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Г. А. ВОЛОШКЕВИЧ

відмова від укладання шлюбу  
як підстава виникнення майнових зобов’язань 

за українським звичаєвим правом хіх ст.1

Аналізуються правові наслідки розірвання заручин за українським звича-
євим правом ХІХ ст. Встановлено, що в українському звичаєвому праві існу-
вала система взаємопов’язаних норм, що регулювали майнові та немайнові 
відносини наречених з моменту заручин. Обгрунтовано тезу, що відмова від 
укладення шлюбу тягнула за собою накладення на сторону, яка виступила 
ініціатором розірвання заручин, санкцій майнового характеру. 

Ключові слова: звичаєве право, заручини, моральна шкода, шлюб, волосні 
суди, розірвання заручин. 

Voloshkevych Hennadii. The rejection of conclusion of marriage as the reason 
for property obligations under ukrainian customary law of XIX century 

The paper analyzes the legal consequences of disengagement under the 
customary law of the XIX century. It is found that Ukrainian customary law 
provided the system of interrelated rules that regulated property and non-property 
relations of the couple since their engagement. It is substantiated that the refusal to 
marry entailed the imposition of financial penalty on the party that initiated the 
disengagement.

Key words: customary law, engagement, moral damage, marriage, volost 
courts, disengagement.
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Із веденням у дію в 2004 році нового Сімейного кодексу 
Украї ни (далі – СК України) на законодавчому рівні був закріп-
лений інститут «заручин», який бере свій початок з давніх тра-
дицій наших пращурів. Хоча вже у грудні 2006 року цей термін 
був виключений з Кодексу, проте зміна термінології не супро-
воджувалася внесенням фактичних змін. Тож сама суть інсти-
туту заручин зберігається в нашому законодавстві: передбаче-
но виникнення у осіб, що подали заяви про укладання шлюбу, 
низку майнових прав та обов’язків [1]. 

Український досвід викликає зацікавлення у сусідніх краї-
нах, де подібний інститут не має юридичного оформлення і не 
регулюється нормами сімейного законодавства. Дискусії з при-
воду інституту заручин точаться і серед українських науковців, 
зокрема порушується питання про необхідність запроваджен-
ня норми про відшкодування не лише матеріальної шкоди, а 
й моральної шкоди стороні, яка зазнала глибоких переживань, 
психологічного стресу через розірвання заручин. Ці, а також 
низка інших питань змушують дослідників звернути погляд на 
історичні витоки інституту заручин, розглянути традиції народів 
у сфері правового регулювання сімейних відносин. 

Дослідженню правових звичаїв загалом і сімейних зокрема 
в Україні присвячено небагато юридичних праць. Домінують 
роботи історичного, етнографічного характеру, дослідження у 
сфері культури і побуту населення на території України. Велике 
значення мають праці дослідників і збирачів народних звичаїв 
ХІХ – початку ХХ ст.: П. Чубинського, І. Оршанського, М. Вла-
димирського-Буданова, М. Грушевського, В. Мухіна, О. Кістя-
ківського, Н. Полонської-Василенко, а також сучасних науков-
ців – А. Пономарьова, М. Гримич, О. Івановської та ін. Водно-
час у більшості праць цих авторів відсутній детальний аналіз 
інституту заручин. Найбільш значною роботою стала дорево-
люційна стаття П. Дашкевича «Дошлюбні збитки за звичаями 
малоросів» [2]. 

У даній статті ставиться мета відтворити та проаналізувати 
історичні традиції українського народу в сфері регулювання від-
носин, що виникали внаслідок розірвання заручин. 

Інститут заручин бере свій початок із шлюбних традицій ста-
родавніх слов’ян. В історичних джерелах, які дійшли до нашо-
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го часу, зберігаються згадки про окремі звичаї слов’янських 
народів, пов’язані з укладанням шлюбу, серед яких згадується 
і звичай «нарізання сиру». Після приходу сватів, якщо бать-
ки були згодні на одруження, вони запрошувалися до столу, а 
наречена вносила сир, який нарізався і роздавався всім при-
сутнім. У такий спосіб спільна трапеза повинна була символі-
зувати досягнення спільної згоди у питанні укладення шлюбу. 
Після цього відмова нареченого від нареченої вважалася гань-
бою для дівчини і повинна була бути компенсована грошовим 
штрафом, правомірність якого визнавалася не лише нормами 
звичаєвого, а й канонічного права. Так, у ст. 35 Статуту князя 
Ярослава зазначалося: «Аще про девку сыр будеть краань, за 
сыр гривна; а што стеря заплатять, а митрополиту 6 гривен, а 
князь казнит» [3]. Практика шлюбних змов, а також компен-
сацій за їх розірвання не суперечила традиціям християнської 
церкви. Так, норми Кормчої книги передбачали, що сторони, 
які бажають укласти шлюб, повинні оформити своє бажання у 
спеціальній «рядній» грамоті, відмова від виконання якої тягло 
за собою виплату неустойки – заряду. Позаяк церква негативно 
ставилась як до розірвання шлюбу, так і відмови укласти шлюб, 
то компенсаційні виплати у таких випадках досягали значних 
розмірів. «Зазвичай, – підкреслював М. Владимирський-Буда-
нов, – заряд призначався досить великий і виплатити його не 
було жодної можливості» [4]. В ХІІІ – ХVІІ ст. традиція укла-
дення подібних за змістом договорів була поширена як на росій-
ських, так і на українських та білоруських землях, що входили 
до складу Великого князівства Литовського, а пізніше до Речі 
Посполитої. Так, у ході проведення заручин у 1634 р. батьками 
наречених, представниками православних шляхетських родів 
Стрибелей та Ярмоличів, була підписана «шлюбна інтерциза», 
в якій, зокрема, зазначалося: «Повінчані будуть дотримуватися 
«слова віри» стосовно вступу в шлюб, а яка сторона порушить 
його та повинна заплатити іншій заклад (неустойку) в 10000 
золотих та винагородити шкоду та збитки» [5]. Проте в 1702 році 
російський імператор Петро І заборонив церкві здійснювати 
зарядні записи з неустойками, натомість наказавши проводити 
заручення не раніше шести тижнів до вінчання, надавши мож-
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ливість нареченому й нареченій безперешкодно відмовитися в 
цей строк від вступу до шлюбу [6]. 

Однак відмова держави від практики компенсаційних виплат 
за розірвані заручини не знайшла підтримки на українських 
землях, насамперед у сільській місцевості. Наявні історичні 
джерела та проведені дослідження свідчать, що у більшості укра-
їнських губерній шлюбно-сімейні відносини регулювалися нор-
мами переважно не канонічного, а місцевого звичаєвого права. 
Особливо яскраво це проявилося в другій половині ХІХ ст., коли 
утворені в ході селянської реформи 1861 р. волосні суди отрима-
ли право здійснювати судочинство на основі «місцевих звичаїв 
та традицій», що викликало своєрідний «ренесанс» вітчизняно-
го звичаєвого права. Рішення цих судових установ, а також мате-
ріали археографічних розвідок дають можливість простежити 
правові наслідки відмови від укладення шлюбу за українським 
звичаєвим правом ХІХ ст. 

Традиція проведення заручин – попередньої домовленості 
про укладання шлюбу – була поширена в ХІХ ст. у всіх укра-
їнських губерніях. Описуючи весільні звичаї українського наро-
ду, Т. Єфіменко зазначав: «Для того, щоб такий договір набув в 
очах суспільства силу законного шлюбного союзу, вимагалося 
публічне виконання віками встановленого ритуалу: «змовини», 
«заручини» i «весілля», яке супроводжувалось традиційними 
обрядами, що склались у дохристиянськi часи» [7]. На прак-
тиці це відбувалося таким чином. Після того, як визначалася 
потенційна наречена, батьки нареченого засилали сватів. У разі 
досягнення згоди щодо укладення шлюбу сторони «ударяли по 
руках». Після цього слідували відвідування господарства батьків 
нареченого та нареченої (розглядини) і врешті сватання завер-
шувалася спільною трапезою родичів та сватів. На цьому етапі 
відбувалося й обговорення майнових питань, пов’язаних з укла-
данням шлюбу (змовини), коли батьки визначали розмір витрат 
на проведення весілля, а також розмір шлюбних дарунків. Так, 
в описі весільних звичаїв сільського населення Харківської 
губернії знаходимо такі рядки: «Під час сватання укладаються 
словесні договори щодо предмета витрат на укладення шлюбу: 
хто які подарунки повинен зробити, хто і що з провізії повинен 
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закупити» [8]. З моменту досягнення згоди сторони вважалися 
зарученими. 

Українське звичаєве право, на відміну від канонічного, у біль-
шості випадків не передбачало обов’язковості укладення шлюбу 
в зв’язку з проведенням заручин, і кожна із сторін була вправі 
відмовитися від весілля. Водночас у цьому випадку, відповідно 
до народного праворозуміння, виникали відповідні юридичні 
наслідки, сторони отримували окремі права та обов’язки, поро-
джені попереднім договором, а саме: стягнення закладу, збитків, 
неустойки та плати за безчестя тощо [9]. Як правило, сторони 
могли вирішити це питання шляхом мирової угоди або звер-
талися до волосних судів. Останні, розглядаючи справи, мали 
визначити низку важливих питань: чи відбулися заручини; хто 
виступив ініціатором їх розірвання; чи мають права сторони на 
отримання компенсації; у яких розмірах і за що виплачувати-
меться компенсація; чи є підстави звільнення особи, що стала 
ініціатором розірвання заручин, від штрафних санкцій. 

Заручини вважалися такими, що відбулися, коли сторони 
дотрималися всіх ритуальних дій, передбачених місцевими зви-
чаями. Однак різноманітність весільних обрядів на українських 
землях обумовлювала відсутність загальноприйнятого знако-
вого вираження згоди на одруження. У своєму дослідженні 
П. Дашкевич висловлював точку зору, що подібним «знаком» 
було пов’язування рушників: «З моменту вручення нареченою 
сватами рушників чи платків угода щодо укладення шлюбу набу-
ває чинності» [10]. Подібний висновок повністю узгоджується з 
рішеннями, які приймали волосні суди, розглядаючи позови про 
розірвання заручин. «Рушники – це знак виконаного договору 
щодо шлюбу», – констатував волосний суд на Полтавщині [11]. 
Пов’язування рушників як символ укладання заручин мало 
місце і в Чернігівській губернії [12]. Водночас, на нашу думку, не 
слід говорити про загальне сприйняття «пов’язування рушника» 
в якості юридичного факту, що засвідчував згоду укласти шлюб. 
Для волосних судів, які розглядали подібні справи, головним був 
сам факт досягнення згоди, натомість його зовнішнє виражен-
ня набувало другорядного значення. Зважаючи також на те, що 
в деяких українських губерніях практикувалися й інші весільні 
обряди, котрі супроводжувалися відмінною атрибутикою, зару-
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чини вважалися такими, що відбулися, з моменту: «рукобиття», 
«хрестоцілування», «запоїн», а також укладання усного чи пись-
мового договору тощо [13]. Слід також зауважити, що між пер-
шим відвіданням сватів та безпосереднім пов’язуванням рушни-
ка проходив певний період, під час якого сторони могли нести 
витрати на підготовку окремих передвесільних обрядів, зокрема: 
спільної трапези для родини нареченої і нареченого. Відмова від 
укладання шлюбу давала право іншій стороні так само вимага-
ти компенсацію за кошти, витрачені на підготовку до подібних 
обрядів. Так, волосний суд вирішив компенсувати селянинові 
Щербі витрачені ним 12 крб. на підготовку «запоїн» (частування 
батьків нареченої та нареченого), враховуючи наявність попере-
дньої «змови» сторін щодо укладання шлюбу, досягнутої під час 
першого відвідання родини нареченої [14]. 

Розмір та порядок компенсації за розірвання заручин визна-
чався або самими сторонами у відповідних договорах, або вста-
новлювався волосним судом. Аналіз історичних джерел свід-
чить, що, як правило, постраждала сторона вимагала: 1) ком-
пенсації витрат, понесених нею під час підготовки до весілля; 
2) повернення подарунків; 3) виплати за «безчестя» (моральна 
шкода); 4) інші компенсаційні виплати.

Право вимагати кошти, витрачені на підготовку до весіл-
ля, за звичаєвим правом селян мала лише постраждала сторо-
на. Волосні суди, як правило, не задовольняли зустрічні позо-
ви або вимоги щодо зменшення суми у зв’язку з понесеними 
витратами стороною, що розірвала заручини. Так, О. Єфименко 
наводить рішення волосного суду, який відмовив відповідаче-
ві у проханні компенсувати йому кошти, витрачені на покупку 
продуктів до весільного столу, пояснивши, що «понесені відпо-
відачем збитки у вигляді 5 кр. 50 коп. позивач не повинен повер-
тати, оскільки саме відповідач відмовився від видання доньки, 
а не позивач» [15]. Звісно, постає питання, чи всі витрати під-
лягали компенсації і яким чином визначався їх розмір у період, 
коли в сільській місцевості була відсутня чітка фіксація прове-
дених виплат, а договори мали переважно усний характер. На 
нашу думку, всі витрати, щодо яких здійснювалася компенсація, 
умовно можна поділити на дві групи: основну (обов’язкову) та 
додаткову (необов’язкову). До основної групи входили витрати 
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безпосередньо на проведення весілля, які полягали переважно у 
придбанні спиртних напоїв, продуктів харчування, наймі музик, 
приміщення для проведення весілля тощо. Ці витрати підляга-
ли, з точки зору селян, безумовній компенсації. Щоправда, слід 
відзначити: оскільки господарство селян забезпечувало їх основ-
ні потреби у продуктах харчування, то фактичні витрати на них 
становили незначну суму, натомість левова частка припадала на 
спиртні напої – від 1/3 до 1/2 [16]. Волосні судді, розглядаючи 
справу, як правило, враховували лише реально витрачені кошти, 
натомість факти компенсації за продукти харчування, що були 
вирощені у господарстві селян, мали поодинокий характер. До 
додаткових витрат можуть бути віднесені: кошти на поїздки у 
зв’язку із сватанням та підготовкою до весілля, оплата докумен-
тів, необхідних при укладанні шлюбу, а також компенсації за 
втрачений робочий час. Рішення судів у цих випадках, як пока-
зує дослідження П. Дашкевича, залежало від звичаїв та традицій 
місцевості, в якій відбувався розгляд справи, і загальний підхід 
тут був відсутній: одні суди зобов’язували відповідачів відшко-
дувати додаткові витрати, інші – відмовляли [17]. 

Розмір компенсації визначався суддею в процесі розгляду 
справи. Як правило, сторони не могли навести доказів по кож-
ній позиції витрат із зазначенням суми сплачених коштів, тож 
обумовлювали свої вимоги довільно визначеною сумою, яка 
досить часто перевищувала розмір реальних витрат. У таких 
випадках судді при прийняті рішення вимушені були вдава-
тися до опосередкованих доказів. По-перше, волосний суддя, 
як представник сільської громади, досить добре орієнтувався 
в цінах даного регіону і витратах, які несла сільська родина на 
підготовку до весілля, тож, враховуючи майновий та соціаль-
ний статус родини відповідача, міг визначити середньостатис-
тичний показник подібних витрат. Про це, зокрема, свідчать і 
статистичні дані, наведені у дослідженні П. Дашкевича: макси-
мальний розмір зафіксованого ним позову становив 100 крб., 
тоді як максимальний розмір компенсаційних витрат – лише 
55 крб. [18]. Крім того, зменшення компенсаційних виплат 
могло обумовлюватися іншим чинником. Однією з головних 
функцій селянського суду було примирення сторін, тож суддя, 
приймаючи рішення, намагався як задовольнити одну сторо-
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ну, так і не переобтяжити іншу, щоб у подальшому між ними 
не виникало неприязні та гострих конфліктів. Другим важли-
вим доказом виступали свідчення свідків, насамперед сватів, 
які брали активну участь у підготовці до весілля, а відтак могли 
засвідчити факт укладання тієї чи іншої угоди, а також встано-
вити розмір витрачених коштів. 

На відміну від компенсації витрат, яких могла вимагати 
виключно постраждала сторона, правом на повернення пода-
рунків, відповідно до звичаєвого права українських селян, 
користувалися обидві сторони. Приймаючи рішення про повер-
нення подарунків, суддя не зобов’язаний був враховувати факт 
поважності підстав, які призвели до розірвання заручин, тож 
подарунки, зроблені обома сторонами один одному в зв’язку 
з весіллям, підлягали безумовному поверненню, а у випадку їх 
відсутності чи втрати – компенсації у розмірі, встановленому 
суддею. Оскільки у більшості місцевостей України перелік цих 
подарунків був типовий (сорочки, чоботи, рушники, хустки, 
намиста, обручки тощо), то волосні суди переважно відмовля-
ли у вимогах повернути майно, що не входило до цього пере-
ліку, якщо не існувало достатніх доказів його приналежності 
до весільних дарунків. Від весільного дарунку слід відрізняти 
заклад – передачу матеріальних цінностей чи грошей в якості 
гарантії укладання шлюбу. Розірвання заручин, згідно із старо-
винними звичаями українського народу, зобов’язувало сторо-
ну-ініціатора повернути заклад у подвійному розмірі. Зокрема, 
у «Правах, за якими судиться малоросійський народ» зазначе-
но: «Дарь сватебный удвое возврашається от того, кто к розриву 
зачатого супружества причиною» [19]. 

Відмова від укладання шлюбу також накладала на сторону, 
що виступила ініціатором прийняття цього рішення, обов’язок 
здійснити компенсацію моральної шкоди, або, як тоді говори-
ли, «плата за безчестя», або «штраф за сором», іншій стороні. На 
відміну від сучасності, коли розірвання заручин не визначаєть-
ся в якості протиправної поведінки, а отже, не виникає підстав 
для компенсації моральної шкоди, в українському суспільстві 
дореволюційної доби відмова від укладання шлюбу вже сама по 
собі розглядалася як приниження однієї із сторін, тим більше, 
якщо ця відмова супроводжувалася образами та неправдивими 
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звинуваченнями. Так, традиційний погляд суспільства на дів-
чину, що була покинута своїм нареченим, та наслідки подібної 
ситуації для неї, викладені у рішенні одного з волосних судів: 
«Коли наречена була вже засватана, проте за свого нареченого 
заміж не вийшла, то подібну наречену женихи оминають» [20]. 
Слід зазначити, що наведений приклад характерний для бага-
тьох наукових праць і створює видимість того, що правом на від-
шкодування моральної шкоди користувалася виключно сторона 
нареченої. Так, описуючи шлюбно-сімейні звичаї селян, В. Без-
гін зазначає: «Ображена сторона могла зажадати відшкодування 
понесених витрат і компенсацію за «безчестя», оскільки відмова 
нареченого від укладання шлюбу ображала дівочу честь і кидала 
тінь на її репутацію» [21]. Матеріали діловодства волосних судів 
свідчать, що подібним правом користувався і наречений, який 
також розглядав відмову укласти з ним шлюб, особливо коли це 
було зроблено в присутності жителів села, як «знеславлення його 
перед громадою в своєму званні» [22]. Тож цілком справедливим 
є висновок П. Дашкевича: «В цьому випадку як особа наречено-
го, так і особа нареченої в рівному ступені захищені волосними 
судами від усіляких образ» [23]. 

При визначенні розміру відшкодування за «безчестя» волосні 
суди намагалися враховувати ступінь шкоди, завданої потерпі-
лим. Насамперед зверталася увага на форму та обставини розір-
вання заручин – за просту відмову від шлюбу штраф призна-
чався менший, ніж за відмову, яка супроводжувалася образами 
або поширенням неправдивої інформації. Так, якщо за «кон-
фуз» нареченого (очевидно, просту відмову) наречена запла-
тила 1 крб., то за відмову від шлюбу через «малий зріст» – вже 
2 крб., а за те, що наречена назвала свого колишнього нарече-
ного «старим», – 3 крб. [24]. У окремих випадках замість сплати 
за безчестя волосними судами присуджувався арешт на декілька 
діб. Застосування подібного покарання, на думку дослідників, 
могло бути обумовлено неплатоспроможністю нареченого або 
нареченої. Водночас характер «безчестя», за яке призначалися 
подібні покарання (переважно тяжкі образи), може свідчити, 
що майнове становище особи не відігравало тут провідної ролі, 
а основним мотивом виступало саме прагнення покарати вину-
ватця за завдану образу. 
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Наостанок зазначимо, що вітчизняне звичаєве право перед-
бачало і можливість звільнення від компенсаційних виплат та 
плати за безчестя, якщо сторона доводила, що прийняте нею 
рішення обумовлювалося поважними підставами. Перелік 
таких підстав, звісно, не був фіксований і варіювався від одного 
регіону до іншого. Найбільш загальними випадками звільнення 
від відповідальності за розірвання заручин були: 1) обман іншої 
сторони (введення її в оману щодо свого соціального, майново-
го стану); 2) невиконання умов дошлюбного договору (відмова 
внести кошти на підготовку до весілля, відсутність дошлюбних 
дарунків тощо); 3) тяжка хвороба, у тому числі коли вона була 
прихована однією із сторін [25]. 

Отже, українське звичаєве право має багату практику регу-
лювання відносин, які виникали у зв’язку із розірванням зару-
чин та відмовою укладати шлюб. На відміну від норм каноніч-
ного права українське звичаєве право не розглядало заручини як 
обов’язок укласти шлюб і не створювало значних перепон для їх 
розірвання. Водночас погляд на шлюб як договір, «угоду», що 
супроводжувалася додатковими угодами майнового характеру, 
обумовив встановлення відповідальності за його невиконання 
у вигляді різноманітних компенсаційних виплат: відшкодуван-
ня збитків, втрата завдатку, виплата неустойки тощо. Традиції 
подібних відшкодувань постраждалій стороні беруть свій поча-
ток ще в часи Київської Русі й існували до початку ХХ ст. На від-
міну від сучасного періоду компенсації підлягали не лише май-
нові збитки, понесені особою в процесі підготовки до весілля, 
а й моральна шкода («безчестя»), завдана внаслідок розірвання 
заручин. 
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Voloshkevych Hennadii. The rejection of conclusion of marriage as the reason 
for property obligations under ukrainian customary law of XIX century 

The article analyzes legal consequences of breaking the engagement under 
Ukrainian customary law of XIX century. The study of the topic is relevant as 
there is a number of legal rules in modern Ukrainian family law regulating 
property relations between the couple after they apply for marriage. These rules 
require further improvement. 

There was a long lasting tradition in Ukrainian customary law regarding the 
regulation of the couple’s relations in the period between the consent for 
marriage and conclusion of marriage. Property obligations of the person who 
refused to get married was one of its aspects.

In such a case, the person was obliged to compensate the other party all the 
expenses for the wedding preparation. Such practice can be traced back to the 
ancient legal rules since the time of Kievan Rus.

The tradition of getting engaged – preliminary marriage agreement - was 
common in all Ukrainian hubernias in the 19th century. There were many 
rituals to prove the fact of agreement. The couple could reach the agreement 
themselves or together with their parents. The engagement was considered 
successful if all the rituals provided by local customs were observed.

Unlike the canon law, Ukrainian customary law did not consider engagement 
as an obligation to get married and did not create any obstacles for its termination. 
At the same time considering marriage a contract or a deal, accompanied by 
additional property agreements, led to the penalties for non-compliance. The 
penalty was imposed in the form of compensation to the injured party. The 
amount of compensation was determined either by the parties themselves in the 
respective contracts or by the district court. The analysis of historical sources 
shows that injured party usually required: 1. reimbursement of the wedding 
preparation expenses; 2. returning of the gifts; 3. compensation for dishonour 
(moral damage); 4. other compensation payments.

The analysis of the arbitrage practice and volost courts decisions in 
particular shows that judges tried to take into account only real expenses made 
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by the parties in the process of wedding preparation. They also tried to find 
compromise solutions for the compensation amount. Ukrainian customary law 
of the 19th century also stated that the party who broke of the engagament was 
obliged to return all the gifts and pay off the compensation for moral damage 
caused by their actions. The party could be released from property obligations 
if there was a valid cause for that decision such as wrongful conduct, misleading, 
serious illness of the other party etc.

Thus, in contrast to the modern period, in case of disengagement not only 
material losses of the person for wedding preparation, but also moral damage 
were subject to compensation. Such an approach would be appropriate to apply 
in modern Ukrainian family law.

Key words: customary law, engagement, moral damage, marriage, volost 
courts, disengagement.
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становлення інституту народного суду  
в українській народній республіЦі рад  

(1917–1918 рр.)1

Аналізуються передумови формування радянської моделі судоустрою на 
українських землях. Характеризуються погляди лідерів «лівих» партій на 
основні завдання та принципи формування нової судової системи. 
Розглядається еволюція інституту народного суду в перший період станов-
лення радянської влади. Висловлюється думка, що процес судового будівниц-
тва у перший період мав стихійний характер, водночас модель народного 
суду, розбудована на українських землях, була подібна до російського аналогу 
і базувалася на принципах виборності суддів та широкого залучення трудо-
вих класів до здійснення судочинства. 

Ключові слова: ради, судоустрій, недоторканність суддів, виборність 
суддів, народний суд, народні засідателі. 

Zhak Anatolii. The people’s court establishment in the Ukrainian people’s 
republic of soviets (1917–1918) 

The preconditions for the formation of the Soviet model of the judiciary in 
Ukraine are analyzed. The views of the «left» parties’ main leaders on the key tasks 
and principles of a new judicial system formation are characterized. The evolution 
of the «people’s court» in the Soviet rule establishment period is under review. 

It is believed, that primarily the judicial process was considered to be 
spontaneous, while the model of the people’s court built in Ukraine was similar to 
the Russian one, being based on the principles of judges electivity, with the working 
classes involved in the administration of justice.

Key words: soviets, the judiciary, judges’ immunity, judges electivity, the 
people’s court, people’s assessors.

Одним з актуальних завдань сучасної вітчизняної істори-
ко-правової науки є «виявлення, узагальнення та оцінка органі-
зації і діяльності судової влади на різних відтинках вітчизняної 
історії від античних часів і до сучасності» [1]. Водночас в остан-
ній період спостерігається певна диспропорційність у істори-
ко-юридичних дослідженнях судової влади – основна частина 

1© ЖАК Анатолій Сергійович – магістр публічного управління та адмі-
ністрування Національного університету «Одеська юридична академія»; 
ORCID: 0000-0003-1006-9215; e-mail: zhakac1006@gmail.com
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публікацій присвячена дореволюційним судовим інститутам, 
натомість функціонування радянських судових установ, зокре-
ма так званих народних судів, залишилося поза увагою науков-
ців. Натомість розуміння причин виникнення та особливос-
тей функціонування цієї судової моделі може дати грунтовний 
матеріал для усвідомлення сучасних проблем українського судо-
чинства, яке продовжує перебувати під впливом радянського 
минулого. Тож актуальним, на нашу думку, є звернення уваги на 
проблему формування народних судів у перший період їх заро-
дження . 

Державно-політичний розвиток радянської України, особли-
во в перший період її існування, не можна розглядати поза кон-
текстом розвитку радянської Росії та СРСР. Державно-правові 
інститути, що з’являлися на українських землях, у більшості 
випадків були тісно пов’язані або ставали логічним продов-
женням аналогічних процесів та інститутів, зародження яких 
відбувалося в радянській Росії. Саме тому аналіз історії розвит-
ку інституту народного суду в українській правовій системі, на 
нашу думку, слід проводити паралельно з дослідженням історії 
становлення та розвитку цього інституту спочатку в радянській 
Росії, а пізніше – в СРСР. 

Характеризуючи перші кроки радянської влади після пере-
моги революції в Петрограді, слід зазначити, що в літературі, 
присвяченій історії становлення радянського судочинства та 
судоустрою, склалася та домінує точка зору про цілеспрямо-
ваний характер радянського судового реформування, початок 
якого було покладено Декретом №1 про суд, який став основою 
формування принципово нової, такої, що суттєво відрізняла-
ся від буржуазної, судової системи [2]. Проте подібний підхід є 
сумнівним і не відповідає дійсності з низки причин: 

По-перше, слід відзначити, що більшовицька партія не 
мала чіткого плану реформування судової системи та остаточ-
но сформованої моделі участі народу у здійсненні правосуд-
дя. Висловлювалися лише загальні гасла щодо необхідності 
руйнації «буржуазного судоустрою» та побудови на його місці 
«справжнього народного суду». Зміст терміна «народний суд», 
що використовувався у фразеології представників лівих полі-
тичних сил у дореволюційний період, мав досить розпливчас-
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тий характер. Для реформування судової системи за основу 
планувалося взяти досвід Паризької Комуни, що, як вважають 
дослідники, була для керівників більшовицької партії взірцем 
для розбудови нової радянської держави [3]. При цьому, як 
правило, звертали увагу на такі аспекти майбутнього судового 
будівництва: відповідне соціальне походження судді, вибор-
ність суду населенням та можливість відкликання судді рішен-
ням його виборців. Зазначені принципи були зафіксовані у 
програмних документах соціал-демократів (1903 р.) та політич-
ній програмі партії есерів (1906 р.) [4]. Водночас далі деклару-
вання принципу виборності суддів ці документи не йшли, тож, 
як слушно зауважує В. Биков, «не зважаючи на усі декларації, 
незрозумілим залишається, яким російські соціалісти вбачали 
цей «виборний» суд» [5]. Нерозробленими у партійних доку-
ментах та теоретичних публікаціях прихильників лівих полі-
тичних сил були й інші питання, пов’язані насамперед з осо-
бливостями функціонування нового народного суду та право-
вого статусу народного судді (його права та обов’язки, гарантії 
діяльності, відповідальність тощо). 

 По-друге, серед комплексу актів, що були прийняті новою 
владою з метою легітимізації подій у Петрограді та статусу ново-
го уряду, не було жодного нормативно-правового акту, який би 
стосувався судової системи. Навіть серед радянських дослідни-
ків не всі відносили Декрет «Про суд» до комплексу «перших 
декретів» радянської влади [6]. 

По-третє, самі учасники тих подій, представники більшо-
вицької партії, у своїх спогадах визнавали, що проблема рефор-
ми судоустрою та судочинства була для них другорядною, 
такою, що не потребувала негайного втручання. Так, П. Стучка 
згадував, що в лютому 1917 р. «про право, про правосуддя взагалі 
немовби забули» [7]. 

Подібний підхід не міг не вплинути на процес розвитку судо-
вої системи у післяреволюційний період, який набув стихійно-
го, некерованого характеру [8]. Як наслідок, на землях Наддні-
прянської України, паралельно із старими судовими установа-
ми, почали утворюватися нові суди, які взяли на себе функцію 
здійснення правосуддя. Що ж являли собою ці нові суди та які 
нові принципи були покладені в основу їх діяльності?
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Новим судам був притаманний переважно колегіальний 
характер: вони складалися з декількох суддів або представників 
народу [9]. Можна зробити передбачення, що ідея колегіально-
го судочинства випливала з ідеї та практики громадського судо-
чинства (вічові, копні, волосні суди тощо). Особливо популяр-
ною ця ідея була в сільській місцевості, де громада здавна віді-
гравала провідну роль у житті селян, однак і в містах, зважаючи 
на тісний зв’язок між молодим пролетаріатом та селом, подібні 
форми судочинства теж повинні були знайти підтримку. 

Другою особливістю суду був його виборний характер – як 
судді, так і представники окремих суспільних прошарків, що 
брали участь у судових засіданнях, обиралися громадою без-
посередньо або через представницькі органи. Під час виборів 
увага зверталася насамперед не на професійні якості особи 
(знання, досвід роботи в судовій сфері тощо), а на соціальну 
та партійну належність, а також особистісні якості. На жаль, 
майже цілковита відсутність матеріалів діловодства у цих орга-
нах не дає можливості отримати повноцінний портрет тогочас-
ного засідателя, однак певні уявлення можна скласти на основі 
різноманітних спогадів та уривків із газетних публікацій. Ана-
ліз останніх показує, що, як правило, обрані особи були пере-
важно пролетарського походження, натомість представників 
так званого «нетрудового елемента» ми в цих судах практич-
но не зустрічаємо [10]. Основний акцент під час добору кан-
дидатів робився на чесність, шанованість у громаді, відданість 
революційній справі. 

Статус обраних населенням народних суддів у цих судах, 
обсяг їх прав та обов’язків не мали точного формального визна-
чення. Однак у діяльності судів одразу проявилася характерна 
риса, яка, безумовно, імпонувала представникам більшовиць-
кої партії – відмова від використання старого законодавства 
як основного джерела права, натомість винесення рішення 
на основі існуючих звичаєвих норм або моральних переко-
нань. Така позиція народних представників цілком співпадала 
з поглядами лідерів більшовицької партії, які вважали, що суд 
не повинен обмежувати себе формально визначеними правови-
ми нормами, а при прийнятті рішень керуватися революційною 
совістю та правосвідомістю. 
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Отже, задовго до офіційного запровадження інституту народ-
ного суду на землях колишньої Російської імперії, у тому числі 
в українських губерніях, починають формуватися судові органи, 
характерною рисою яких стає широке залучення представників 
народу до здійснення судочинства.

Стихійне та безконтрольне становлення нової судової систе-
ми не могло бути повністю прийнятним для нової влади. Хоча 
рядові партійці й убачали у цьому процесі реалізацію основних 
положень марксизму про відмирання державної машини, проте 
вище партійне керівництво досить швидко змушене було визна-
ти раціональність твердження В.Леніна про необхідність збере-
ження на перехідний етап інституту державної влади. Попервах 
потреба у встановленні контролю за більш важливими держав-
ними структурами (органи влади, підприємства, воєнізовані 
формування тощо) змусила відсунути на другий план реформу-
вання судової системи. Однак із часом потреба у створенні єди-
ної судової системи стає дедалі гострішою. 

«Декретом про суд» від 24 листопада 1917 року (далі – Декрет 
№ 1) було визначено правовий статус нового судового орга-
ну – народного суду [11]. При підготовці Декрету і визначенні 
майбутнього судоустрою більшовики не могли не враховувати 
низку принципових моментів, які, на нашу думку, безумовно, 
вплинули на їх зміст. По-перше, якби нова влада не прагнула 
використати суд як підконтрольний їй каральний орган, спря-
мований проти її противників, у чому досить часто звинувачу-
ють більшовиків, вони не могли відступитися від проголошених 
напередодні революції гасел щодо демократичності, виборності 
та колегіальності судів. По-друге, слід було враховувати реальну 
практику судочинства та судоустрою, яка сформувалася одразу 
після революції, і суттєві відмінності від неї могли бути нега-
тивно сприйняті населенням. По-третє, наявність коаліції з 
есерами, які мали власне бачення судової реформи, об’єктивно 
змушувала більшовиків шукати компроміси при розробці пер-
ших декретів. Саме прагненням до такого компромісу більшість 
дослідників пояснює збереження залишків старої судової систе-
ми – мирових суддів та їх прямої виборності [12].

На українських землях, через об’єктивні причини – напівле-
гітимний характер радянської влади на місцевому рівні та фор-
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мування власної моделі української державності та судочинства 
(визначені Центральною Радою), процес нормативного оформ-
лення народних судів був загальмований. Ситуація кардиналь-
но змінюється після проголошення в грудні 1917 р. Української 
Народної Республіки Рад та її входження до складу РРФСР в 
якості федеративної частини. Подібні зміни не могли не позна-
читися на її правовій та політичній системі. Новосформований 
уряд Радянської України бере за основу структуру органів влади 
РРФСР та поширює на українські землі дію нормативно-право-
вих актів, прийнятих Раднаркомом, а також доповнює їх своїми 
постановами. Не оминув цей процес і судову систему. 

Початок становлення народного суду в Україні слід вести від 
1918 року. Ми не можемо погодитися з думкою окремих авторів, 
які пропонують вважати відправною точкою існування народ-
ного суду «Тимчасове положення про народні суди та револю-
ційні трибунали УСРР» від 19 лютого 1919 року [13]. Подібний 
підхід не є науково обґрунтованим, оскільки ще 4 січня 1918 року 
була видана Постанова Народного секретаріату «Про введення 
народного суду в Україні» (далі – Постанова від 04.01.1918), яку 
слід вважати першим нормативним актом про народний суд в 
Україні [14]. Зміст цього документа свідчить, що в його осно-
ву були покладені основні положення Декрету №1. Зокрема, 
він передбачав негайну ліквідацію всієї старої судової системи, 
запровадження місцевих народних судів (дільничні, повітові та 
міські) та революційних трибуналів. Зупинимося детальніше на 
характеристиці моделі нового радянського народного суду та 
спробуємо визначити, чи існували відмінності між судами, утво-
реними на українських та російських землях. 

Нова структура судоустрою передбачала утворення судів двох 
видів: народного суду, що повинен був розглядати більшість 
справ цивільного та кримінального характеру, та революційного 
трибуналу, який створювався як орган боротьби з контрреволю-
цією і здійснював розгляд «політичних злочинів». Характерно, 
що обидва документи – і Декрет № 1, і Постанова від 04.01.1918 
року не передбачали існування апеляційної та касаційної інстан-
ціїй. Фактично рішення дільничних народних судів одразу ста-
вали остаточними і підлягали безумовному виконанню. Згодом 
російська влада частково виправила цей недолік, передбачивши 
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у Декреті №2 існування другої інстанції – окружних судів [15]. 
Натомість українська радянська держава на першому етапі існу-
вання продовжувала «користуватися» одноланковим народним 
судом. 

Територіальна організація та юрисдикція народного суду 
багато в чому були подібні до моделі мирових судів Російської 
імперії. За основу при їх формуванні брався адміністративно-те-
риторіальний поділ, а також враховувалася кількість населення, 
що проживало на цій території: дільничні народні суди заснову-
валися з розрахунку один суд на десять тисяч мешканців, пові-
тові суди – по одному в кожному повіті, а міські суди – по одно-
му в кожному місті, виокремленому з повіту (ст. 6-7 Постанови 
від 04.01.1918). 

На розгляд дільничних народних судів потрапляли дрібні 
цивільні справи з сумою позову до 5000 карбованців та справи 
про вчинення незначних кримінальних злочинів, за які перед-
бачалося покарання у вигляді штрафу не більше 5000 карбо-
ванців одного року тюрми (ст. 5 Постанови від 04.01.1918). 
Неважко помітити значну схожість подібного підходу зі ст. 33 
Статуту кримінального судочинства та ст. 29 Статуту цивільно-
го судочинства 1864 року [16]. Така подібність, на нашу думку, 
обумовлювалася цілком об’єктивними чинниками. По-перше, 
відсутність розроблених власних проектів судової реформи 
змушувала більшовиків використовувати дореволюційне зако-
нодавство у тій частині, що не суперечила загальним прин-
ципам нової моделі державної влади. По-друге, зазначений 
устрій та юрисдикція спиралися на існуючу в країні модель та 
кореспондувалися з усталеними знаннями і досвідом більшості 
населення, а отже, процес поширення цих судових органів не 
мав супроводжуватися болісною ломкою, що могло загрожува-
ти відторгненням нового народного суду. Водночас сам миро-
вий суд більшовики сприймали як небажаного і непотрібного 
конкурента, тож одразу перейшли до його ліквідації. Причо-
му на території України цей процес відбувався значно інтен-
сивніше, ніж у Радянській Росії. Якщо Декрет № 1 передбачав 
лише призупинення діяльності мирового суду, то Постанова 
від 04.01.1918 року містила імперативну норму про його повну 
ліквідацію. 
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Відповідно до Постанови від 04.01.1918 року до складу народ-
них судів входили десять народних суддів – два постійних та 
вісім чергових, а справи повинні були розглядатися колегіаль-
но – за участю одного постійного судді та чотирьох чергових суд-
дів (ст. 7 Постанови від 04.01.1918). Порівнюючи цю структуру 
народного суду зі змістом Декрету №1, неважко помітити певні 
відмінності в організації народних судів на українських землях. 
По-перше, у Декреті №1 відсутнє визначення загальної кіль-
кості суддів у штаті народного суду, натомість українське зако-
нодавство обмежує їх 10 особами [17]. По-друге, в українських 
народних судах було майже вдвічі розширено колегію народних 
засідателів (в термінології українського нормативногого акту – 
«чергових суддів», однак аналіз змісту їх функцій дає підстави 
говорити, що йдеться саме про народних засідателів), і замість 
двох осіб, передбачених Декретом про суд № 1, на українських 
землях до складу народного суду входили чотири особи. Збіль-
шення кількості народних засідателів свідчило, на нашу думку, 
про прагнення місцевих більшовиків розширити народне пред-
ставництво у суді, посилити авторитет рішень суду тощо.

Посади народного судді та народного засідателя формально 
були виборними, як це і декларувалося радянським керівниц-
твом. Водночас на відміну від посади судді, при заміщенні якої 
передбачалося проведення прямих виборів, для народних засі-
дателів був передбачений інший порядок – обрання здійсню-
валося через місцеві представницькі органи (Ради), які повинні 
були складати списки кандидатур. Сама процедура виборів мала 
деформалізований характер – у нормативних актах не визнача-
лися основні вимоги до кандидатур народних суддів, не закрі-
плювався порядок висунення та схвалення кандидатур суддів 
та народних засідателів тощо. Більшість із цих питань, як і зага-
лом правовий статус представників нової судової влади, не були 
юридично окреслені, тож тривалий час місцеві органи радян-
ської влади на власний розсуд вирішували кадрові, організа-
ційні та фінансові питання, пов’язані з функціонуванням нової 
судової установи. 

У перших нормативних документах щодо діяльності народно-
го суду відсутні й юридичні гарантії діяльності суддів. Натомість 
достатньо чітко проявилися негативні тенденції, які свідчили 
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про звуження незалежності суддів, навіть порівняно з дорево-
люційним періодом. Як відомо, більшовики відкидали концеп-
цію поділу влади, а відповідно і положення про необхідність 
забезпечення суду гарантій від невтручання у його діяльність 
інших органів влади. Крім того, послідовно проводилася думка 
про необхідність запровадження імперативного мандату, в рам-
ках якого передбачалася можливість відкликання усіх вибор-
них посадових осіб, у тому числі суддів. Як наслідок впливу цих 
поглядів у Постанові від 04.01.1918 року було зроблено суттєвий 
відступ від принципу незалежності суддів, який до того вважав-
ся обов’язковим елементом правового статусу судді – проголо-
шено право населення у будь який момент відкликати суддю та 
призначити нові вибори (ст. 9 Постанови від 04.01.1918). Ціка-
во відзначити, що російський Декрет № 1 не містить подібно-
го положення, хоча сам інститут відкликання був прописаний 
у партійній програмі більшовиків. Відсутність чітких підстав та 
механізму відкликання робила це право юридичною фікцією, 
однак радянськими дослідниками воно демонструвалося як 
одне з ключових досягнень нової влади [18]. 

Одразу після прийняття Постанови від 04.01.1918 року 
радянська влада почала організацію народних судів на тери-
торії України. Першим кроком у цьому напрямку стало вирі-
шення організаційно-кадрових питань функціонування нових 
судів. Так, 18 січня народний секретар у судових справах запро-
понував усім Радам України скласти списки постійних і черго-
вих суддів, поділити місто чи повіти на дільниці й розпочати 
роботу судів [19]. Складати списки кандидатів доручалося не 
лише Радам, а й їх виконавчим органам – виконкомам. Подіб-
не рішення викликало неоднозначну оцінку вчених. З одного 
боку, важко заперечити тезу радянських дослідників про те, 
що в умовах військово-революційного часу функціонування 
виконкомів, на відміну від Рад, було стабільнішим, а отже, 
ефективнішим, і дозволяло належним чином забезпечувати 
реалізацію права громадян на участь у здійсненні правосуд-
дя [20]. Водночас сучасні дослідники висловлюють думку, що 
передача виборів народних засідателів та суддів від представ-
ницьких органів до виконавчих комітетів мала більш прагма-
тичну мету – залишити контроль за цією процедурою в руках 
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більшовицької партії [21]. Як свідчить статистика, на більшості 
українських земель, особливо в сільській місцевості, більшо-
вики не домінували в Радах, через потужний вплив партії есе-
рів, фракції яких протягом 1917-1918 рр. переважали за чисель-
ністю у місцевих представницьких органах [22]. Таким чином, 
єдино можливим способом впливу на вирішення кадрових 
питань у судовій сфері була їх передача в руки виконкомів, де 
позиції більшовицької партії були значно міцнішими. 

Відомості, що дійшли до нашого часу, не дають можливості 
повноцінно представити процес формування народних судів у 
перший період їх діяльності. Слабкість радянської влади, постій-
на зміна політичної ситуації, відсутність нормальної практики 
діловодству новостворених органах – усе це призвело до того, 
що джерельна база цього періоду щодо судоустрою є доволі вузь-
кою, а інформація має фрагментарний характер. Наявні мате-
ріали дають змогу говорити, що перша кампанія формування 
списків народних засідателів відбувалася наприкінці зими – 
напочатку весни 1918 року переважно у містах Східної та Пів-
денної України, що продовжували перебувати під контролем 
радянської влади. Хоча, як ми зазначили вище, в нормативних 
актах не було визначено особливих вимог щодо кандидатів у 
народні засідателі, місцеві виконкоми Рад селянських, солдат-
ських та робітничих депутатів, керуючись теорією «диктатури 
пролетаріату», здійснювали їх відсів за «трудовим» принципом – 
право бути народним засідателем надавалося переважно «проле-
таріату» (селянам, робітникам, солдатам), натомість вихідцям і 
з «нетрудових», «експлуататорських» прошарків доступ до цієї 
посади був ускладнений [23].

Формуючи списки кандидатів на посади суддів та засідате-
лів, місцева влада стикнулася з низкою організаційних проблем, 
які ускладнювали функціонування нового інституту. Так, насе-
лення не завжди виявляло належну ініціативу і не поспішало 
добровільно брати на себе функцію учасника судового проце-
су, оскільки її здійснення на громадських засадах, без належної 
компенсації, сприймалося громадою як обтяжлива повинність, 
виконання якої слід усіляко уникати [24]. В результаті дефіцит 
кадрового складу призводив до сповільнення темпів розбудови 
нової судової системи.
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Крім матеріальних проблем, на заваді функціонування 
народного суду стали умови вєнного часу – місцевий апарат 
був зорієнтований насамперед на вирішення суто військових 
проблем, натомість завдання організації нових судів відходи-
ло на другий план. Як наслідок, на початку 1918 року народні 
суди виникли переважно у великих містах України, де радянська 
влада отримала найбільш потужну підтримку. Зокрема, 14 діль-
ничних народних судів, які замінили камери колишніх мирових 
суддів, функціонували в Харкові вже у лютому 1918 року. Протя-
гом зими-весни 1918 року відбулося становлення народних судів 
та революційних трибуналів також у Луцьку, Житомирі, Вінни-
ці, Умані тощо [25]. В інших регіонах, насамперед сільській міс-
цевості, народні суди взагалі не розпочали свою діяльність або 
вибори народних суддів та засідателів відбувалися вже напере-
додні падіння радянської влади на Україні. 

Таким чином, процес утворення народних судів на україн-
ських землях бере свій початок ще до організаційної діяльності 
радянської влади. Новостворені судові установи спиралися на 
історичні традиції судочинства і передбачали залучення проле-
тарського населення до здійснення судочинства. З січня 1918 
року стихійний процес судового будівництва отримує норматив-
не підгрунтя у вигляді спеціальних актів радянської влади. Нова, 
радянська модель народного суду спиралася на такі принципи: 
виборність суддів, колегіальність розгляду справ, залучення до 
розгляду справ засідателів із робітників і селян, публічність тощо. 
Водночас, попри подібності, українська модель народного суду 
характеризувалася своїми відмінностями, зокрема ретельнішою 
нормативною-правовою базою, розширеним складом народних 
засідателів. Процес розбудови народного суду на українських 
землян не набув завершеного характеру і був перерваний пораз-
кою радянської влади 1918 року. 

1. Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особли-
вості розвитку: монографія / за ред. І. Б. Усенко. Київ: Наук. думка, 2014. 
С. 5. 2. Дзидзоев Д. Становление советской судебной системы (1917-
1930). Вестник Владикавказского научного центра. 2008. № 4. С. 42; 
Крыленко Н.В. Суд и право в СССР. Ч. I. Основы судоустройства. 
Москва: ГИЗ, 1927. С. 114; Лезов И.Л. Судебное строительство на местах 
в первые месяцы советской власти. Вестник Московского государственно-



28 Держава і право � Випуск 87

го университета. Серия 11. Право. 1998. № 1. С. 115. 3. Зайчук В. Ленін 
про соціалістичне правосуддя. Радянське право. 1969. № 3. С. 4; Крыленко 
Н.В. Ленин о суде и уголовной политике. Москва: Совиздат, 1935. С. 12. 
4. Партия социалистов-революционеров. Программа и организацион-
ный Устав. [Б. м.]: Тип. партии социалистов-революционеров, 1906. 
С. 25; Программа Российской социал-демократической рабочей партии. 
Программы главнейших русских партий. Москва [Б. м.], 1917. С. 12. 
5. Буков В.А. От российского суда присяжных к пролетарскому правосу-
дию: у истоков тоталитаризма. Москва: Археографический центр, 1997. 
С.187. 6. Берман Я. Декреты Октября. Советское государство. 1933. № 6. 
С. 4. 7. Стучка П. Пять лет революции права. Еженедельник советской 
юстиции. 1922. № 44-45. С. 3. 8. Судова влада в Україні. С. 360-361. 
9. Диденко М.П. Создание советского суда в УССР. Ученые записки 
Харьковского юридического института. Харьков: Изд-во Харьковского 
юрид. ин-та, 1957. Т. XI. С. 34-35; Сусло Д.С. Історія суду радянської 
України (1917-1967). Київ: Вид-во Київського університету, 1968. С. 7. 
10. Жезлов Ф. У истоков советского правосудия. Советская юстиция. 
1977. № 19. С. 16. 11. Декрет СНК «О суде» от 24 ноября 1917 г. Декреты 
Советской власти. Т. I. Москва, Гос.изд-во полит. лит., 1957. С. 124-126. 
12. Дзидзоев Д. Цит. работа. С. 42-43; Мишунин П. Из истории первого 
декрета о суде. Вопросы истории. 1949. № 4. С. 11. 13. Міхеєва О.К. 
Кримінальна злочинність і боротьба з нею в Донбасі (1919-1929). 
Донецьк: Східний видавничий дім, 2004. С. 132. 14. Центральний дер-
жавний архів вищих органів влади та управління України. Оп.1. Ф.3160, 
спр. 1. 15. Декрет СНК «О суде» от 15 февраля 1918 г. Декреты Советской 
власти. Т. I. Москва: Госполитиздат, 1957. С. 467. 16. Судебные уставы 
20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны. 
Санкт-Петербург: Тип. 2. Отд. собств. е. и. в. канцелярии, 1867. Ч. 1-2. 
С. 42. 17. Декрет СНК «О суде». С. 467. 18. Диденко М.П. Цит. работа. 
С. 56. 19. Кондуфор Ю.Ю. Великий Октябрь на Украине. Киев: Радянська 
школа, 1986. С.106. 20. Антонова Л. Великая Октябрьская революция и 
создание народных судов (1917-1918 гг.). Правоведение. 1969. № 3. С. 86; 
Жезлов Ф. Цит. работа. С. 17. 21. Верещагина А.В. Декрет №1 о суде: 
история подготовки и его содержание. Журнал российского права. 2011. 
№ 6. С. 106. 22. Висоцький О.Ю. Українські соціал-демократи та есери: 
досвід перемог і поразок. Київ: Основні цінності, 2004. С. 62. 
23. Буков В.А. Цит. работа. С. 372. 24. Мулева М.И. Реализация принци-
па выборности судей по первым декретам советской власти о суде (1917-
1918 гг.). Вестник Саратовской государственной академии права. 2011. 
№ 2. С. 157. 25. Диденко М.П. Цит. работа. С. 40.

References
1. Sudova vlada v Ukraїnі: іstorichnі vitoki, zakonomіrnostі, osoblivostі 

rozvitku : monografіya / Za red. І. B. Usenko. Kiїv: Nauk. dumka, 2014. S. 5. 
2. Dzidzoev D. Stanovlenie sovetskoy sudebnoy sistemy (1917-1930). Vestnik 
Vladikavkazskogo nauchnogo tsentra. 2008. № 4. S. 42; Krylenko N.V. Sud i 
pravo v SSSR. Ch. I. Osnovy sudoustroystva. M.: GIZ, 1927. S. 114; Lezov I.L. 



29Частина 1 � Юридичні науки

Sudebnoe stroitelstvo na mestakh v pervye mesyatsy sovetskoy vlasti. Vestnik 
Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. 11 Pravo. 1998. № 1. S. 115. 
3. Zaychuk V. Lenіn pro sotsіalіstichne pravosuddya. Radyanske pravo. 1969. 
№ 3. S. 4; Krylenko N.V. Lenin o sude i ugolovnoy politike. M.: Sovizdat, 1935 
S. 12. 4. Partiya sotsialistov-revolyutsionerov. Programma i organizatsionnyy 
Ustav. [B. m.]: Tip. partii sotsialistov-revolyutsionerov, 1906. S. 25; Programma 
Rossiyskoy sotsial-demokraticheskoy rabochey partii Programy glavneyshikh 
russkikh partiy. M. [B. m.], 1917. S. 12. 5. Bukov V.A. Ot rossiyskogo suda 
prisyazhnykh k proletarskomu pravosudiyu: u istokov totalitarizma. M.: 
Arkheograficheskiy tsentr. 1997. S. 187. 6. Berman Ya. Dekrety Oktyabrya. 
Sovetskoe gosudarstvo. 1933. № 6. S. 4. 7. Stuchka P. Pyat let revolyutsii prava 
Yezhenedelnik sovetskoy yustitsii. 1922. № 44-45 S. 3. 8. Sudova vlada v Ukraїnі. 
Tsit. pratsya. S. 360-361. 9. Didenko M.P. Sozdanie sovetskogo suda v USSR 
Uchenye zapiski Kharkovskogo yuridicheskogo instituta. Kharkov: Izdanie 
Kharkovskogo yuridicheskogo instituta, 1957. Tom XI. S. 34-35. Suslo D.S. 
Іstorіya sudu radyanskoї Ukraїni (1917-1967). K.: Vidavnitstvo Kiїvskogo 
unіversitetu, 1968. S. 7. 10. Zhezlov F. U istokov sovetskogo pravosudiya 
Sovetskaya yustitsіya. 1977. № 19. S. 16. 11. Dekret SNK «O sude» ot 
24 noyabrya 1917 g. Dekrety Sovetskoy vlasti. T.I. M., Gos.izd-vo polit.literatury, 
1957. S. 124-126. 12. Dzidzoev D. Tsit. ravota. S.42-43; Mishunin P. Iz istorii 
pervogo dekreta o sude // Voprosy istorii. 1949. № 4. S. 11. 13. Mіkheєva O.K. 
Krimіnalna zlochinnіst і borotba z neyu v Donbasі (1919-1929). – Donetsk: 
Skhіdniy vidavnichiy dіm, 2004. S. 132. 14. Tsentralniy derzhavniy arkhіv 
vishchikh organіv vladi ta upravlіnnya Ukraїni. Op.1. – F.3160, spr 1. 
15. Dekret SNK «O sude» ot 15 fevralya 1918 g. Dekrety Sovetskoy vlasti. T. I. 
M.: Gospolitizdat, 1957. S. 467. 16. Sudebnye ustavy 20 noyabrya 1864 goda s 
izlozheniem rassuzhdeniy, na koikh oni osnovany. S.-Pb.: Tip. 2 Otd. sobstv. e. 
i. v. kantselyarii, 1867. Ch.1-Ch.2. S. 42. 17. Dekret SNK «O sude» Tsit. 
pratsya. S. 467. 18. Didenko M.P. Tsit. rabota. S.56. 19. Kondufor Yu.Yu. 
Velikiy Oktyabr na Ukraine. Kiev: Radyanska shkola, 1986. S. 106. 20. Antonova 
L.I. Velikaya Oktyabrskaya revolyutsiya i sozdanie narodnykh sudov (1917-1918 
gg.) Pravovedenie. 1969. № 3. S.86; Zhezlov F. Tsit. rabota. S. 17. 
21. Vereshchagina A.V. Dekret № 1 o sude: istoriya pіdgotovki i ego soderzhanie 
Zhurnal rossiyskogo prava. 2011. № 6. S. 106. 22. Visotskiy O.Yu. Ukraїnskі 
sotsіal-demokrati ta eseri: dosvіd peremog і porazok. K.: Osnovnі tsіnnostі, 
2004. S. 62. 23. Bukov V.A. Tsit. rabota. S. 372. 24. Muleva M.I Realizatsiya 
printsipa vybornosti sudey po pervym dekretam sovetskoy vlasti o sude (1917-
1918 gg.) Vestnik Saratovskoy gosudarstvennoy akademii prava. 2011. № 2. 
S. 157. 25. Didenko M.P. Tsit. rabota. S. 40.

Zhak Anatolii. The people’s court establishment in the Ukrainian people’s 
republic of soviets (1917-1918)

The preconditions for the formation as well as the main features of the 
Soviet model of the judiciary in Ukraine, namely the people’s court in the 
People’s Republic of Soviets period are analyzed (December 1917-May 1918). 
The interest to this issue is stipulated by the need to understand the causes and 
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peculiarities of the Soviet judicial model functioning. It can provide sufficient 
grounds to understand the current problems of the Ukrainian judiciary, which 
is being continually influenced by the Soviet past. 

The article considers the preconditions for the Soviet judicial model 
formation. It has been indicated that the model of the «people’s court» of the 
Paris Commune period, having being influenced by the works of K. Marx and 
F. engels, was used as the basis of the new model of the judiciary. The main 
principles of the new judicial model proposed by Marxists were the following: 
judges electivity, the right to elect and be elected to the judge’s position of the 
«working classes», as well as social and legal responsibility of judges to the 
voters.

The analysis of the judiciary formation practice shows that in both 
Ukrainian and Russian governorates, judicial bodies had begun to be formed 
even before the official introduction of the institution of «people’s court». The 
bodies were characterized by the involvement of the representatives of people in 
the administration of justice. The activity of such judicial bodies accorded with 
the historical traditions and legal culture of the population and did not cause 
rejection from the community. 

The standardization of the new judicial model and Soviet judicial formation 
in Ukraine had been significantly influenced by the Soviet Russia, which led to 
the identity of many elements both of the Russian and Ukrainian «people’s 
courts». Both courts embodied certain elements of the pre-revolutionary 
magistrate’s court (in particular, with regard to determining their jurisdiction). 
Their activity was based on the principles of judges electivity and challenge, free 
judicial creativity, involvement of the working classes in the administration of 
justice. 

At the same time, despite the similarities, the Ukrainian model of the 
people’s court was different. Its laws and regulations were considered to be 
worked out more thoroughly, the court structure was regulated and composition 
of people’s assessors was expanded.

Key words: Soviets, the judiciary, judges’ immunity, judges electivity, the 
people’s court, people’s assessors.
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закон від 20 травня 1885 року та проблеми  
розвитку інституту дисЦиплінарної  

відповідальності суддів  
у пореформений період1

Аналізуються проблеми реформування інституту дисциплінарної від-
повідальності суддів у пореформений період у зв’язку з прийняттям зако-
ну 1885 року. Розглядаються передумови прийняття закону, ставлення 
представників різних соціальних груп до змісту та завдань закону, 
характеризуються основні зміни у законодавстві про дисциплінарну від-
повідальність суддів. Висловлюється думка про неоднозначність, кон-
траверсійність нововведень – більша частина з них, дійсно, була спрямо-
вана на вирішення об’єктивних проблем, що існували у судовій системі 
другої половини ХІХ ст., однак в умовах панування ідеології самодержав-
ства та прагнення забезпечити контрольованість судової гілки влади ці 
нововведення ставали загрозою для незалежності та недоторканності 
суддів. 

Ключові слова: судова реформа, закон 20 травня 1885 року, недоторкан-
ність суддів, незалежність суддів, дисциплінарна відповідальність, суддя. 

ykymenko Ivan. Act of may 20, 1885 and development problems of the 
institution of disciplinary responsibility of judges in the post-reform period

The article analyzes the problems of reforming the institution of disciplinary 
responsibility of judges in the post-reform period in the context of the adoption of the 
law of 1885. The prerequisites for the adoption of the law, the attitude of different 
social groups members to the law content and tasks are considered; the main 
changes in the legislation about the disciplinary responsibility of judges are 
characterized. Ambiguity and controversy of the innovations are noted: most of 
them were really aimed at solving the objective problems that existed in the 
juridicial system of the second half of the 19th century, however, under the 
prevailing autocracy ideology and the desire to ensure the control of the juridiciary, 
those innovations defied judges’ independence and integrity.

Key words: juridicial reform, the law of May 20 1885, inviolability of judges, 
independence of judges, disciplinary responsibility, judge.
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Одним з болючих питань сучасної України продовжує зали-
шатися низький рівень довіри до судової влади в цілому, так до 
діяльності окремих суддів. Негативність оцінок зумовлюєть-
ся не лише суб’єктивними переконаннями учасників процесу в 
несправедливості рішення, прийнятого не на їх користь, а й злов-
живаннями, порушеннями норм матеріального та процесуаль-
ного права, негідною поведінкою, які свідомо чи несвідомо вчи-
няються українськими суддями. Подібні порушення, які часто 
стають предметом публікацій у різноманітних ЗМІ, ставлять під 
сумнів дієвість існуючої системи дисциплінарної відповідально-
сті суддів та породжують думку про її неефективність. Водночас 
спроби держави посилити юридичну відповідальність породжу-
ють небезпідставне побоювання щодо можливості перетворення 
цього інституту на жупел, яким влада зможе контролювати діяль-
ність суддів та спрямовувати їх роботу. Постає питання: де знайти 
компроміс між необхідністю суддівської незалежності та потре-
бою контролю за діями судді, які дії та рішення можна визнати 
об’єктивними та необхідними, а які – надмірними та недоціль-
ними. Відповідь на це питання можна отримати, спираючись на 
національний досвід, оскільки підняте питання не є новим для 
України, і його намагалися вирішити у різні історичні епохи. На 
наш думку, вартим уваги є Закон від 20 травня 1885 року, який мав 
розв’язати питання, актуальні й для сьогодення. 

Період 80-х років ХІХ ст. виявився надзвичайно складним у 
розвитку пореформеного суду. З одного боку, почали проявлятися 
недоліки та недосконалості нової судової системи: неготовність 
суду до виконання своїх обов’язків, низький професіоналізм суд-
дів, брак відповідального ставлення до виконання своїх обов’яз-
ків, зловживання тощо. Після ревізії Київської та Чернігівської 
губерній сенатор О. Половцев нотував у своєму щоденнику: «Мої 
співробітники ревізують з’їзд мирових суддів та приходять в жах 
від наявного там безладу», «справи по 10-15 років лежать без руху», 
«з’їзд мирових суддів під різними приводами відкладає розгляд 
справи на півтора роки» [1, c. 55, 59, 74]. Наявні проблеми у сфері 
відповідального ставлення суддів до виконання своїх обов’язків 
загострювалися відсутністю ефективних механізмів боротьби 
з проявами недоброчесності та непрофесійності. Розробники 
Судових статутів 1864 року, прагнучи забезпечити самостійність 
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новоствореним судам, суттєво обмежили перелік дисциплінар-
них санкцій та ускладнили порядок їх накладення. Достатньо 
сказати, що де-факто влада не могла звільнити з посади суддю, 
крім випадків грубих та систематичних порушень ним норм зако-
нодавства, а також вчинення кримінального правопорушення. 
Це викликало справедливу критику та нарікання представників 
тогочасної царської адміністрації [2]. 

З іншого боку, консервативні кола російського політику-
му, які мали суттєвий вплив на нового російського імператора 
Олександра ІІІ, не сприймали ідею незалежного суду і прагнули 
повернути над ним контроль до царської адміністрації. На їхню 
думку, положення про незалежність та незмінюваність суддів 
були нонсенсом, оскільки не відповідали ідеології самодержав-
ства та принципу необмеженої влади російського імператора. На 
це, зокрема, у своєму листі до Олександра ІІ вказував К. Побе-
доносцев: «Безконтрольна, відособлена юстиція не тільки несу-
місна з самодержавством, вона несумісна з будь-якою іншою 
формою правління. Ніде у світі суд не відокремлений подібним 
чином, як у нас в Росії» [3]. 

Таким чином, на початку 80-х років ХІХ ст. об’єктивна потре-
ба у частковому реформуванні інституту дисциплінарної від-
повідальності суддів збігалася з прагненнями консервативної 
частини російського політикуму відновити контроль за судовою 
владою. Вирішити ці завдання повинен був прийнятий 20 травня 
1885 року Закон «Про порядок видання загального наказу судо-
вим установам та про дисциплінарну відповідальність чиновни-
ків судового відомства» (далі – Закон 1885 р.) [4]. 

Закон від 20.05.1885 р. породив чисельні дискусії як у дорево-
люційній, так і сучасній науковій літературі. Досить часто зустрі-
чаються цілком протилежні погляди, і одні науковці виступають 
нищівними критиками цього закону, тоді як інші – його аполо-
гетами. Так, В. Фукс вважав, що Закон 1885 р. не являє собою 
«нічого особливого, а лише встановлює для наших суддів ту саму 
дисципліну, якій і були підлеглі судді у всіх західних країнах» [5]. 
Натомість К. Арсеньєв із сумом зазначав: «Цим законом було 
частково знищено одне з основних положень судової рефор-
ми – обмежена, і доволі суттєво, незмінюваність суддів» [6]. 
Радянська і сучасна вітчизняна наука також у цілому критично 
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ставиться до цього документа, розглядаючи його в контексті 
проведених у цей період контрреформ і знищення ліберальної 
моделі, запровадженої Судовими статутами 1864 р. Щоправда, 
в останній період російська дослідниця Ю. Щедріна піднімає 
питання про необхідність перегляду подібних оцінок та нового 
погляду на стару проблему [7]. 

Таким чином, дискусійність оцінок Закону вимагає від нас 
розібратися у його основних положеннях і тих нововведеннях, 
що були запроваджені ним, зокрема щодо притягнення судових 
чиновників до дисциплінарної відповідальності. 

Прийнятий Закон містив норми матеріального та процесуаль-
ного права. Одна частина його нововведень була спрямована на 
розширення заходів дисциплінарного впливу на суддю, інша 
більш чітко окреслювала процес притягнення судді до дисци-
плінарної відповідальності та передбачала створення відповід-
них органів, які забезпечать дисциплінарне провадження. 

Насамперед царська влада приділила увагу розширенню пере-
ліку санкцій, які могли накладатися на суддю за службові про-
ступки. Законом передбачалося внесення змін до ст. 264 «Засну-
вання судових установ» (далі – ЗСУ) та доповнення її новим 
видом стягнення – вирахування із жалування судді [8]. Перед-
бачалося, що у випадку, якщо відповідно до Уложення про пока-
рання кримінальні та виправні, проступок карається доганою без 
внесення у послужний список або вирахуванням строку служби, 
до судді може бути застосовано лише стягнення у вигляді застере-
ження. Водночас вчинення дій, передбачених ст. 413-415 ЗСУ – 
прогул від одного до декількох діб, а також несвоєчасне повер-
нення з відпустки, мало каратися вирахуванням із жалування [9]. 
Зважаючи, що згідно з проведеними сучасними дослідженнями 
рівень фінансової забезпеченості суддів у регіонах залишався 
невисоким, інколи навіть не перевищуючи зарплати державних 
чиновників середнього рангу [10]. впровадження фінансових 
інструментів покарання повинно було стимулювати більш відпо-
відальне ставлення суддів до своїх обов’язків та робочого часу. 

Закон передбачав скасування норми про трансформацію дис-
циплінарної відповідальності у кримінальну в разі, якщо суддя 
тричі за рік буде підданий дисциплінарному стягненню [11]. 
Подібний підхід виглядав цілком слушно, адже рівень суспільної 
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небезпеки та шкоди, завданої суддею, інколи був мізерним, однак 
теоретично це могло призвести його до кримінальної відповідаль-
ності, що передбачала значно суворіші та жорсткіші санкції. 

Однак більш серйозних змін зазнала стаття 295 Закону. 
В попередній редакції ця стаття передбачала можливість звіль-
нення, якщо за злочин або проступок, не пов’язані зі службою, 
він буде пригнутий до кримінальної відповідальності. Нова 
редакція статті передбачала не лише збереження, а й більшу 
деталізацію цього положення та розширення кола відносин, що 
підпадали під її вплив. Згідно із нововведеннями запроваджу-
валася проміжна санкція до судді, щодо якого відкрито кри-
мінальне провадження за підозрою у вчинені злочину, котрий 
передбачав тюремне ув’язнення або більш суворе покарання – 
тимчасове відсторонення від посади [12]. 

Коментуючи це нововведення, дослідники доходять виснов-
ків, що воно мало як позитивні, так і негативні наслідки. З одно-
го боку, суддя не звільнявся, а лише тимчасово відсторонювався 
від посади, що повинно було зменшити ризики втручання з боку 
підозрюваного у процедуру розслідування та чинити тиск на 
фігурантів справи. Водночас, на нашу думку, справедливим буде 
і зауваження, що вищеозначена стаття не встановлювала поряд-
ку поновлення на посаді та строків тимчасового відсторонення. 
Зважаючи на реалії Російської імперії другої половини ХІХ ст., 
типовим явищем були тривалі розслідування та залишення під 
підозрою без висунення обвинувачення. Тож поставало складне 
питання: коли відсторонений суддя повинен бути знову допу-
щений до виконання своїх обов’язків. 

Найбільш дискусійною та критично сприйнятою лібераль-
ною спільнотою і суддями стала третя частина відредагованої 
статті 295. Ця стаття передбачала розширення сфери застосу-
вання такого виду санкцій, як звільнення з посади та переве-
дення на судову посаду в іншу місцевість [13]. Перше стягнення 
(звільнення з посади) застосовувалося у випадку, якщо «суддя 
вчинив дії, які не є підставою для звільнення його по суду, однак 
по своєму змісту свідчать про невідповідність судді займаній 
посаді» та «якщо суддя вчинив поза службою аморальні або 
ганебні вчинки, які є несумісними з суддівським званням та 
позбав ляють суддю довіри та поваги з боку населення». Друге 
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стягнення (переведення) застосовувалося до суддів, які «дали 
привід сумніватися у подальшому спокійному та неупереджено-
му виконані своїх обов’язків» [14]. Подібні формулювання зали-
шали широкий простір для тлумачення дій судді й створювали 
можливості для суб’єктивної оцінки вчинків суддів. «Аморальні 
та ганебні вчинки», – зазначав один із дореволюційних юрис-
тів, – щось зовсім невизначене у суспільстві, в якому не існує 
однієї твердо встановленої моралі, в якому один вважає абсо-
лютно аморальним те, що для іншого є байдужим у моральному 
сенсі, а для третього, можливо, і взагалі морально» [15].

Таким чином, аналіз нововведень переконує, що причина 
невдоволення полягала не стільки у розширенні санкцій (вище 
ми зазначали про доцільність підвищення відповідальності суд-
дів), скільки нечіткості та розпливчастості підстав їх застосу-
вання. Гіпотеза ст. 259 Закону була виписана таким чином, що 
залишала владі широкі можливості для різнобічного трактуван-
ня вчинків судді. Сюди підпадали як об’єктивні обставини (суд-
дівська некомпетентність, помилки, недобросовісність тощо), 
так і такі дії суддів, які не мали характеру дисциплінарного 
проступку, але могли з тих чи інших причин викликати незадо-
волення влади. Зокрема, суддю, який виносив занадто «м’які» 
вироки революціонерам або занадто «жорсткі» представникам 
органів влади, тепер можна було перевести в іншу місцевість 
або й взагалі усунути з посади. Законодавець не розшифровував 
таких важливих для класифікації дій судді понять, як «дія, що 
свідчить про невідповідність судді займаній посаді», «ганебний 
вчинок, який є несумісним із суддівським званням», «дія, що 
дає підстави сумніватися у неупередженому ставленні», нада-
ючи право органу дисциплінарного провадження самому, на 
власний розсуд доходити висновку про наявність чи відсутність 
подібних ознак. Ну думку дореволюційного юриста Е. Васьков-
ського, «недолік такого правила полягає в тому, що відкриття 
провадження у такому випадку залежить від особистого переко-
нання міністра юстиції» [16]. 

На нашу думку, такий підхід міг бути виправданий необхід-
ністю не звужувати правову норму, дати їй можливість охопити 
якомога ширше коло суспільних відносин, але при цьому слід 
було забезпечити неупередженість та незалежність органу, що 
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здійснюватиме це тлумачення, насамперед від царської адміні-
страції та безпосереднього керівництва судді. Однак, як показує 
аналіз подальших нововведень Закону 1885 року, досягнути цієї 
мети не вдалося, і насамперед тому, що влада першопочатково 
прагнула відновити контроль за судовою системою, ослаблений 
у ході реформи 1864 року. 

Згідно із Законом 1885 року створювався окремий орган для 
розгляду справ про притягнення суддів до дисциплінарної від-
повідальності – Вище дисциплінарне присутствіє. Характерною 
рисою цього органу стали його підконтрольність та залежність 
від центральної влади, оскільки кандидатури його членів визна-
чалися російським імператором та міністром юстиції. Прихиль-
ники Закону, захищаючи контроль виконавчої влади над судо-
вою, вказували, що таким чином досягається баланс між само-
стійністю судді та необхідністю контролю за його діями, а також 
посилалися на усталену практику європейських держав [17]. 

Посилання на досвід зарубіжного законодавства не було 
випадковим. Дійсно, у багатьох країнах Європи того періо-
ду законодавство передбачало часткову участь профільних 
міністерств та монархів у формуванні вищих дисциплінарних 
органів. Водночас варто підкреслити важливі, на наш погляд, 
моменти. По-перше, європейська практика того періоду перед-
бачала поєднання участі вищих органів держави та суддівських 
корпорацій у призначенні складу цих органів. По-друге, значна 
частина європейських держав, на відміну від Російської імпе-
рії, на кінець ХІХ ст. мала власні конституції та парламенти, що 
дозволяли стримати зазіхання виконавчої влади на всеосяжний 
контроль за суддями. Тому, хоча за своїм змістом новоутворений 
орган, дійсно, суттєво не відрізнявся від європейських аналогів, 
його підконтрольність владі в умовах існування самодержавної 
монархії несла суттєву загрозу суддівській незалежності. 

Відповідно до Закону 1885 року була значно спрощена про-
цедура розгляду справи щодо дисциплінарних проступків суд-
дів. Так, згідно із попередніми нормами перед накладенням 
дисциплі нарного стягнення від судді повинні були отримати 
пояснення його вчинків. Однак у новому Законі це обмежен-
ня було знято і притягнення до дисциплінарної відповідаль-
ності відбувалося без розгляду та врахування мотивів судді [18]. 
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Такий підхід ставив під серйозну загрозу об’єктивність рішень 
вищестоящого органу, оскільки непоодинокими були випадки 
обмов та неправдивих скарг на суддів через їх діяльність, і поз-
бавлення судді права викласти свою точку зору на факти, описа-
ні у скарзі, могли призвести до необ’єктивних рішень. 

Судді також позбавлялися права на публічний розгляд їх спра-
ви. Гласність та публічність судового процесу завжди вважалася 
одним із головних прогресивних результатів реформи 1864 року. 
Саме така процедура серйозно обмежувала свавілля з боку влади 
щодо обвинувачених. Проте, керуючись необхідністю «захисту 
авторитету суду», автори Закону не лише втаємничили процеду-
ру розгляду справи, але й оголошення її результатів – резолюція 
у дисциплінарних справах також проголошувалася на закритих 
засіданнях [19]. Складно сказати, чи дійсно законодавець пер-
шочергово піклувався, аби не виносити «сміття з хати», адже 
факти зловживань чи некомпетентності судових чиновників, 
набувши публічного розголосу, дійсно, могли негативно позна-
читичя на ставленні суспільства до суду. Однак в умовах повер-
нення курсу на самодержавну, авторитарну модель управління 
державою така норма, безумовно, давала більше можливостей 
для контролю з боку царської адміністрації за судовими орга-
нами. Саме тому навіть прихильники курсу на посилення дис-
циплінарної відповідальності суддів критично висловлювалися 
щодо Закону 1885 року в частині порядку здійснення розгляду 
справи та накладення покарань [20]. 

Складно оцінити реальні наслідки прийняття Закону 
20.05.1885 року. З одного боку, статистичні дані свідчать, що 
лише незначна кількість справ, що розглядалися З’єднаним та 
Вищим дисциплінарним присутствієм завершувалася накладен-
ням серйозних санкцій. Так, у 1897 році за результатами розгля-
ду 345 справ у З’єднаному присутствії 14 суддів було спрямовано 
до суду, 3 суддям – оголошено зауваження, у 47 випадках було 
роз’яснено суддям неправомірність їх дій, в інших випадках 
скарги залишені без наслідків [21]. 

Водночас, на наш погляд, статистичні дані не можуть повною 
мірою відобразити ефект цього Закону для здійснення об’єктив-
ного судочинства. Так, низькі цифри можуть свідчити про поліп-
шення ситуації з якістю судочинства, але вони також можуть 
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говорити, що судді при винесенні вироків прагнули враховувати 
позицію влади і намагалися не вступати з нею в конфлікт, чудо-
во розуміючи, які інструменти впливу з’явилися у влади після 
прийняття Закону 1885 року. Це особливо яскраво проявляло-
ся у період гострих соціальних конфліктів, коли судді виносили 
більш жорсткі вироки, ніж цього вимагав характер вчиненого 
діяння. Тож, на наш погляд, розглядати Закон 1885 року слід у 
контексті загальноросійської соціально-політичної ситуації та 
зміни курсу уряду в сфері державного будівництва. Не дивно, 
що після революційних подій 1905-1907 рр. В. Трапезников вка-
зував: «Невідповідність судді займаній посаді» – поняття надто 
широке та дуже суб’єктивне, щоб суддя міг відчувати себе у без-
пеці від динамічних течій, поглядів, а інколи просто примх висо-
копосадовців» [22]. З таких позицій, цей нормативно-правовий 
акт, який надмірно розширював дисциплінарні повноваження 
царської влади, не може отримати позитивну оцінку.

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що Закон 
1885 року мав контраверсійний характер. Запровадження нових 
видів дисциплінарної відповідальності суддів відповідало об’єк-
тивним потребам реформованої судової системи і підвищувало 
ефективність контролю за належним виконанням суддею своїх 
обов’язків. Водночас залежність дисциплінарних органів від 
виконавчої влади та погляд на суд як карально-репресивний 
інструмент у руках держави робили ці нововведення небезпеч-
ними та підривали принципи незалежності та недоторканності 
судів. 
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ykymenko Ivan. Act of may 20, 1885 and development problems of the 
institution of disciplinary responsibility of judges in the post-reform period

The article analyzes the problems of reforming the institution of disciplinary 
responsibility of judges in the post-reform period in the context of the legislation 
enactment in 1885. This issue is of great interest due to the reforms in the 
judicial sphere of modern Ukraine, which are aimed at improving the efficiency 
of the judicial staff, ensure their work discipline and performance of official 
duties.

The paper examines the prerequisites for adopting the law, identifies the 
objective and subjective factors that made the revision of the institution of 
disciplinary responsibility for judges necessary. The main reason for the 
adoption of the 1885 Act is the need to increase the effectiveness of the 
disciplinary supervision mechanism for the work of judges and the desire of the 
tsarist authorities to regain control of the judicial branch that was lost during the 
1864 reforms.

The adopted law contained the rules of law of substance and procedural law. 
One of its parts was aimed at extending the disciplinary action to the judge, the 
other outlined the process of bringing the judge to disciplinary responsibility 
more detailly, and introduced the establishment of relevant bodies to ensure 
disciplinary proceedings.

First of all, the tsarist authorities paid attention to expanding the list of 
sanctions that could be imposed on the judge for official misconduct. 
Disciplinary measures of educational influence, especially warning, were 
widely used. However, the key innovation of the new Act is extension of the 
scope of such sanctions as dismissal and transfer to judicial office in another 
area. The analysis of the legislation shows that the danger for the judges was not 
the possibility of dismissal itself, but the lack of clarity and rationale vagueness 
for such a decision.

The analysis of innovations in the disciplinary proceedings also contained 
rules that compromised the principles of inviolability and irremovability of 
judges. Firstly, the procedure of bringing the judge to disciplinary responsibility 
was significantly simplified. Secondly, the authority hearing such cases was 
under the total control of the tsarist authority.

It is concluded that the introduction of new types of disciplinary responsibility 
for judges met the objective needs of the reformed judiciary and increased the 
effectiveness of monitoring the proper performance of judges’ duties. At the 
same time, the dependence of disciplinary bodies on the executive branch and 
considering the court as a punitive and repressive instrument in the hands of the 
state made these innovations dangerous and defied the principles of 
independence and inviolability of judges.

Key words: judicial reform, Act of May 20, 1885, independence of judges, 
inviolability of judges, disciplinary responsibility, judge.
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конституЦійне право на Житло  
як предмет сучасного вітчизняного  

наукового дискурсу1

Виявлено характерні особливості й тенденцїї розвитку сучасного вітчиз-
няного наукового дискурсу щодо конституційного права на житло. Із вико-
ристанням елементів методу контент-аналізу вивчено низку наукових 
досліджень у сферах юриспруденції, економіки, державного управління, соці-
ології, спрямованих на вивчення конституційного права на житло. 
Встановлено спільні та принципово відмінні підходи науковців до розуміння 
змісту, сутності, суб’єктного складу, механізму реалізації тощо конститу-
ційного права на житло. Шляхом застосування загальнонаукових методів 
аналізу та синтезу сформульовано перелік найбільш загальних рис, прита-
манних сучасному вітчизняному науковому дискурсу, предметом котрого є 
конституційне право на житло, та окреслено тенденційний вектор його 
подальшого розвитку.

Ключові слова: право на житло; конституційне право на житло; науко-
вий дискурс; предмет наукового дискурсу.

Fedorchuk Ivan. Constitutional right to housing as the subject of current 
national scientific discourse

The paper is dedicated to determination of typical peculiarities and tendencies 
of development of current national scientific discourse on constitutional right to 
housing. A number of scientific researchers in the fields of jurisprudence, economics, 
public government, sociology aiming to research constitutional right to housing are 
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studied with the using of elements of content-analysis. Both common and 
fundamentally different approaches of scientists to understanding of content, 
essence, subject composition and mechanism of implementation of constitutional 
right to housing are found out. Both, the list of the most general features of current 
national scientific discourse on constitutional right to housing is formulated and the 
trend vector of further development of current national scientific discourse is 
outlined, in the way of using of general scientific methods of analysis and synthesis.

Key words: the right to housing; constitutional right to housing; scientific 
discourse; subject of scientific discourse.

Стаття 47 Конституції України закріпила право людини та 
громадянина на житло [1]. Однак сучасні реалії розвитку Украї-
ни демонструють недостатній (порівняно із розвиненими краї-
нами) та неналежний (у співвідношенні з правовими й соціаль-
ними державами) рівень забезпечення державою та реалізації 
громадянами цього права. Такий стан обумовлюється тим, що 
наразі державна житлова політика не має дієвого та стратегіч-
ного механізму реалізації конституційного права на житло, а 
глибока економічна криза, в умовах котрої відбу вається гене-
зис нашої країни, обумовлює брак коштів для поліпшення 
житлових умов або придбання власного житла у 89% населення 
України [2].

Зрозуміло, що зазначений дисонанс між нормативно-право-
вим закріпленням права на житло та практикою його реаліза-
ції, охорони і захисту обумовлює об’єктивну потребу в пошуку 
адекватних й ефективних шляхів вирішення даної проблеми. 
Такий пошук насамперед повинен відбуватися на рівні наукових 
досліджень, що, власне, й зумовило широкий діапазон різноха-
рактерних пошуків, присвячених питанням права на житло, у 
сферах юридичної, економічної та дотичних наук, котрі, своєю 
чергою, сформували сучасний науковий дискурс, предметом 
якого стало конституційне право на житло. 

Метою статті є розкриття змісту сучасного вітчизняного дис-
курсу щодо конституційного права на житло задля виявлення 
його (дискурсу) характерних особливостей та тенденцій розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про належ-
ну увагу науковців до питань конституційного права на житло. 
Наприклад, Т. Грабильнікова досліджувала конституційне право 
на житло крізь призму прав і свобод людини і громадянина 
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у сфері місцевого самоврядування [3], а Ю. Тищенко – крізь 
призму забезпечення прав споживачів [4]. Конституційне право 
на житло розглядається Ю. Мірошніченком у контексті дослі-
дження соціальних прав [5], а П. Петровським – як елемент 
соціальних прав, котрі знаходяться у взаємозв’язку із природни-
ми правами людини та фактично випливають із них [6]. Прак-
тично у тому ж ключі представлені результати наукових пошуків 
О. Скрипнюка щодо прав і свобод людини й громадянина [7].

Однак, незважаючи на значну кількість наукових праць, 
дослідниками не зроблено практично жодної спроби система-
тизувати, проаналізувати та охарактеризувати праці з питань 
конституційного права задля окреслення найбільш загальних 
особливостей та ідентифікаційних ознак сучасного науково-
го дискурсу щодо досліджуваного конституційного права, що, 
власне, й обумовлює актуальність дослідження.

У процесі дослідження використані як загальнонаукові мето-
ди – аналізу та синтезу для формулювання переліку найбільш 
загальних рис, притаманних сучасному вітчизняному науковому 
дискурсу, предметом котрого є конституційне право на житло, 
так і спеціальних – до прикладу, застосовано елементи кон-
тент-аналізу з метою студіювання наукових досліджень у сферах 
юриспруденції, економіки, державного управління, соціології, 
спрямованих на вивчення конституційного права на житло.

 Упродовж останнього десятиліття конституційне право на 
житло досліджувалося багатьма вітчизняними науковцями у різ-
них контекстах. Здебільшого наукові дослідження, присвячені 
питанням конституційного права на житло, здійснювалися у 
межах юридичної науки, що цілком логічно, оскільки категорія 
«конституційне право на житло» за своєю природою та сутністю 
є правовою. 

Детальний аналіз конституційного права на житло представ-
лено у докторській дисертації Ю.В. Кириченка «Конституцій-
но-правове регулювання прав людини в Україні в контексті гар-
монізації з законодавством європейських держав» (2018). Науко-
вець розглядає конституції європейських країн та України крізь 
призму компаративного правового аналізу, що дало йому мож-
ливість сформулювати такі базисні тези: 1) Конституція України 
не розмежовує економічні, соціальні, культурні та громадянські 
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і політичні права, а фактично зрівнює їх юридичний статус [8, 
с. 243]; 2) кожна з наведених груп прав є самостійною [8, с. 246]; 
3) соціальні права посідають виключно важливе місце у систе-
мі прав людини і є «… вимогою, адресованою державі в особі її 
органів, у тому числі законодавчих, вчиняти такі дії, які забезпе-
чували б реальність цих прав» [8, с. 249]; 4) соціальні права разом 
з економічними правами утворюють своєрідний стрижень усієї 
системи прав людини та є первинними щодо інших прав люди-
ни, оскільки дозволяють людині власне існувати в суспільстві [8, 
с. 251].

Відштовхуючись від цих положень, Ю.В. Кириченко роз-
глядає конституційне право на житло у групі соціальних прав, 
однак зазначає, що саме це право є основою, що дозволяє досяг-
ти здійснення багатьох інших соціальних прав, зокрема права 
на свободу вибору місця проживання, на соціальний захист, на 
недоторканність житла, права на достатній життєвий рівень для 
себе і своєї сім’ї [8, с. 303]. При цьому дослідник відводить дер-
жаві роль «творця» умов для будівництва громадянами житла, 
придбання його у власність і, з огляду на таку позицію, про-
понує викласти ч. 1 ст.47 Конституції України у такій редакції: 
«Кожен має право на житло. Держава вживає заходів, які спря-
мовані на сприяння кожному громадянину доступу до житла», 
уточнити коло суб’єктів, які потребують соціального захисту та 
мають можливість отримати від держави житло, а також внести 
зміни до ч.3 ст. 47, замінивши термін «примусово» у словосполу-
ченні «примусово позбавлений житла» на термін «протиправно» 
[8, с. 307, 309]. 

Однією із наукових праць, присвячених питанням конститу-
ційного права на житло, є дисертаційне дослідження К.С. Бори-
сової «Конституційні засади забезпечення права на житло в 
Україні» (2018). У ньому науковець пропонує авторське визна-
чення поняття «конституційне право на житло», під котрим 
розуміє суб’єктивне право людини і громадянина, яке, з одного 
боку, надає громадянам право мати гідне, безпечне, вільне від 
вторгнення житло, з іншого – зобов’язує державу вживати всіх 
належних заходів, спрямованих на реалізацію такого права [9].

У даній дефініції привертає увагу нетиповий підхід дослід-
ниці до розуміння досліджуваного поняття: К.С. Борисова 



46 Держава і право � Випуск 87

наголошує на дуалістичній суб’єктності конституційного 
права на житло, вказавши, що суб’єктами його реалізації вод-
ночас є людина/громадянин і держава. Принципово пого-
джуємося із авторкою, проте мусимо зауважити, що «роль», 
відведена нею державі як суб’єкту конституційного права на 
житло, а саме «…вживати всіх належних заходів спрямова-
них на перешкоджання бездомності та заборони примусового 
виселення, сприяти усім учасникам процесу щодо будівниц-
тва, отримання та благоустрою житла, а також, в передбачених 
законом випадках, надавати житло безоплатно або за доступ-
ну ціну для осіб, які потребують соціального захисту» [9], не 
є вичерпною. На нашу думку, призначення держави у дано-
му контексті не може зводитися лише до сприяння реаліза-
ції конституційного права на житло соціально незахищених 
верств населення, але мусить охоплювати усі його категорії. 
Лише у такому разі держава може повноцінно вважатися пра-
вовою та соціальною.

Окрім дисертаційних праць, конституційне право на житло 
стало предметом дослідження у значній кількості наукових 
публікацій. Так, до прикладу, доктринальні підходи до дослі-
дження конституційного права людини на житло викладе-
но у статті Л.О. Мойсей [10]. Автор робить акцент на генезисі 
доктри нальних досліджень у межах двох основних концептуаль-
них підходів – позитивістського та природно-правового, що, 
на нашу думку, є важливим моментом для визначення вихідної 
точки подальших досліджень щодо права на житло.

Є.О. Корольова, вивчаючи юридичну природу права на 
житло, пропонує таку дефініцію поняття «право на житло»: 
«… правовий інститут, який має міжгалузевий характер і спря-
мований на забезпечення можливості набуття та користування 
фізичною особою житлом в умовах свободи вибору місця про-
живання, за допомогою державних гарантій дотримання права 
фізичної особи на житло і недопущення свавільного позбавлен-
ня житла» [11, с. 53]. Вважаємо за необхідне звернути увагу на 
те, що вчена у даному визначенні послуговується категорією 
«фізичні особи» замість конституційної категорії «громадяни». 
На наше переконання, такий підхід є виправданим, оскільки за 
своєю сутністю право на житло є одним із природних суб’єктив-
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них прав людини, а отже, повинно гарантуватися поза ознаками 
належності до громадянства.

Продовжуючи розкривати зміст та юридичну природу права 
на житло, Є.О. Корольова визначає низку правомочностей, що 
охоплюються змістом даного права, а саме: 1) реалізувати своє 
право на житло; 2) стабільно користуватися житловим примі-
щенням; 3) постійно поліпшувати свої житлові умови; 4) пре-
тендувати на здорове середовище проживання; 5) забезпечити 
недоторканність житла; 6) можливість розпоряджатися житлом; 
7) неприпустимість свавільного вилучення житла [11, с. 53]. На 
основі визначених правомочностей автор доходить висновку, 
що житловому праву притаманний дуалізм зв’язків з інтереса-
ми – приватними та суспільними. У своєму прагненні до реа-
лізації наведених вище правомочностей суб’єкт права на житло 
(у даному разі – фізична особа) водночас прагне до захисту інте-
ресів, що є пріоритетними для суспільства в цілому [11, с. 53-54].

Приділила увагу праву на житло як складовій соціальних 
прав, закріплених у Конституції України, й О.В. Прієшкіна [12]. 
Автор визначила конституційні права людини і громадянина як 
певні можливості суб’єкта конституційно-правових відносин, 
що існують та функціонують відповідно до рівня розвитку гро-
мадянського суспільства й держави [12, с. 112], а також чинники 
вирішення проблем, пов’язаних із забезпеченням та гарантуван-
ням цих прав. До таких чинників, на думку дослідниці, належать 
особливості держави, котра виступає гарантом реалізації, дотри-
мання та захисту прав людини, якість конституційної регламен-
тації та конституційного регулювання суспільних відносин. При 
цьому О.В. Прієшкіна наголошує, що найбільше проблем, котрі 
перешкоджають повноцінній практичній реалізації охорони і 
захисту прав особи, концентруються навколо соціальних-еко-
номічних прав, закріплених Конституцією України. Передумо-
вою виникнення цих проблем є неналежна кореляція відповід-
них юридичних норм і фактичних соціальних можливостей їх 
реалізації [12, с. 114].

У наукових студіюваннях М.С. Марченко предмет дослі-
дження більш конкретизований і представлений як конститу-
ційне право на соціальне житло. Автор констатує наявність про-
блеми неналежного рівня реалізації права на соціальне житло в 
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Україні, однак не є оригінальним у визначенні основних при-
чин, що обумовили дану проблему. Серед таких причин наз-
вано низький рівень матеріального забезпечення населення 
та недолугу державну політику щодо забезпечення соціальним 
житлом громадян [13]. Водночас вважаємо за доцільне зробити 
акцент на визначенні дослідником додаткових, «українських» 
причин низького рівня забезпечення соціальним житлом гро-
мадян, а саме бюрократичних труднощів, котрі виникають у 
процесі визначення та оформлення потреби у соціальному 
житлі та при процедурі його отримання, недосконалості жит-
лового законодавства, недієвості договору соціаль ного найму 
тощо [13, с. 110-111].

Конституційне право на житло стало предметом досліджен-
ня також у наукових пошуках, суміжних з юридичними. Так, 
Д. Харечко і М. Куйбіда, розглядаючи державне регулювання 
реалізації житлових прав громадян в Україні, роблять висновок, 
що конституційне право на житло як можливість володіння, 
користування та розпорядження ним можна вважати належно 
реалізованим лише за наявності в громадянина житла, що відпо-
відає встановленим нормами законодавства вимогам та придат-
не до проживання в ньому [14]. Таким чином, автори фактич-
но змістили вектор функціонального навантаження держави із 
площини створення умов для забезпечення житлом у площину 
дотримання та виконання критерію придатності. Мусимо пого-
дитися, що певний раціональний елемент у даному підході є, 
оскільки держава, котра позиціонує себе як правова і соціаль-
на, мусить не лише забезпечувати реалізацію соціальних прав, 
у тому числі права на житло, а й забезпечувати належний рівень 
їх реалізації. Однак вважаємо за необхідне наголосити, що таке 
формулювання функцій держави щодо реалізації конституцій-
ного права на житло практично нівелює один із основних пра-
вових принципів – рівності перед законом, котрий держава, як 
свідчить практика та історичний досвід, може реалізувати лише 
шляхом створення рівних умов реалізації прав.

На межі економічної науки та науки державного управлін-
ня досліджував реалізацію конституційного права на житло 
В.О. Омельчук [15]. Науковець констатує, що в нашій державі 
конституційне право на житло не реалізовується громадянами 
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належним чином із причини нежиттєздатності, безсистемності 
та недолугості державної житлової політики, а ринкові механіз-
ми не спроможні забезпечити вирішення житлової проблеми в 
Україні. Відтак автор пропонує активізувати діяльність держа-
ви щодо забезпечення реалізації права на житло громадянами 
України за двома напрямами: 1) нарощувати обсяг будівництва 
державного соціального житла; 2) реалізовувати програми, спря-
мовані на стимулювання залучення коштів населення в сферу 
будівництва [15, с. 24]. Обидва напрями, на думку дослідника, 
можуть бути реалізовані лише за умови розробки нової стратегії 
житлової політики в Україні, котра, серед іншого, повинна охо-
пити розробку та затвердження урядом нової єдиної державної 
житлової програми, визначення цільової «аудиторії» державного 
фінансування із метою вирішення житлової проблеми, розроб-
ку спеціалізованих програм для окремих категорій громадян та 
локальних житлових програм, створення уніфікованого держав-
ного органу, котрий би відповідав за реалізацію державних жит-
лових програм [15, с. 25]. 

Зазначимо, що дана публікація не залишилась поза нашою 
увагою, оскільки не лише демонструє міждисциплінарний харак-
тер проблеми конституційного права на житло, а й містить раці-
ональні та практичні пропозиції щодо удосконалення реалізації, 
охорони та захисту конституційного права на житло в Україні.

Конституційне право на житло у частині створення держа-
вою умов для забезпечення кожного житлом стало предметом 
дослідження й у публікаціях соціологічного характеру. Так, 
О.А. Бєлєнок та І.В. Мацко-Давиденко, досліджуючи житло-
ву стратифікацію населення України та пов’язані з нею окремі 
питання соціальної політики, роблять висновок про неналеж-
ний рівень реалізації права на житло громадянами України на 
основі соціологічного дослідження, котре засвідчило суттєве 
розшарування (стратифікацію) населення нашої держави за 
критерієм житлово-правового статусу. Причиною такого стану, 
на думку дослідників, є кардинальне зміщення вектора ролі дер-
жави у житловому будівництві та істотна диференціація насе-
лення за матеріально-майновим критерієм [16]. 

Отже, охарактеризовані вище дослідження, присвячені 
питанням конституційного права на житло, не представляють 
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усього масиву наукових напрацювань та публікацій в аналізо-
ваній царині. Однак навіть такий незначний аналітичний огляд 
дає змогу сформувати загальне уявлення про вітчизняний нау-
ковий дискурс, предметом котрого є конституційне право на 
житло, та виокремити його основні риси і тенденції розвитку.

На нашу думку, науковий дискурс щодо конституційного 
права на житло, котрий нині має місце в Україні, характеризу-
ється: 1) виходом за межі юридичної науки та набуттям рис муль-
тидисциплінарності, оскільки проблеми реалізації, охорони та 
захисту конституційного права на житло знаходять відображен-
ня у дослідженнях у сферах економіки, державного управління, 
соціології тощо; 2) попри різні підходи до висвітлення досліджу-
ваної тематики науковці здебільшого доходять згоди у тракту-
ванні конституційного права на житло як природного, суб’єк-
тивного, невідчужуваного права особи; 3) «аксіоматичною» 
позицією для більшості дослідників конституційного права на 
житло є його розуміння як соціального права, що практично 
виключає флуктуації у цій точці наукового дискурсу; 4) типови-
ми варіативними складовими сучасного вітчизняного наукового 
дискурсу навколо конституційного права на житло є причини 
неналежної реалізації даного права (загальні та специфічні), 
його суб’єктний склад (громадянин / особа / фізична особа та 
держава), шляхи вирішення проблем, що існують в аналізова-
ній сфері (удосконалення відповідного нормативно-правового 
забезпечення, напрацювання та зміна державно-управлінських 
механізмів, застосування інноваційних економічних і соціаль-
но-економічних інструментів тощо); 5) найбільш імовірним 
потенційним вектором подальшого поступу вітчизняної науко-
вої дискусії щодо конституційного права на житло є перехід із 
теоретико-методологічної площини у практичну, що вбачається 
нами із систематичного прагнення дослідників запропонувати 
конкретні шляхи формування якісно нового рівня реалізації, 
охорони та захисту конституційного права на житло в Україні.

Звісно, сформульовані нами основні риси та тенденції роз-
витку українського наукового дискурсу щодо конституційного 
права на житло не є вичерпними. Відтак перспективами подаль-
ших наукових розвідок вважаємо глибше та всебічне дослідження 
напрацювань вітчизняних науковців із аналізованого питання.
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Fedorchuk Ivan. Constitutional right to housing as the subject of current 
national scientific discourse

The paper is dedicated to determination of typical peculiarities and 
tendencies of development of current national scientific discourse on 
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constitutional right to housing. A number of scientific researchers in the fields 
of jurisprudence, economics, public government, sociology are studied with the 
using of elements of content-analysis. Both common and fundamentally 
different approaches of scientists to understanding of content, essence, subject 
composition and mechanism of implementation of the right are found out. The 
list of the most general features of current national scientific discourse on this 
right is formulated, and the trend vector of further development of scientific 
discourse is outlined, in the way of using of analysis and synthesis methods.

Current Ukrainian scientific discourse on constitutional right to housing is 
characterized as: 1) going beyond legal science and acquiring features of 
multidisciplinarity; 2) scientists, in general, are agree with the interpretation of 
constitutional right to housing as natural, subjective, inalienable right of the 
person; 3) understanding of constitutional right to housing as social right is 
axiomatic point for majority of scientist; 4) typical variable components of 
current national scientific discourse on constitutional right to housing include 
reasons of improper implementation of this right, its’ subjective content, ways 
of resolving of problems that have place in the analyzing field; 5) transformation 
from theoretical and methodological area into practical area is the most 
probable vector of further development of current national scientific discourse. 
In our opinion, mentioned above is caused by systematical aspiration of 
researchers to suggest specific practical ways for creating of a qualitatively new 
level of implementation, protection and defense of the constitutional right to 
housing in Ukraine.

Key words: the right to housing; constitutional right to housing; scientific 
discourse; subject of scientific discourse.



Розділ 3

адмІнІСТраТивне правО

УдК 342.95
DOI: 10.33663/1563-3349-2020-87-54

А. Г. ГУЛИК

до питання про механізм вирішення проблеми 
розмеЖування судових юрисдикЦій1

Досліджено механізм вирішення проблеми розмежування судових юрис-
дикцій. Спроби створення процесуальної форми, адекватної природі право-
вих спорів, – причини колізій судових повноважень. Доведено, що механізм 
вирішення колізій юрисдикцій припускає не тільки визначення спеціального 
органу, а й визначення тієї процедури, яка сприятиме усуненню наслідків 
неправильного встановлення належного суду. 

У гармонійному поєднанні правозастосовної діяльності вищої судової 
інстанції, правил, що передбачають усунення наслідків неправильного вибо-
ру суду, окремих змагальних процедур визначення юрисдикції – шлях до без-
перешкодного правосуддя й доктринального обґрунтування концепції належ-
ного суду в різних сферах судової юрисдикції.

Ключові слова: належний суд, цивільна юрисдикція, компетенція, доступ 
до правосуддя, оптимізація цивільного судочинства.

Gulyk Andriy. On the mechanism for resolving the problem of delimitation of 
judicial jurisdictions

The article is devoted to exploring the mechanism for solving the problem of 
delimitation of judicial jurisdictions. The existence of different branches of the 
judiciary carries significant risks of conflict of jurisdiction.

The way to unhindered access to justice and doctrinal interpretation of the 
concept of determining of a court of competent jurisdiction (proper competent court) 
in different areas of judicial jurisdiction lies in a harmonious combination of law 
enforcement activity of a higher court and rules that provide for the elimination of 
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Львівського окружного адміністративного суду; ORCID: 0000-0001-5390-
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the consequences of wrong choice of court, together with using of the separate 
competitive procedures for determining the correct jurisdiction.

Key words: proper court, civil jurisdiction, competence, access to justice, 
optimization of civil justice.

В юридичній літературі неодноразово вказувалося на кілька 
можливих напрямів вирішення проблеми розмежування судових 
юрисдикцій [1]. Учені-процесуалісти мають рацію щодо того, що 
тільки спільними зусиллями законодавців і правозастосовувачів 
можна знайти прийнятні способи вирішення даної проблеми. 
Одним із головних питань є всебічне обґрунтування того, що 
певна категорія справ повинна розглядатися в порядку того або 
іншого виду судочинства. Тобто існує об’єктивна необхідність у 
розгляді та вирішенні спору тільки даною судовою юрисдикцією.

Очевидно, що завдання законодавця полягає в тому, щоб, 
використовуючи розроблені доктриною критерії розмежуван-
ня судових юрисдикцій, відшукати варіант гармонійного поєд-
нання прав та інтересів різних суб’єктів права та суду. Зазвичай 
як такі критерії прийнято розглядати предмет і суб’єктів спору. 
Нерідко автори наполягають також на існуванні загальних і спе-
ціальних критеріїв [2].

Вбачається, що за такого підходу не повинно виникати осо-
бливих труднощів під час визначення юрисдикційних повнова-
жень судових органів. Але так може здатися тільки на перший 
погляд. У самій цивілістичній доктрині немає усталених позицій 
щодо застосування досліджуваних критеріїв. Автори виявляють, 
на нашу думку, зайвий суб’єктивізм, досліджуючи проблемні 
питання підвідомчості правових спорів.

Наприклад, Н. М. Бессараб у своєму дисертаційному дослі-
дженні юрисдикції та підсудності цивільних справ як базисний 
використовує галузевий критерій. При цьому вчений уточнює 
свою позицію, коли йдеться про комплексні галузі права і про-
понує брати за основу вже суб’єктний критерій. Водночас, розу-
міючи, що й названі критерії не здатні повністю відобразити все 
можливе різноманіття правових спорів, цей дослідник наводить 
додаткові умови розмежування судових повноважень – перелік 
конкретних категорій справ, які підлягають розгляду в порядку 
того або іншого виду судочинства [3].
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Інші автори, навпаки, намагаються вирішити проблему 
юрисдикцій традиційним шляхом. Так, для визначення повно-
важень судів загальної й господарської юрисдикції необхідно 
враховувати суб’єктний склад сторін. Для регламентації повно-
важень у сфері адміністративної юрисдикції першочергове зна-
чення має публічно-правовий характер спірних відносин [4].

Можна продовжити наводити погляди й інших авторів, що 
намагаються відшукати критерії вибору належного суду. Вида-
ється, що механічне використання наукових напрацювань уже 
не може вирішити колізії, що виникають. Безсумнівно, правова 
природа спорів повинна висуватися на перше місце під час фор-
мування повноважень юрисдикційних органів.

Однак тут ми повинні вказати на складність визначення 
дійсного змісту поняття «публічно-правовий спір». Або можна 
сформулювати проблему дещо ширше: які критерії поділу права 
в сучасних умовах на приватне й публічне. Із часів римського 
права людству відомий такий поділ. Як підкреслює Л. В. Тума-
нова у вступній частині до своєї наукової праці, основним кри-
терієм розмежування публічного і приватного права тривалий 
час уважався інтерес. Інтереси окремих осіб мають вирішальне 
значення для галузей приватного права, тоді як для права публіч-
ного головними залишаються державні й суспільні інтереси [5].

Чи можливо на підставі цього підходу сьогодні вибудува-
ти систему юрисдикційних повноважень? Відповідь буде, на 
нашу думку, швидше негативною. Не випадково у цивільній 
процесуальній доктрині дедалі частіше висловлюється припу-
щення щодо приреченості будь-яких спроб визначення понят-
тя «публічно-правовий спір» [6]. Уся справа в тому, що вкрай 
складно дати однозначне трактування багатьом правовим яви-
щам, побачити в них яскраво виражену приватноправову або 
публічно-правову природу. Напевно, хрестоматійною є думка 
про змішану природу судочинства, в якому поряд з інтересами 
конкретних осіб здійснюється захист правопорядку в цілому.

У цьому зв’язку в юридичній літературі існують різні пропо-
зиції. Зокрема, Г. П. Тимченко запропонував позови громадян за 
участю органів державної влади й місцевого самоврядування [7].

Х. А. Джавадов із метою встановлення характеристики пред-
мета спору як публічно-правового пропонує використовувати 
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такі, на його думку, прості критерії, як: пряма вказівка в зако-
ні на те, що ті або інші категорії справ є публічно-правовими 
(як це має місце щодо корпоративних спорів); пряма вказівка 
в законі на те, що певні категорії справ не є публічно-правови-
ми (сімейні, житлові спори). При цьому автор зовсім не гово-
рить про протиставлення суб’єктного і предметного критеріїв. 
Суб’єктний і предметний критерії спрямовані на досягнення 
однієї й тієї ж мети – встановлення правової природи спра-
ви. Проте, як вважає вчений, проблему розмежування судових 
юрисдикцій слід вирішувати виходячи із причин формування 
спеціалізованих судів і диференціації судочинства на види. Адже 
під час вирішення питання щодо розмежування судових юрис-
дикцій йдеться не тільки про вибір між судовими установами, а 
й про вибір між видами судочинства, для яких характерна наяв-
ність істотних відмінностей: обсяг активних повноважень суду, 
відмінність у засобах доказування, різноманітність у правилах 
розподілу тягаря доказування, розмір судових витрат, тривалість 
процесуаль них строків тощо [8].

Висловлені зауваження заслуговують на найретельнішу увагу. 
Зміст спірних правовідносин повинен стати підставою для фор-
мування, зокрема, і судових повноважень у сфері господарської 
юрисдикції [9]. Тут ми наближаємося до не менш складної для 
наукового аналізу категорії «господарсько-правовий спір». 
Дослідники вже вказували на узагальнюючий і збірний характер 
даної категорії [10], в основі якої суспільні відносини, комплекс-
но регульовані галузями приватного й публічного права [11].

Слід зазначити, що в минулому законодавець досить чітко 
визначав випадки, коли справа підлягала розгляду комерційним 
судом. За свідченням О. М. Гребенцова, для того, щоб визначити 
підвідомчість того або іншого позову комерційному суду, необ-
хідно виходити з торговельної властивості спірних правовідно-
син, а не із належності сторін спору до стану торговців, тобто 
суб’єктний склад спору не мав особливого значення [12]. 

Ми знову повертаємося до того, що правова природа спірних 
справ найбільше впливає на формування судової юрисдикції. 
Характер спірних правовідносин змушує законодавця шукати 
оптимальний порядок розгляду й вирішення спорів, що вини-
кають. 
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У чомусь співзвучною нам видається думка Х. А. Джавадо-
ва про причини створення адміністративної й господарської 
юрисдикцій. Автор говорить про прагнення законодавця мак-
симально адаптувати процесуальну форму до істотних ознак і 
особливостей основних категорій справ. Ця теза дозволяє вче-
ному дійти висновку, згідно з яким, наприклад, враховуючи спе-
цифіку господарських відносин і їх суб’єктний склад, виправда-
ним є встановлення скорочених строків розгляду господарських 
справ, розширення сфери застосування досудового врегулюван-
ня таких спорів, особливості засобів доказування щодо даної 
категорії справ. 

При цьому, визначаючи адміністративну юстицію як гаран-
тію захисту прав фізичних і юридичних осіб у сфері публічних 
відносин, дослідник вважає, що адміністративне судочинство 
слід розглядати як більш ліберальне для користувача судової 
системи через значну кількість ініціативних повноважень суду, 
пільгових правил розподілу тягаря доказування, знижених ста-
вок судового збору.

Підсумком авторських міркувань щодо проблем судової 
юрисдикції стала низка пропозицій щодо вдосконалення про-
цесуального законодавства в частині віднесення до юрисдик-
ції адміністративних судів спорів за участю суб’єктів владних 
повноважень, навіть якщо є сумніви в тому, наскільки точно 
суб’єктний критерій відображає правову природу справи. 
У свою чергу, у випадку, коли спір суб’єктів господарювання має 
комплексну правову природу, більш раціональним буде рішення 
щодо віднесення його до сфери цивільної юрисдикції. 

Особливий випадок становлять спори, що виникають між 
особами, які не є суб’єктами господарювання. З огляду на те, що 
віднесення цих справ до сфери господарської юрисдикції буде 
дещо обтяжливим для учасників справи, вважаємо, що такий 
підхід повинен супроводжуватися низкою гарантій. Насамперед 
перелік даних справ у законодавстві повинен бути вичерпним, а 
господарська природа таких спорів не повинна викликати жод-
них сумнівів [13].

Визначення повноважень судів у сфері цивільної юрисдикції, 
як не парадоксально, випливає з юрисдикції адміністративних і 
господарських судів. У тому розумінні, що цивільна юрисдикція 
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всеосяжна, за винятком тих категорій справ, розгляд і вирішен-
ня яких здійснюється в порядку адміністративного або госпо-
дарського судочинства. Фактично методологічно й доктриналь-
но це є найбільш правильним.

У цивілістичній процесуальній літературі звертається увага 
на необхідність застосування Європейської конвенції про 
захист прав людини й основоположних свобод у частині визна-
чення приватних і публічних інтересів як об’єктів судового 
захисту [14]. В цьому сенсі цивільна юрисдикція являє собою 
усталену в процесі тривалого історичного розвитку форму 
захисту цивільних прав, прийнятну для захисту численних 
прав і свобод громадян. Проте, як показує вітчизняний досвід 
здійснення правосуддя, саме існування різних галузей судової 
влади містить значні ризики для виникнення колізій юрисдик-
цій. Тому для законодавця надто важливо створити механізм їх 
вирішення, і зокрема на підставі зарубіжного досвіду цивіль-
ного судочинства. 

Як зазначає К. А. Чудиновських, одним із способів вирі-
шення спорів між кількома судовими юрисдикціями є створен-
ня спеціальних органів для вирішення колізій підвідомчості. 
Зокрема, у Франції 1872 р. був створений спеціальний орган – 
Трибунал з конфліктів, завданням якого було вирішення тако-
го роду спорів. Залучення Трибуналу з конфліктів до вирішен-
ня спорів про підвідомчість здійснювалося в таких випадках: 
1) якщо адміністративний або цивільний суд ухвалили рішен-
ня про непідвідомчість їм конкретної справи і заінтересованій 
особі, таким чином, було відмовлено в судовому захисті. При 
цьому Трибунал може визнати незаконним рішення одного із 
судів і тим самим зобов’язати цей суд прийняти справу до про-
вадження; 2) якщо в цивільному суді розглядається справа, яка, 
на думку органів виконавчої влади, підвідомча адміністратив-
ним судам, то представник виконавчих органів може вимагати, 
щоб суд припинив провадження у справі. Якщо провадження у 
справі не було припинено судом, то воно має бути призупинено 
й питання про підвідомчість справи повинно бути передано до 
Трибуналу з конфліктів.

У Бельгії також функціонує спеціальний суд, єдиним обов’яз-
ком якого є вирішення питань про підвідомчість і підсудність 
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справ та визначення належного суду для вирішення конкретної 
справи [15].

У цілому національне законодавство вже рухається в напрямі 
того, що необхідна спеціальна процедура визначення належної 
юрисдикції, надаючи відповідні повноваження Великій Пала-
ті Верховного Суду. Чи потрібні Україні додаткові органи, що 
вирішують проблему судових повноважень? Відповідь на це 
питання можна дати тільки після певного періоду часу й аналі-
зу напрацювань Великою Палатою відповідної практики. Нразі 
особливих підстав для створення такого органу ми не вбачаємо.

Механізм вирішення колізій юрисдикцій припускає не тіль-
ки визначення спеціального органу, а й визначення тієї проце-
дури, яка сприятиме усуненню наслідків неправильного вста-
новлення належного суду. Йдеться не тільки про можливість 
використання концепції так званої «м’якої юрисдикції» або 
перенесення обов’язку правильного вибору суду з позивачів 
на суд чи закріплення необхідності одержання згоди позивача 
на передачу справи до іншого суду [16]. Хоча всі ці пропозиції 
самі по собі є дискусійними. Поза сумнівом, потрібно шукати 
прийнятний для суду та учасників справи порядок вирішення 
подібних питань. 

У цивілістичній доктрині пропонується для обговорення 
такий алгоритм дій суду першої інстанції при виникненні питан-
ня щодо того, що справа не підлягає розгляду в судах цивільної 
юрисдикції. Встановивши, що позовна заява не підлягає роз-
гляду за правилами цивільного судочинства, суд або учасники 
справи виносять це питання на спільне обговорення в судовому 
засіданні. Якщо учасники справи не згодні з позицією суду, суд 
повинен додатково роз’яснити їм їхні процесуальні права: пози-
вачеві – право залишити заяву без розгляду, а всім учасникам 
справи – право заявити клопотання про визначення підвідом-
чості справи. У випадку подання такого клопотання ким-небудь 
із учасників справи справа призупиняється й передається до 
суду вищої інстанції для розгляду такого клопотання.

Якщо учасники справи не скористалися своїми процесуаль-
ними правами, суд має право винести на обговорення питання 
про звернення до вищої інстанції для визначення підвідомчості 
справи з ініціативи суду, за підсумками якого має право ухвали-
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ти одне із трьох рішень: про надсилання справи до відповідної 
інстанції для визначення підвідомчості, про повернення позов-
ної заяви (закриття провадження у справі) або про продовження 
розгляду справи.

Якщо ж у суду немає сумнівів у правильності його позиції про 
непідвідомчість даної справи суду цивільної юрисдикції, то суд 
має право винести ухвалу про припинення справи у зв’язку з її 
непідвідомчістю суду цивільної юрисдикції і без обговорення 
питання про необхідність звернення до відповідної інстанції для 
визначення підвідомчості справи з ініціативи суду.

У випадку, якщо учасники справи підтримають думку суду 
щодо непідвідомчості даної справи суду цивільної юрисдикції, 
суд виносить ухвалу про повернення позовної заяви (закриття 
провадження у справі). Учасники справи мають право оскаржи-
ти ухвалу про повернення позовної заяви (припинення справи) 
у зв’язку з її непідвідомчістю суду цивільної юрисдикції в апе-
ляційній інстанції. Інші ухвали, що виносяться судом першої 
інстанції під час розгляду питань підвідомчості, апеляційному 
оскарженню не підлягають.

Як зазначає автор, запропонований механізм дозволить роз-
глянути питання непідвідомчості справи суду цивільної юрис-
дикції за правилами змагальної процедури, що дасть можливість 
учасникам справи повноцінно реалізувати свої процесуальні 
права й інтереси, надати аргументи й докази на користь своєї 
позиції [17].

Підбиваючи проміжні підсумки нашого дослідження, необ-
хідно зазначити, що питання доступу до правосуддя й вибору 
належного суду – одні з тих, за якими буде оцінюватися прове-
дена судова реформа. Це змушує законодавця й правозастосову-
вачів приділяти підвищену увагу розмежуванню судових повно-
важень. Не можна сказати, що в умовах функціонування декіль-
кох видів судової юрисдикції правила її визначення є абсолютно 
зрозумілими і простими.

Спроби створення процесуальної форми, адекватної при-
роді правових спорів, – причина колізій судових повноважень. 
Важливо, нарешті, вирішити проблеми термінологічного харак-
теру, систематизувати поняття й категорії, використовувані 
процесуаль ним законодавством. У практичному плані може 
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йтися про додаткові, але фактично нові критерії поділу права 
на приватне й публічне, що відкриє перспективи з’ясування 
дійсного змісту публічно-правового й господарсько-правового 
спору. І це все на тлі використання позову як унікального засобу 
захисту порушеного права та необхідності окреслення компе-
тенції адміністративних і господарських судів.

Способи усунення конфлікту юрисдикцій, напевно, добре 
відомі, насамперед зарубіжному судочинству. Проте вітчизня-
на правова система перебуває на шляху кристалізації подібних 
способів, дослідним шляхом відшукуючи прийнятні механізми. 
У гармонійному поєднанні правозастосовної діяльності вищої 
судової інстанції, правил, що передбачають усунення наслід-
ків неправильного вибору суду, окремих змагальних процедур 
визначення юрисдикції – шлях до безперешкодного правосуд-
дя й доктринального обґрунтування концепції належного суду в 
різних сферах судової юрисдикції. 
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Gulyk Andriy. On the mechanism for resolving the problem of delimitation of 
judicial jurisdictions

The article is devoted to exploring the mechanism for solving the problem 
of delimitation of judicial jurisdictions. The existence of different branches of 
the judiciary carries significant risks of conflict of jurisdiction.

The reason for the existing conflicts of judicial authority is the attempt to 
create a procedural form in accordance with the nature of legal disputes. The 
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author believes that it is necessary to introduce additional, but in fact new 
criteria for the separation of the right to private and public. Such criteria will 
help to find out the real subject of dispute in the field of public law and 
commercial law. And this is all in terms of using the claim (suit) as a unique 
means of protecting the violated rights and the need to delineate the jurisdiction 
of administrative and commercial courts.

It is argued that the legal nature of the disputed cases has the greatest 
influence on the formation of judicial jurisdiction. The nature of the disputed 
legal relationship forces the legislator to seek the optimal procedure for hearing 
and resolving disputes.

The determination of the jurisdiction of the courts in the field of civil 
jurisdiction arises from the jurisdiction of the administrative and commercial 
courts. In this sense that civil jurisdiction is comprehensive, with the exception 
of those categories of cases the consideration and settlement of which is under 
the jurisdiction of administrative or commercial judiciary.

The author notes by granting the relevant powers to the Grand Chamber of 
the Supreme Court, national law is already moving towards the statutory 
establishment of a special procedure for determining the court of appropriate 
jurisdiction. It is argued that the mechanism for resolving conflicts of jurisdiction 
involves not only the designation of a special body for the resolution of such 
conflicts, but also the determination of the procedure that will contribute to the 
elimination of the consequences of improper establishment of a proper court.

The way to unhindered access to justice and doctrinal interpretation of the 
concept of determining of a court of competent jurisdiction (proper competent 
court) in different areas of judicial jurisdiction lies in a harmonious combination 
of law enforcement activity of a higher court and rules that provide for the 
elimination of the consequences of wrong choice of court, together with using 
of the separate competitive procedures for determining the correct jurisdiction.

Key words: proper court, civil jurisdiction, competence, access to justice, 
optimization of civil justice.
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новий погляд на проЦесуальний статус  
відповідача у Цивільному судочинстві  

в аспекті вирішення похідних позовних вимог 
за новим Цивільним проЦесуальним  

кодексом україни1

Дається характеристика похідних позовних вимог у цивільному судочин-
стві. Наводяться ознаки процесуального статусу сторін та відповідача в 
цивільному процесі. Визначаються елементи позову в частині похідних 
позовних вимог. Досліджуються похідні позовні вимоги до державного реє-
стратора щодо реєстрації майна та майнових прав, інших реєстраційних 
дій, стосовно яких не ставиться питання щодо їх незаконності, а дії (рішен-
ня) державного реєстратора не оскаржуються як неправомірні. 
Аналізуються судові рішення, в яких відповідачем виступав суб’єкт, який 
безпосередньо не порушував прав позивача. Зроблено висновок, що за похід-
ними позовними вимогами участь відповідача (державного реєстратора) не 
пов’язана із захистом його власних прав та інтересів у спірних правовідно-
синах, а спрямована на практичну реалізацію рішення суду в частині 
основних позовних вимог шляхом скасування реєстраційного запису або вчи-
нення певних реєстраційних дій з метою усунення (припинення) порушеного 
права позивача, захист якого суд здійснив при вирішенні основної позовної 
вимоги.

Ключові слова: цивільне судочинство, похідні позовні вимоги, елементи 
позову, відповідач, процесуальний статус, поновлення порушених прав, спо-
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соби захисту, реєстраційні дії, державний реєстратор, новий Цивільний 
процесуальний кодекс України.

Koroied Serhii. A new look at the procedural status of the defendant in civil 
proceedings in the aspect of resolving derivative claims under the new Civil 
Procedural Code of Ukraine

The description of derivative claims in civil proceedings is given. Indicates the 
procedural status of the parties and the defendant in the civil process. The elements 
of a claim are determined with regard to derivative claims. Derivative claims 
against the state registrar concerning registration of property and property rights, 
other registration actions, which do not raise questions about their illegality, are 
investigated, and actions (decisions) of the state registrar are not contested as 
unlawful. It is examined court judgments in which the defendant was a person who 
did not directly infringe the plaintiff’s rights. It is concluded that on the basis of the 
claims, the participation of the defendant (state registrar) is not connected with the 
protection of his own rights and interests in the disputed legal relations, but aimed 
at the practical implementation of the court judgment with regard to the main claims 
in a way of canceling of registration record or committing certain registration 
actions for the purpose of elimination (termination) of the infringed right of the 
plaintiff, the defense of which the court carried out in reviewing the main claim.

Key words: civil litigation, derivative claims, elements of a claim, defendant, 
procedural status, restoration of violated rights, methods of defense, registration 
actions, state registrar, new Civil Procedural Code of Ukraine.

Цивільний процесуальний кодекс України в редакції Закону 
від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII (далі – новий ЦПК) на зако-
нодавчому рівні закріпив таке процесуальне поняття, як похідні 
позовні вимоги, яке вже тривалий час використовувалося в судо-
вій практиці [1], зокрема у спорах щодо права власності на неру-
хоме майно та державної реєстрації речових прав на нього [2]. 
Новий ЦПК похідною позовною вимогою називає вимогу, задо-
волення якої залежить від задоволення іншої позовної вимоги 
(основної вимоги) та передбачає можливість їх об’єднання в 
одній позовній заяві (ч. 1 ст. 188); похідна позовна вимога може 
бути пред’явлена як до того самого відповідача, так і до різних 
відповідачів (п. 1 і 2 ч. 2 ст. 188); до похідних позовних вимог 
новий ЦПК відносить вимоги щодо реєстрації майна та май-
нових прав, інших реєстраційних дій, які є похідними від спору 
щодо такого майна або майнових прав (ч. 1 ст. 19, ч. 8 ст. 30).

У своїх попередніх наукових публікаціях ми вже встанови-
ли, що в цьому випадку законодавець має на увазі такі похідні 
позовні вимоги, які адресовані іншим суб’єктам (не безпосе-
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реднім учасникам спірних цивільних матеріальних правовідно-
син) та спрямовані на реалізацію рішення суду в частині задо-
волення основної позовної вимоги стосовно цивільних прав 
особи на майно [3]. Також ми аргументували, що ЦПК, вжива-
ючи поняття «позов», розуміє цей термін в одних випадках як 
процесуальну категорію, говорячи про «пред’явлення позову», 
а в інших – як матеріально-правову, синонімами якого в ЦПК є 
терміни «позовні вимоги» і «вимоги» (елементами яких є пред-
мет, підстава і зміст) [4]. А відтак похідні вимоги як позовні 
мають містити такі ж елементи, як і основний позов, – предмет, 
підставу і зміст. При цьому зміст позовних вимог, яким за новим 
ЦПК визнається спосіб (способи) захисту прав або інтересів, 
що позивач повинен зазначити в позовній заяві (п. 4 ч. 3 ст. 175 
ЦПК), і є предметом позову, котрий повинен кореспондувати із 
способами захисту права [5]. У зв’язку з цим ми погоджуємось із 
тими вченими-процесуалістами, які замість такого елемента, як 
зміст позовних вимог, виділяють «сторін» [6], адже саме за цими 
елементами (тобто предмет і підстава позову та сторони) ЦПК 
пов’язує тотожність спору.

Узагальнення відповідних наукових джерел із цивільного 
процесу дало нам підстави виділити ознаки сторін у цивільно-
му судочинстві: сторони – це особи, між якими виник спір про 
їхні суб’єктивні права та обов’язки і щодо їхніх правовідносин; 
вони виступають у цивільному процесі на захист своїх цивільних 
прав і від свого імені; з приводу їх справи судом постановляється 
рішення; на них поширюються всі наслідки законної сили судо-
вого рішення; вони мають цивільно-правову заінтересованість 
у результаті вирішення спору і процесуально заінтересовані у 
винесенні рішення; сторони в цивільному процесі обов’язково 
мають бути учасниками спірного матеріального правовідно-
шення; лише сторони можуть бути зобов’язані чи уповноважені 
судовим рішенням на здійснення конкретних дій щодо пере-
дачі (отримання) матеріальних благ, а також інших дій матері-
ально-правового характеру; тобто судове рішення вплине на їх 
матеріальні права, вони або набудуть якісь матеріальні блага, 
або втратять їх; матеріально-правовий інтерес відповідача вияв-
ляється у встановленні судовим рішенням або ухваленні відсут-
ності у нього будь-яких правових обов’язків перед позивачем, а 
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процесуальний – у діяльності, спрямованій на доведення запе-
речень проти позову або у створенні можливих перешкод для 
ухвалення судового рішення про задоволення позову і покла-
дення на нього відповідних обов’язків. Отже, відповідач має 
бути учасником та матеріально заінтересованим у спірних мате-
ріальних (цивільних, сімейних, житлових, трудових, земельних 
тощо) правовідносинах з позивачем [7].

Повертаючись до похідних позовних вимог, зазначимо, що з 
огляду на визначений ч. 1 ст. 19 ЦПК їх характер (вимоги щодо 
реєстрації майна та майнових прав, інших реєстраційних дій, які 
є похідними від спору щодо такого майна або майнових прав) 
відповідачем за такими похідними вимогами мають бути дер-
жавні реєстратори (в сфері державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб). 
З огляду на вищенаведені ознаки процесуального статусу сторін 
(зокрема, відповідача) державний реєстратор може бути мате-
ріально заінтересований у результаті вирішення спору лише у 
випадку здійснення ним незаконних реєстраційних дій, про 
скасування чи визнання протиправними яких заявлено похідну 
позовну вимогу одночасно із основною вимогою вирішити спір 
щодо цивільних прав на майно. В цьому випадку похідні позов-
ні вимоги до державного реєстратора будуть відповідати спосо-
бу захисту цивільних прав та інтересів, передбаченому п. 10 ч. 2 
ст. 16 ЦК України, щодо визнання незаконними рішення, дій 
чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Авто-
номної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, 
їхніх посадових і службових осіб. Тому за таких обставин участь 
державного реєстратора в процесуальному статусі відповідача 
відповідатиме правовому статусу останнього, а також характе-
ристикам процесуального статусу відповідача, напрацьованим 
теорією цивільного процесу.

Водночас у цивільних справах у порядку цивільного судочин-
ства можуть заявлятися похідні позовні вимоги щодо реєстра-
ції майна та майнових прав, інших реєстраційних дій, стосовно 
яких не ставиться питання щодо їх незаконності, а дії (рішен-
ня) державного реєстратора не оскаржуються як неправомірні 
(саме такому випадку й присвячена наша стаття). Такі похід-
ні вимоги зазвичай пов’язані з необхідністю вчинення певних 
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реєстраційних дій, які випливають з вирішеної судом основної 
позовної вимоги. Як ми встановили вище, похідні позовні вимо-
ги, у випадку їх заявлення, мають адресуватися саме державному 
реєстратору (якого позивач просить через суд зобов’язати вчи-
нити певну реєстраційну дію), а відтак останній у справі пови-
нен мати процесуальний статус відповідача за таким позовними 
вимогами. Адже, як слушно зазначає А.С. Олійник, використан-
ня терміна «зобов’язати» означає, що на сторону в позовному 
провадженні, заінтересовану особу в окремому провадженні, 
яка брала участь у справі, покладено обов’язок вчинити певні 
дії. Отже, передбачається поширення на цих осіб законної сили 
рішення суду, що неприпустимо без залучення особи до розгля-
ду справи [8]. Таким чином, у випадку необхідності покласти на 
державного реєстратора обов’язку вчинити певну реєстраційну 
дію, яка випливає із вирішеної судом основної позовної вимоги, 
вимагається участь у справі такого державного реєстратора саме 
в процесуальному статусі відповідача.

Як роз’яснював Пленум Верховного Суду України, суд пови-
нен у мотивувальній частині рішення встановити, чи були пору-
шені, не визнані або оспорені права, свободи чи інтереси цих 
осіб, а якщо були, то вказати, чи є залучений у справі відповідач 
відповідальним за це (абз. 2 п. 11 постанови Пленуму Верхов-
ного Суду України від 18.12.2009 № 14 «Про судове рішення у 
цивільній справі»).

Проте в наведеному вище випадку державний реєстратор не 
буде особою, яка порушила, не визнала чи оспорила права пози-
вача. А відтак державний реєстратор, виступаючи в процесуаль-
ному статусі відповідача, не буде перебувати в матеріально-пра-
вовому спорі з позивачем; жодних матеріальних чи нематеріаль-
них благ державний реєстратор не набуде і не втратить; жодного 
особистого юридичного інтересу заперечувати проти основних 
позовних вимог позивача у державного реєстратора немає. Тому 
державний реєстратор не буде володіти тими основними (клю-
човими) ознаками процесуального статусу відповідача, виро-
бленими наукою цивільного процесуального права. 

У цьому випадку в цивільному процесі з’являється учасник 
справи в процесуальному статусі відповідача з принципово 
новими ознаками (характеристиками). Так, не будучи особою, 
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яка є відповідальною за порушення (невизнання, оспорення) 
прав позивача, державний реєстратор, як ми встановили рані-
ше, має брати участь у справі в процесуальному статусі відпові-
дача, а заявлені до нього похідні позовні вимоги матимуть свій 
зміст, тобто конкретний спосіб захисту. 

Як відомо, способом захисту права є визначені матеріальним 
правом (законом чи договором або випливають з їх положень) 
примусові заходи, спрямовані на відновлення порушених чи 
підтвердження оспорюваних чи невизнаних прав, припинення 
їх порушення, компенсація заподіяної потерпілому шкоди або 
інші заходи, що здатні ліквідувати несприятливі наслідки для 
потерпілого і впливати на порушника. 

В нашому випадку факт порушення (оспорення чи невизнан-
ня) прав позивача з боку державного реєстратора буде відсутній, 
а похідні позовні вимоги до нього, які фактично є безспірними, 
будуть спрямовані на відновлення порушених чи підтвердження 
оспорюваних чи невизнаних прав, припинення їх порушення. 
Тобто державний реєстратор, на думку позивача, має вчинити 
певні (технічні) реєстраційні дії (наприклад, скасувати реєстра-
ційний запис або вчинити новий запис – виключити чи вклю-
чити до реєстру певні відомості), необхідні для поновлення 
порушеного (припинення порушення) права позивача у зв’яз-
ку із задоволенням судом основних позовних вимог про захист 
цивільного права.

Отже, у наведеному випадку фактична участь у справі дер-
жавного реєстратора (який своїми діями чи бездіяльністю не 
порушував прав позивача, за захистом яких він звернувся до 
суду) буде пов’язана виключно із необхідністю вчинення ним 
реєстраційних дій з метою офіційного визнання (оформлення) 
тих правових наслідків, які настануть у результаті задоволення 
судом основної позовної вимоги, оскільки наявність відповідно-
го реєстраційного запису (який просить скасувати позивач) або 
його відсутність (якщо позивач просить здійснити реєстрацій-
ну дію, вчинивши новий запис) буде продовжувати порушення 
права позивача, на захист якого спрямована основана позовна 
вимога (або створюватися перешкоди для реалізації позивачем 
його прав, визнаних судом у результаті задоволення основної 
позовної вимоги), тому за допомогою похідної позовної вимоги 
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й вимагається вчинення державним реєстратором дій задля при-
пинення такого порушення. 

До речі, раніше, в період дії ЦПК 1963 р. (ст. 248-6), вже 
існувала норма про залучення до участі у справі суб’єкта, до 
компетенції якого входить вирішення питання про усунення 
порушення прав, свобод чи законних інтересів заявника (тобто 
суб’єкта, рішення, дії чи бездіяльність якого безпосередньо не 
оскаржувалися). 

У судовій практиці нового Верховного Суду вже є рішен-
ня у справах, в яких заявлялися позовні вимоги до державних 
реєстраторів про оскарження реєстраційних дій та скасування 
реєстраційних записів, при вчиненні яких державним реєстра-
тором не було порушено закон. Так, у постанові Великої Палати 
Верховного Суду від 04.09.2018 у справі № 904/5857/17 викладе-
но правову позицію, згідно з якою особа, яка вважає своє право 
чи інтерес порушеними через подання та внесення до ЄДР недо-
стовірних відомостей, може вимагати їх захисту через коригу-
вання відомостей ЄДР та відображення в ЄДР відповідних дійс-
них відомостей у спосіб, що забезпечить ефективне відновлення 
та захист її порушених прав та інтересів, зокрема шляхом ска-
сування запису в ЄДР (п. 2 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про дер-
жавну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань»). У такому випадку, якщо суд вста-
новить, що суб’єкт державної реєстрації вчинив запис в ЄДР за 
зверненням належного заявника, на підставі всіх необхідних для 
реєстрації документів відповідно до закону та відсутності вста-
новлених законом підстав для відмови в державній реєстрації, 
це не є перешкодою для скасування в судовому порядку недо-
стовірного запису в ЄДР, наявність якого порушує корпоративні 
права чи законні інтереси позивача.

Тобто бачимо, що Верховний Суд визнає можливим задо-
волення позовних вимог до державного реєстратора (який не 
допускав зі свого боку незаконних дій і не порушував цивільних 
прав позивача) про скасування вчиненого ним «законного» реє-
страційного запису. 

В межах нашого дослідження варто звернути увагу й на 
постанову Верховного Суду в складі колегії суддів Касаційного 
адміністративного суду від 27.03.2019 в справі № 826/15117/17, 
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в якій Верховний Суд дійшов висновку про відсутність підстав 
для визнання протиправною постанови про відкриття вико-
навчого провадження (оскільки державний виконавець відкрив 
вказане виконавче провадження правомірно), водночас встано-
вив, що відкрите виконавче провадження порушує права пози-
вача (оскільки підстави для примусового виконання постанови 
адміністративного органу про накладення адміністративного 
штрафу станом на момент відкриття виконавчого провадження 
вже були відсутні, проте не були відомі державному виконавцю). 
Верховний Суд зазначив, що належним способом захисту пору-
шеного права є лише такий спосіб, який відповідає вимогам 
матеріального закону і приводить до поновлення прав позивача 
до такого стану, що існував до порушення права, а якщо віднов-
лення такого стану є неможливим – компенсує позивачу шкоду, 
завдану неправомірним рішенням. Зважаючи на викладене, з 
огляду на відсутність у спірної постанови відділу ДВС такої вла-
стивості, як протиправність, Верховний Суд вважає належним і 
достатнім способом захисту порушеного інтересу позивача саме 
скасування цієї постанови (без визнання її протиправною).

Це рішення Верховного Суду свідчить, що дії державного 
виконавця, який відкрив виконавче провадження, були пра-
вомірними, проте він брав участь в адміністративній справі 
саме в процесуальному статусі відповідача, оскільки предме-
том позову були вимоги про скасування його постанови, за 
результатом задоволення яких державний виконавець має 
припинити розпочате виконавче провадження, тобто вчини-
ти дії, спрямовані на усунення (припинення) порушення прав 
позивача внаслідок відкриття щодо нього виконавчого прова-
дження. 

Хоча, наприклад, існує судове рішення (постанова Київ-
ського апеляційного суду від 05.12.2018 в цивільній справі 
№ 758/1861/18), в якому державний реєстратор не був залучений 
судом до участі у справі, але суд, поряд із задоволенням основної 
позовної вимоги – визнанням припиненими трудових відносин 
позивача – керівника товариства, також вирішив «виключити з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань, з розділу: «Відомості 
про органи управління юридичної особи», відомості про пози-
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вача як керівника товариства», визнавши таку вимогу похідною, 
пов’язаною зі звільненням позивача. 

Таким чином, аналіз характеру похідних позовних вимог у 
цивільному судочинстві, а також наведених рішень Верховно-
го Суду дають підстави для висновку, що процесуальний статус 
відповідача (за похідними позовними вимогами) в цивільному 
процесі розширює свої характеристики, що дозволяє по-новому 
поглянути на такого учасника справ, як відповідач, участь якого 
у цивільній справі не пов’язана із захистом його власних прав та 
інтересів у спірних правовідносинах (державний реєстратор не 
є відповідальним за безпосереднє порушення прав позивача, а 
його попередні реєстраційні дії були правомірними), а спрямо-
вана на практичну реалізацію (виконання) рішення суду в части-
ні основних позовних вимог шляхом скасування реєстраційного 
запису (наявність якого порушує права позивача, які захистив 
суд) або вчинення певних реєстраційних дій (вчинення яких є 
необхідним для захисту прав позивача) з метою усунення (при-
пинення) порушеного права позивача, захист якого суд здійснив 
при вирішенні основної позовної вимоги. 
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Koroied Serhii. A new look at the procedural status of the defendant in civil 
proceedings in the aspect of resolving derivative claims under the new Civil 
Procedural Code of Ukraine

The Civil Procedural Code of Ukraine, as amended by the Law from 
October, 3, 2017, enshrined at the legislative level such a procedural concept as 
derivative claims, which has long been used in court practice, in particular in 
disputes over the ownership of real estate and state registration of property 
rights thereto. In our previous publications, we have already established that the 
legislator is referring to such derivative claims that are addressed to other 
entities (not direct participants in the disputed civil material relations) and are 
aimed at implementing the court’s judgment regarding the satisfaction of the 
basic claim concerning civil rights of a person on a property. Derivative claims, 
as well as lawsuit itself, must have elements such as the subject matter and basis 
of the claim and the parties.

It is established that defendant under derivative requirements must be state 
registrars (in the field of state registration of property rights on real estate and 
state registration of legal entities). Given the foregoing indications of the 
procedural status of the parties (in particular, the defendant), the state registrar 
can only be materially interested in the resolution of the dispute in the event of 
unlawful registration actions, the cancellation or recognition of which is stated 
in a derivative claim at the same time as the main requirement to resolve the 
dispute over civil rights on property.
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At the same time in civil cases in the course of civil proceedings may be filed 
derivative claims for the registration of property and property rights, other 
registration actions, which do not raise questions about their illegality, and 
actions (decisions) of the state registrar are not contested as unlawful (in such a 
case and dedicated our article). Such derivative requirements usually involve 
the necessity of taking certain registration actions that follow from the court’s 
main claim. As we have established above, derivative claims should, in the case 
if they filed, be addressed to the state registrar (whom the plaintiff asks the court 
to oblige to take some registration action), and therefore the latter in the case 
must have the procedural status of the defendant for such claims.

Actual participation in the case of the state registrar (who by his actions or 
inactions did not violate the rights of the plaintiff, for which protection he 
appealed to the court) will be solely related to the necessity to perform his 
registration actions in order to officially recognize (registration) those legal 
consequences that will occur as a result of the court’s satisfaction of the main 
claim since the existence of a corresponding registration record (which aims to 
cancel the plaintiff) or its absence (if the plaintiff requests the registration 
action by committing a new record) will continue to violate the plaintiff’s rights 
on protection of which the main claim is based (or will be created obstacles to 
the claimant’s realization of the rights recognized by the court as a result of the 
satisfaction of the main claim), therefore, by means of a derivative claim, a state 
registrar is required to take action to stop such violation.

Thus, the analysis of the nature of the claims in civil proceedings, as well as 
the above stated judgments of the Supreme Court give grounds to conclude that 
the procedural status of the defendant (on the basis of derivative claims) in its 
civil process extends its characteristics, allowing a new look at such a party , as 
a defendant whose involvement in a civil case is not related to the protection of 
his or her own rights and interests in the disputed legal relationship (the state 
registrar is not responsible for the direct violation of the plaintiff’s rights, and its 
previous registration actions were legitimate), and aimed at the practical 
implementation (execution) of the court’s judgment in respect of the main 
claims by canceling the registration record (the presence of which violates the 
rights of the plaintiff, protected by the court) or committing certain registration 
actions (committing which, is necessary for the protection of the rights of the 
plaintiff) in order to eliminate (terminate) the violated right of the plaintiff, the 
defense of which the court carried out in reviewing the main claim.

Key words: civil litigation, derivative claims, elements of a claim, defendant, 
procedural status, restoration of violated rights, methods of defense, registration 
actions, state registrar, new Civil Procedural Code of Ukraine.
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гарантія як спосіб забезпечення виконання 
зобов’язання у виконавчому провадЖенні1

Досліджуються підстави і процедура залучення фінансової установи як 
гаранта виконання боржником зобов’язань при виконанні судових рішень про 
стягнення з боржника періодичних платежів в Україні. Значна увага приді-
ляється розгляду інших способів забезпечення виконання боржником зобов’я-
зань зі сплати періодичних платежів, зокрема: заміни боржника, порука та 
застава. Автором обґрунтовується положення про те, що гарантія є одним 
із способів вирішення проблеми забезпечення сплати боржниками періодич-
них платежів у виконавчому провадженні, оскільки гарантія може стати 
цікавою всім учасникам правовідносин. Вирішенням проблеми може стати 
надання фінансовою установою гарантії щодо виконання боржником своїх 
боргових зобов’язань у виконавчому провадженні, якщо боржник зміг знайти 
джерело заробітку за межами України. 

Ключові слова: гарантія, заміна боржника, порука, обмеження права, 
фінансова установа.

yatchenko yevhen. A guarantee as a way of enforcing a performance obligation 
in enforcement proceedings

The grounds and procedure for involving a financial institution as a guarantor of 
the debtor’s fulfillment of obligations in executing court decisions on the recovery of 
periodic payments from the debtor in Ukraine are investigated. Considerable 
attention is given to other ways of ensuring that the debtor fulfills obligations to pay 
periodic payments, such as the replacement of the debtor, surety and pledge. The 
author argues that the guarantee is one way of solving the problem of providing 
debtors with periodic payments in enforcement proceedings, since the guarantee can 
be of interest to all parties to the relationship. The solution may be to provide the 
financial institution with a guarantee that the debtor will discharge its debt in 
enforcement proceedings if the debtor is able to find a source of income outside 
Ukraine. 

Key words: guarantee, replacement of debtor, surety, rights restriction, financial 
institution.

1© ЯТЧЕНКО Євген Олександрович – кандидат юридичних наук, до-
цент, доцент кафедри права, філософії та політології Навчально-нау-
кового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін Національ-
ного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка; 
ORCID: 0000-0003-0737-9861; e-mail: putnik.evg@gmail.com



77Частина 1 � Юридичні науки

У цивільних та деяких інших правовідносинах з прадавніх 
часів практикується гарантія як спосіб забезпечення виконання 
зобов’язань, однак у виконавчому провадженні в Україні гаран-
тія поки що не набула належного застосування та поширення. 
Останнім часом стає досить поширеною ситуація, коли особа, 
яка є боржником у виконавчому провадженні, зокрема з приводу 
сплати аліментів на утримання дитини, через безробіття та від-
сутність іншої можливості заробити кошти, тривалий час не має 
можливості сплачувати кошти за виконавчими документами. Як 
видно із тексту останніх змін, внесених законодавцем до Закону 
України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 р. із змі-
нами та доповненнями (надалі Закону), законодавцем обрано 
шлях створення додаткових несприятливих умов для боржника 
з метою спонукати його до погашення заборгованості по сплаті 
аліментів. Зокрема, відповідно до ч. 9 ст. 71 Закону виконавець 
виносить вмотивовані постанови про встановлення тимчасово-
го обмеження боржника: у праві виїзду за межі України, у праві 
керування транспортними засобами тощо. Боржника, який має 
значні статки, але при цьому не сплачує аліменти, встановлення 
зазначених обмежень може спонукати до погашення заборгова-
ності зі сплати аліментів у повному обсязі. Слід врахувати, що 
значна кількість боржників не має не лише великих статків, а 
іноді навіть власного помешкання, а тому встановлення щодо 
них цих обмежень не дає і не може дати очікуваного результату. 
Більше того, встановлення зазначених обмежень позбавляє бага-
тьох боржників можливості заробити необхідні кошти за межа-
ми України, оскільки вони постановою виконавця обмежуються 
у праві виїзду за межі України. Якщо встановлення обмеження 
у праві керування транспортними засобами обумовлене низкою 
умов, закріплених у ч.10 ст.71 Закону, а тому не застосовується 
у випадку, якщо це позбавляє боржника основного законного 
джерела засобів для існування, то в питанні обмеження боржни-
ка у праві виїзду за межі України це не обумовлено законодавцем 
жодними умовами. Відтак зазначена проблема є актуальною, 
оскільки систематична несплата боржниками періодичних пла-
тежів у виконавчому провадженні продовжує мати місце. Метою 
цієї статті є дослідження доцільності застосування гарантії як 
способу забезпечення виконання зобов’язань боржником до 
регулювання правовідносин у виконавчому провадженні, зокре-
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ма в частині своєчасної сплати боржником періодичних плате-
жів. Одним із завдань статті є дослідження підстав застосування 
у виконавчому провадженні цивільно-правових способів забез-
печення виконання боржником зобов’язань, зокрема гарантії. 

Значну увагу дослідженню проблем виконавчого проваджен-
ня приділяють вітчизняні науковці у монографічних досліджен-
нях та навчальних посібниках («Виконання судових рішень» 
за заг. ред. М.Й. Штефана (2001), Фурса С.Я., Щербак С.В. 
«Виконавче провадження в Україні» (2002), «Исполнительное 
производство» за заг. ред. В.А. Кройтора (2003), Білоусов Ю.В. 
«Виконавче провадження» (2005), «Актуальні питання вико-
навчого провадження» за заг. ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої (2009), 
Ігонін Р.В., Шкарупа К.В., Сеньків О.Л. «Організаційно-право-
ві засади діяльності суб’єктів виконавчого провадження» (2010), 
Гаєцька-Колотило Я.З., Ратушна Б.П. «Виконавче проваджен-
ня» (2014), «Виконавче провадження» за заг. ред. В.В. Комаро-
ва (2014) тощо). Окремим питанням виконавчого проваджен-
ня присвячені дисертаційні дослідження таких науковців, як: 
Талан Л.Г. («Реалізація судових рішень у виконавчому про-
вадженні», 2012), Верба-Сидор О.Б. («Правосуб’єктність суду у 
виконавчому провадженні», 2013), Ляшенко Р.О. («Приведення 
судових рішень у цивільних справах до примусового виконання», 
2013), Лук’янова М.Л. («Адміністративно-правові засади оскар-
ження дій або бездіяльності посадових осіб державної виконав-
чої служби», 2014), Якимчук С.О. («Виконання судових рішень 
як частина судового розгляду», 2015) тощо. Однак питанню 
застосування гарантії у виконавчому провадженні, досліджен-
ню підстав та порядку залучення гаранта як учасника виконав-
чого провадження зазначеними науковцями увага практично не 
приділяється. Поряд із цим наявні фундаментальні теоретич-
ні напрацювання з правового регулювання відносин гарантії у 
зобов’язальних правовідносинах, викладені в працях таких нау-
ковців, як Т.В. Боднар, М.В. Венецька, О.В. Дзера, Л.О. Єсіпова, 
Н.С. Кузнєцова, В.В. Луць, І.Й. Пучковська, О.Р. Шишка тощо, 
але в них не враховуються особливості застосування гарантії у 
виконавчому провадженні. 

Перш ніж перейти до безпосереднього дослідження пробле-
ми застосування поруки та гарантії у виконавчому проваджен-
ні з метою вирішення означеної проблеми, слід зупинити увагу 
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на інших можливих шляхах вирішення цієї проблеми. Одним 
із шляхів може бути застосування за аналогією положень ч. 5 
ст. 71 Закону, згідно з якою у разі виїзду боржника на постій-
не проживання до держави, з якою Україна не уклала догово-
рів про надання правової допомоги, за рішенням суду до виїзду 
боржника за кордон стягнення аліментів здійснюється за весь 
період до досягнення дитиною повноліття, тобто спосіб вирі-
шення проблеми полягає у сплаті всієї суми періодичних плате-
жів, як результат – зняття обмеження й отримання можливос ті 
заробляти кошти за межами України. Однак слід врахувати, що 
застосування цього способу можливе за умов, що розмір всієї 
суми періодичних платежів буде не дуже великий і боржник 
зможе отримати на всю цю суму кредит в банку, можливо, шля-
хом застави нерухомості або на інших умовах, прийнятних для 
банку і позичальника. Як другий спосіб вирішення проб леми 
можна розглядати заміну боржника у виконавчому провадженні, 
тобто коли хтось із родичів боржника або інша особа погодиться 
взяти на себе зобов’язання боржника. Слід також врахувати, що 
в цьому випадку, відповідно до вимог ст. 520 ЦК України, необ-
хідна ще згода кредитора (стягувача), яка в силу певних причин 
може й не бути наданою. Оскільки питання правонаступництва 
у виконавчому провадженні, зокрема у випадку заміни борж-
ника, вже досліджувалося раніше автором у статті «Делегація та 
цесія як підстави правонаступництва у виконавчому проваджен-
ні» [1], то не зосереджуватимемо на цьому увагу. 

Має право на існування третій спосіб вирішення проблеми: 
отримання боржником кредиту для погашення заборгованості 
за минулий період, оскільки ця сума буде значно меншою, ніж 
у випадку сплати всієї суми періодичних платежів, а тому більш 
реальною в її отриманні. Після цього виконавець має зняти з 
боржника обмеження його права на виїзд за межі України, і у 
боржника тоді з’являється можливість поїздки на заробітки за 
межі України й перерахування коштів на рахунок органу вико-
нання рішення для виконання обов’язку із сплати періодичних 
платежів. Але слід врахувати, що у боржника, доки він робитиме 
перші заробітчанські кроки за межами України, цілком можуть 
виникнути певні проблеми, зокрема: 1) нестабільність заробітку, 
а отже, відсутність гарантованого надходження коштів для спла-
ти періодичних платежів за виконавчим документом у повному 
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обсязі, що може призвести до виникнення нової заборгованості; 
2) у випадку несвоєчасної сплати відсотків за кредитним догово-
ром можуть виникнути у боржника проблеми з банком-креди-
тором; 3) відповідно до ч.4 ст.19 Закону боржник зобов’язаний 
невідкладно повідомити виконавця про зміну місцезнаходжен-
ня, а також про зміну місця роботи, що призведе до проблем 
комунікації боржника з виконавцем та надання необхідних 
документів з місця нової роботи про розмір заробітку, особли-
во у випадку, коли розмір періодичних платежів визначається як 
частка від заробітку боржника, а останній має часткову, тимча-
сову зайнятість у країні перебування; 4) існує ризик для борж-
ника, що стягувач, дізнавшись від виконавця чи від іншої особи 
про перебування боржника за межами України, може зажадати 
перегляду розміру виплат у судовому порядку, а відстоювати свої 
права в суді в цій ситуації для боржника стає проблематичним. 
Це може призвести до значного зростання розміру виплат і як 
результат – повернення боржника в Україну і пошук ним шляхів 
ухилення від сплати періодичних платежів. 

Слід зазначити, що проблема комунікації із виконавцем та 
відстоювання прав у суді може бути вирішена шляхом укладен-
ня боржником відповідного договору доручення. Як зауважує 
О.Є. Аврамова, повірений здійснює юридичні дії, тому цілком 
допустимо те, що у ролі повіреного може виступати адвокат 
або особа, яка має освіту чи досвід у сфері надання юридичних 
послуг [2]. Отже, процесуальні питання можуть бути вирішені 
повіреним, тобто представником, повноваження якого закріпле-
ні у ст. 16 Закону, а матеріальні питання виконання зобов’язань 
має вирішувати сам боржник. На нашу думку, вирішити пробле-
му можна шляхом укладення боржником відповідного договору 
з банком або іншою фінансовою установою, при цьому остання 
бере на себе зобов’язання гарантувати виконання боржником 
його зобов’язання у виконавчому провадженні. 

Для вирішення цього проблемного питання можуть бути 
використані, окрім гарантії, інші види забезпечення виконан-
ня зобов’язання боржником, зокрема порука або застава. Як 
зазначає М.В. Венецька, порука – один із видів забезпечення 
виконання зобов’язання, правочин щодо встановлення поруки 
має вчинятися у письмовій формі, поручитель відповідає перед 
кредитором у тому самому обсязі, що й боржник, включаючи 
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сплату основного боргу, відсотків, неустойки, відшкодування 
збитків, якщо інше не встановлено договором поруки, поручи-
телем може бути одна або кілька осіб [3]. О.Р. Шишка з-поміж 
інших ознак поруки виділяє широту сфери її застосування, під-
креслюючи, що порукою можуть забезпечуватися як договірні, 
так і позадоговірні, в тому числі додаткові, зобов’язання, оскіль-
ки законодавство не містить жодних обмежень щодо забезпе-
чення порукою будь-яких зобов’язань [4]. Отже, законодавство 
України взагалі та законодавство про виконавче провадження 
зокрема не містять обмежень щодо застосування поруки як виду 
забезпечення у виконавчому провадженні, а тому такий спосіб 
вирішення питання можливий. 

Крім цього, особі, яка практично не володіє статками і не 
може сплачувати періодичні платежі, можуть погодитися в 
такий спосіб допомогти родичі, надавши шанс поїхати за межі 
України заробити гроші. Однак слід врахувати, що відповідно до 
ч. 1 ст. 553 ЦК України сторонами договору поруки є кредитор 
боржника, тобто стягувач у виконавчому провадженні, та пору-
читель, договірні відносини виникають між кредитором (стягу-
вачем) і поручителем, а тому стягувач може не виявити бажан-
ня укладати договір поруки, враховуючи майновий стан чи вік 
поручителя, розглядаючи таку пропозицію як спробу боржника 
виїхати за межі України й ускладнити його розшук. Як підкрес-
лює І.Й. Пучковська, хоча поручитель і відповідає всім своїм 
майном, на яке може звертатися стягнення, але це не гарантує, 
що такого майна може не вистачити або взагалі не існувати. 
Якщо ж виконання зобов’язання забезпечив майновий поручи-
тель, то кредитор, у разі порушення зобов’язання боржником, 
має право звернути стягнення на певне майно майнового пору-
чителя – предмет застави [5]. Звісно, для стягувача надання май-
нового забезпечення, тобто застави, є більш прийнятним і спо-
нукатиме до укладення відповідного договору. Слід відрізняти 
договір поруки від договору застави, коли заставодавцем висту-
пає майновий поручитель, тобто третя особа, що передбачено 
ч. 1 ст. 583 ЦК України. Хоча сторонами як договору поруки, 
так і договору застави можуть виступати як фізичні, так і юри-
дичні особи, але юридичні особи мало зацікавлені тривалий час 
нести відповідальність за зобов’язаннями боржника всім своїм 
майном за договором поруки, їм краще ризикувати певною кон-
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кретною сумою протягом визначеного строку, як це має місце 
в договорі гарантії, також їм не цікаво заставляти своє майно 
за зобов’язаннями фізичної особи, сподіваючись отримати від 
боржника не досить велику винагороду за це. Відтак, на нашу 
думку, оптимальним у цій ситуації є укладення договору гарантії 
з метою забезпечення виконання зобов’язань боржником. 

Гарантія, як зазначає В. Безклубий, – це один із видів (спосо-
бів) забезпечення виконання зобов’язань, який полягає у тому, 
що банк, інша фінансова установа, страхова організація (гарант) 
гарантує перед кредитором виконання боржником свого 
обов’язку. Цивільно-правова конструкція гарантії відрізняється 
її від інших видів забезпечення виконання зобов’язань, а саме: 
спеціальним суб’єктним складом та незалежністю зобов’язань 
за гарантією від основного зобов’язання (принцип незалежності 
гарантії). Принцип незалежності гарантії пов’язаний з її комер-
ційною привабливістю порівняно зі схожими видами забезпе-
чення виконання зобов’язання, наприклад, порукою. Незалеж-
ність гарантії збалансовується правилом про те, що гарант має 
право на зворотну вимогу до боржника в межах суми, сплаченої 
ним за гарантією кредиторові, якщо це встановлено договором 
між гарантом і боржником [6]. 

Слід зазначити, що серед науковців точаться дискусії щодо 
сутності гарантії. Одні вважають її одностороннім правочи-
ном [7], інші – договором між гарантом та боржником щодо 
надання гарантії [8], в нашому випадку – це договір на користь 
третьої особи (стягувача). Це і не дивно, оскільки законодавець 
закріпив у ЦК України принципово новий інститут гарантії, 
відмінний від розуміння гарантії згідно з ЦК УРСР 1963 року. 
але теоретичні позиції з цього питання не є предметом цього 
дослідження. 

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяль-
ність» видача гарантій вважається банківською операцією, а від-
так гарантія є не лише видом забезпечення зобов’язань, а й видом 
фінансових послуг. Як зазначає І.Й. Пучковська, вчиняючи таку 
дію, гарант, по суті, виконує грошове зобов’язання принципала 
перед бенефіціаром повністю або в певній частині, але не більше 
суми, зазначеної у гарантії, відповідно до умов гарантії. Згідно 
з ч.1 ст. 566 ЦК України обсяг відповідальності гаранта перед 
бенефіціаром за порушення боржником-принципалом зобов’я-
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зання, забезпеченого гарантією, обмежується сплатою суми, на 
яку її видано [9]. Крім цього, відповідно до ст. 569 ЦК України 
гарант, сплативши кредитору суму відповідно до умов гарантії, 
має право на зворотну вимогу до боржника в межах суми, спла-
ченої ним за гарантією кредитору. Відтак гарантія може стати 
цікавою всім учасникам правовідносин: 1) кредитор (стягувач) 
отримує гарантію від банку, що зобов’язання боржника будуть 
виконані; 2) боржник отримує можливість поїхати заробити 
кошти і його певний час більше не турбує виконавець; 3) банк 
як гарант від цієї операції отримує винагороду; 4) виконавець 
на певний час позбавляється проблеми стягнення періодичних 
платежів із боржника, який фактично не платоспроможний. 
Якщо боржник укладає з банком договір гарантії, то банк-гарант 
стає зацікавленим в укладенні з боржником й інших договорів, 
зокрема: надання йому кредитних коштів та погашення забор-
гованості перед стягувачем; обслуговування рахунку, на який 
боржник перераховуватиме зароблені за межами України кошти 
для погашення кредиту та для сплати періодичних платежів; 
виконання операцій по перерахуванню коштів на рахунок орга-
ну виконання рішень для сплати періодичних платежів тощо. 
Слід також врахувати, що підставою для виконання гарантом 
свого зобов’язання є пред’явлення письмової вимоги стягувача 
до гаранта про сплату грошової суми відповідно боржником не 
порушувалися і кошти на рахунок органу виконання рішення 
суду надходили вчасно і в повному обсязі. Відкривши кредитну 
лінію боржнику, банк може в особливому випадку, коли в якийсь 
місяць від боржника не надійшло достатньо коштів для здійс-
нення періодичного платежу, здійснити цей платіж за рахунок 
кредитних коштів, тобто процес сплати боржником періодич-
них платежів стає стабільним і прогнозованим. 

Оскільки всі учасники зазначених правовідносин матимуть 
свій інтерес у застосуванні гарантії як способу забезпечення 
виконання боржником зобов’язань у виконавчому проваджен-
ні, то залишається вирішити лише деякі процедурні моменти, 
що за наявності доброї волі всіх учасників цілком можливо. 
По-перше, слід вирішити питання визначення та фіксації розмі-
ру періодичних платежів на певний період з метою визначення 
суми гарантії. Якщо розмір періодичних платежів визначався від 
розміру заробітку боржника чи від розміру середнього заробіт-
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ку по регіону, то слід сторонам обумовити фіксовану щомісяч-
ну суму платежу. Сторони мають право, відповідно до ч. 2 ст. 19 
Закону, у процесі виконання рішення укласти мирову угоду, яка 
затверджується судом, який видав виконавчий документ. Уми-
ровій угоді сторони, крім встановлення фіксованого розміру 
періодичних платежів на встановлений строк, наприклад на три 
роки, можуть передбачити підстави та умови, за яких розмір 
платежу може бути переглянутий. Якщо ж сторони не зможуть 
дійти згоди щодо умов мирової угоди, то у боржника є право, 
закріплене у ч. 3 ст. 33 Закону, звернутися до суду із заявою з 
питання зміни способу і порядку виконання рішення за наяв-
ності обставин, що ускладнюють виконання судового рішення. 
На нашу думку, підставою для такої заяви боржника є обставина 
неможливості знайти роботу в Україні. 

Право отримання банком-гарантом своєчасної інформації 
щодо порядку виконання боржником рішення може бути реа-
лізоване шляхом подачі боржником як учасником виконавчого 
провадження заяви відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону та укладення 
договору про комерційне представництво, передбачене ст. 243 
ЦК України. Тоді гарант набуває процесуальних прав представ-
ника боржника у виконавчому провадженні. 

Отже, по-перше, використання цивільно-правових способів 
забезпечення виконання зобов’язань боржника у виконавчому 
провадженні є можливим та доцільним. По-друге, одним із спо-
собів вирішення проблеми систематичної несплати періодичних 
платежів у виконавчому провадженні має стати надання фінан-
совою установою гарантії щодо виконання боржником своїх 
боргових зобов’язань у виконавчому провадженні, якщо борж-
ник зміг знайти джерело заробітку за межами України. По-третє, 
необхідно надати гаранту процесуальні права у виконавчому про-
вадженні, як варіант – процесуальні права представника боржни-
ка. По-четверте, доцільно доповнити ст.71 Закону України «Про 
виконавче провадження» від 02.06.2016 р. частиною 15, виклавши 
її у такій редакції: «Тимчасове обмеження боржника у праві виїз-
ду за межі України підлягає зняттю виконавцем у випадку надан-
ня фінансовою установою гарантії щодо виконання боржником 
своїх боргових зобов’язань у виконавчому провадженні та сплати 
боржником заборгованості за попередній період». 
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yatchenko yevhen. A guarantee as a way of enforcing a performance obligation 
in enforcement proceedings

It should be noted that the problem of non-payment by debtors of periodic 
payments, including alimony, continues to be urgent in Ukraine. The legislator’s 
recent attempts to solve this problem by imposing restrictions on debtors: in the 
right to travel outside Ukraine, in the right to drive vehicles, in the right to hunt 
and use weapons did not produce the expected results. The reason for the non-
payment of periodic payments for many debtors is their lack of employment 
opportunities in Ukraine, and therefore another way of solving the problem 
should be sought.

Domestic scholars pay considerable attention to the investigation of 
enforcement proceedings, but the question of the application of the guarantee 
in the enforcement proceedings, the study of the grounds and the procedure for 
involving the guarantor as a participant in the enforcement proceedings remain 
poorly understood. At the same time, fundamental theoretical developments in 
the legal regulation of the relationship of the guarantee in the obligatory legal 
relationship are available in Ukraine, but they do not take into account the 
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peculiarities of the application of the guarantee in enforcement proceedings. 
Therefore, the purpose of this work is to investigate the feasibility of using the 
guarantee as a way of enforcing the debtor’s obligations to regulate legal 
proceedings in enforcement proceedings, in particular as regards timely 
payment by the debtor of periodic payments.

Much attention is paid to other ways of ensuring that the debtor fulfills 
obligations to pay periodic payments, such as the replacement of the debtor, 
surety and pledge. The replacement of the debtor and the surety may give rise 
to objections by the creditor when he doubts whether the new debtor and the 
surety can fulfill the debtor’s obligations. Lending can arrange for a lender, but 
then there is a problem for the debtor to find a person who agrees to pledge his 
property as security for his obligation. The author argues that the guarantee is 
the best way to resolve the problem of payment by the debtor of periodic 
payments in enforcement proceedings, since the guarantor is entitled to a claim 
against the debtor in case of default, and the guarantee provides for the 
maximum amount of guarantee.

The guarantee may be of interest to all parties to the legal relationship: 
1) the creditor receives a guarantee from the bank that the debtor’s obligations 
will be fulfilled; 2) the debtor has the opportunity to travel abroad to earn 
money and his / her certainty is no longer of concern to the executor; 3) the 
bank as a guarantor of this transaction receives remuneration; 4) the performer 
has for some time been deprived of the problem of collecting periodic payments 
from a debtor who is not insolvent. If the debtor enters into a guarantee 
agreement with the bank, the guarantor bank becomes interested in concluding 
with the debtor other agreements, in particular: granting him credit facilities 
and repaying the debt to the lender; servicing the account to which the debtor 
will transfer funds earned outside Ukraine for repayment of the loan and 
payment of periodic payments; execution of operations on the transfer of funds 
to the account of the executing authority for payment of periodic payments, etc.

The author concluded that it is feasible and appropriate to use civil legal 
means to enforce the debtor’s obligations in enforcement proceedings. One 
solution to the problem of systematic non-payment of recurring payments in 
enforcement proceedings should be to provide the financial institution with a 
guarantee that the debtor will discharge its debt in enforcement proceedings if 
the debtor can find a source of income outside Ukraine. It is proposed to grant 
the guarantor the procedural rights of the debtor’s representative in the 
enforcement proceedings. It is proposed to supplement Article 71 of the Law of 
Ukraine «On enforcement Proceedings» of 02.06.2016 with part 15, stating it 
in the following wording: obligations in enforcement proceedings and payment 
of the debt by the debtor for the previous period. 

Key words: guarantee, replacement of debtor, surety, rights restriction, 
financial institution.
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О. Л. СОЛОВЙОВ

форми господарського судочинства:  
види та особливості1 

Розкрито види та особливості форм господарського судочинства, проа-
налізовано місце кожного виду провадження у господарському судочинстві в 
системі інших видів проваджень, виявлено спільні та відмінні риси різних 
форм господарського судочинства. Встановлено, що сучасне господарське 
процесуальне законодавство України передбачає такі форми вирішення гос-
подарських спорів: наказне провадження; позовне провадження (у вигляді 
загального або спрощеного); провадження у справах про банкрутство. 
Автор доходить висновку, що у справах, які можуть бути розглянуті у 
порядку наказного провадження, особа має певний вибір – або звернутися до 
суду із позовною заявою, або із заявою про видачу судового наказу. 

Ключові слова: господарське судочинство, господарський процес, позовне 
провадження, наказне провадження, загальне позовне провадження, спро-
щене позовне провадження.

Soloviov Oleg. Forms of economic judicial procedure: types and features
The article reveals the types and features of forms of economic litigation, 

analyzes the place of each type of proceedings in economic litigation in the system 
of other types of proceedings, identifies common and distinctive features of different 
forms of economic litigation. It is established that the modern economic procedural 
legislation of Ukraine provides for the following forms of resolving commercial 
disputes: injunctive proceedings; claim proceedings (in the form of general or 
simplified); bankruptcy proceedings. Based on the results of the study, the author 
concludes that in cases that can be considered by way of injunctive proceedings, a 
person has a choice – either to apply to the court with a statement of claim, or with 
a statement on the issuance of a court order. 

Key words: economic litigation, economic process, claim proceedings, order 
proceedings, general claim proceedings, simplified claim proceedings.

Із прийняттям нової редакції Господарського процесуально-
го кодексу України (далі – ГПК України) у 2017 р. запровадже-
но значні нововведення до згаданого кодексу, які мали за мету 
посилити захист прав та інтересів учасників господарських пра-

1© СОЛОВЙОВ Олег Леонідович – аспірант Донецького юридичного 
інституту Міністерства внутрішніх справ України; e-mail: olegsolovjov1@
gmail.com
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вовідносин. Однією із ключових новел було проведення дифе-
ренціації форм господарського судочинства. Диференціація 
правового регулювання є однією з основних тенденцій розвитку 
системи процесуального права, що особливо чітко простежуєть-
ся протягом останніх десятиліть [1]. 

Актуальні питання удосконалення господарського судочин-
ства неодноразово були предметом наукових пошуків вітчиз-
няних дослідників, серед яких слід відзначити О.А. Беляневич, 
А.Г. Бобкову, А.А. Бутирського, Н.В. Іванюту, Л.М. Ніколенко, 
О.П. Подцерковного, Д.М. Притику, В.В. Рєзнікову, Т.В. Степа-
нову, Є.А. Таликіна, О. Фонову, В.С. Щербину та ін. Водночас 
питання видів та особливостей форм господарського судочин-
ства залишаються малодослідженими, що обумовлює необхід-
ність їх аналізу.

Метою даної статті є розкриття видів та особливостей форм 
господарського судочинства, аналіз місця кожного виду про-
вадження у господарському судочинстві в системі інших видів 
проваджень, виявлення спільних та відмінних рис різних форм 
господарського судочинства.

Запровадження диференціації форм господарського судо-
чинства у 2017 р. було нагальним кроком, тому що недоцільно 
витрачати однакову кількість часу на справи різної складності. 
Слід зауважити, що попередня редакція ГПК України не перед-
бачала застосування спрощених механізмів вирішення гос-
подарських спорів у сучасному вигляді. Однак весь час свого 
існування господарські (а до цього арбітражні) суди намагалися 
застосовувати процесуальні механізми для розвантаження судів. 

Одним із таких механізмів було застосування доарбітражно-
го врегулювання. Так, ч. 5-6 ст. 8 Арбітражного процесуального 
кодексу України передбачала, що якщо у відповіді про визнання 
претензії не повідомляється про перерахування визнаної суми, 
заявник претензії по закінченні 20 днів після одержання відпові-
ді має право пред’явити до банку розпорядження про списання 
у безспірному порядку визнаної боржником суми. До розпоря-
дження додається відповідь боржника, а якщо в ній не зазначе-
но розмір визнаної суми, то до розпорядження додається також 
копія претензії. Установи банку зобов’язані приймати розпоря-
дження про безспірне списання коштів і в тих випадках, коли 
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боржник, визнавши претензію, просить з різних причин не стя-
гувати з нього визнану суму [2].

Сучасний ГПК України у ст. 12 передбачає такі форми вирі-
шення господарських спорів: наказне провадження; позовне 
провадження (у вигляді загального або спрощеного); прова-
дження у справах про банкрутство. 

Наказне провадження призначене для розгляду справ за 
заявами про стягнення грошових сум незначного розміру, щодо 
яких відсутній спір або про його наявність заявнику невідомо. 
Така форма господарського судочинства може застосовуватися 
за вимогами про стягнення грошової заборгованості за догово-
ром, укладеним у письмовій (в тому числі електронній) формі, 
якщо сума вимоги не перевищує ста розмірів прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб. Із заявою про видачу судово-
го наказу може звернутися особа, якій належить право вимоги. 
При цьому заявником та боржником в наказному провадженні 
можуть бути юридичні особи та фізичні особи – підприємці.

Отже, у наказному провадженні заявник звертається до суду 
із заявою, тут відсутній поділ сторін справи на позивача та від-
повідача (замість них є стягувач та боржник), а також відсутній 
спір про право. У даному виді провадження господарський суд 
не вирішує спір по суті, а лише перевіряє обґрунтованість вимог 
стягувача, за наслідком чого може видати судовий наказ, який є 
виконавчим документом.

Позовна форма захисту порушеного права, свободи чи інте-
ресу використовується як інструмент захисту в різних галузях 
матеріального і процесуального права і тим самим набуває кон-
ститутивного значення для формування галузей процесуально-
го права, але тим не менш уособлює універсальні, загальні кон-
струкції у різних видах судочинства [3]. Позовне провадження, у 
свою чергу, поділяється на загальне і спрощене.

Спрощене позовне провадження призначене для розгляду 
малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, 
для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Згадана 
форма вирішення господарського спору застосовується для вирі-
шення малозначних справ, під якими законодавець у ч. 5 ст. 12 
ГПК України передбачив справи, у яких ціна позову не переви-
щує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
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а також справи незначної складності, визнані судом малознач-
ними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами 
загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких 
перевищує п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму для праце-
здатних осіб [4]. Спрощене провадження є ефективним засобом 
прискорення судового розгляду справи, економічним спосо-
бом вирішення господарсько-правового конфлікту в судовому 
порядку та необхідним елементом переходу до електронного 
судочинства. У цьому є його основні здобутки та переваги порів-
няно із загальними правилами позовного провадження [5].

Згідно ч. 3 ст. 247 ГПК України при вирішенні питання про 
розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного 
провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи 
для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та 
складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому 
числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати 
свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи 
становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку 
сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спро-
щеного позовного провадження.

Сама назва «спрощене провадження» цілком відповідає змісту 
цієї форми господарського судочинства, оскільки в ній не про-
водиться підготовче провадження, відсутні дебати та не застосо-
вуються покази свідків. Під спрощеним провадженням у науці 
розуміється процесуальна форма, яка характеризується наявніс-
тю таких елементів автономної моделі провадження, як субпро-
вадження або певного підвиду позовного провадження [6]. Клю-
човими ознаками спрощеного провадження у господарському 
судочинстві, на думку О.О. Іванова, є: завершеність процесуаль-
ного циклу в межах певної судової інстанції; скорочення кілько-
сті процесуальних дій або системна зміна способу їх вчинення; 
звуження процесуальних можливостей суду й учасників процесу; 
обмеженість застосування щодо визначеного кола справ [7].

Ю. Бездоля, аналізуючи ще проект нової редакції ГПК Укра-
їни, доходила обґрунтованого висновку про те, що наказне та 
спрощене позовне провадження покликані розвантажити суди 
та прискорити розгляд менш складних господарських справ, 
що, безумовно, з одного боку, сприятиме оперативності госпо-
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дарського процесу, а з іншого – дасть господарському суду мож-
ливість приділити більше часу та уваги розгляду більш складних, 
зокрема за ознакою категорії спору, справ [8].

Н.В. Іванюта спрощене позовне провадження пропонує 
визначати як результат диференціації позовної форми захи-
сту шляхом спрощення й усічення організаційних і функціо-
нальних елементів розгляду та вирішення справ, віднесених до 
малозначних, за наявності низки оцінних умов, крім випадків, 
визначених законодавством; наказне провадження – як резуль-
тат диференціації господарської процесуальної форми захисту 
шляхом усічення організаційних та функціональних елементів 
розгляду та вирішення справи про стягнення грошової заборго-
ваності із гранично позначеними лімітами [9].

Загальне позовне провадження призначене для розгляду 
справ, які через складність або інші обставини недоцільно роз-
глядати у спрощеному позовному провадженні. Для усунення 
непорозумінь при визначенні форми господарського судочин-
ства законодавець у ч. 4 ст. 247 ГПК України визначив, які спра-
ви не можуть бути розглянуті у порядку спрощеного позовного 
провадження. Зокрема, це справи про банкрутство; за заявами 
про затвердження планів санації боржника до відкриття про-
вадження у справі про банкрутство; у спорах, які виникають з 
корпоративних відносин, та спорах з правочинів щодо корпора-
тивних прав (акцій); у спорах щодо захисту прав інтелектуальної 
власності, крім справ про стягнення грошової суми, розмір якої 
не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працез-
датних осіб; у спорах, що виникають з відносин, пов’язаних із 
захистом економічної конкуренції, обмеженням монополізму в 
господарській діяльності, захистом від недобросовісної конку-
ренції; у спорах між юридичною особою та її посадовою особою 
(у тому числі посадовою особою, повноваження якої припине-
ні) про відшкодування збитків, заподіяних такою посадовою 
особою юридичній особі її діями (бездіяльністю); у спорах щодо 
приватизації державного чи комунального майна; в яких ціна 
позову перевищує п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб.

Аналіз положень ч. 2 ст. 148 ГПК України показує, що у спра-
вах, які можуть бути розглянуті у порядку наказного проваджен-
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ня, особа має певний вибір – або звернутися до суду із позовною 
заявою, або із заявою про видачу судового наказу. Тобто вибір 
між позовним і наказним провадженням залежить від особи, 
яка звертається до суду. Вибір же між загальним і спрощеним 
позовним провадженням значною мірою залежить від судді гос-
подарського суду, який вирішує питання про відкриття прова-
дження у справі. Так, позивач може у позовній заяві клопотати 
перед судом про розгляд його справи у порядку спрощеного, а 
не загального позовного провадження, але остаточне рішення у 
цьому питанні приймає господарський суд. Адже встановивши 
у ГПК України перелік справ, які мають розглядатися за пра-
вилами спрощеного позовного провадження, законодавець не 
встановив жодних процесуальних наслідків для випадків, коли 
малозначна справа чи справа незначної складності буде розгля-
нута за правилами загального, а не спрощеного позовного про-
вадження. 

Для справ загального позовного провадження характерна 
чітка послідовність дій суду при вирішенні господарських спо-
рів, а саме: підготовче провадження, яке має бути проведене 
протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у спра-
ві (у виняткових випадках для належної підготовки справи для 
розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше 
ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з іні-
ціативи суду); розгляд справи по суті, який має розпочатись не 
пізніше ніж через шістдесяти днів з дня відкриття провадження 
у справі, а сам строк такого розгляду не повинен перевищувати 
тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.

Крім того, згідно з ч. 1 ст. 33 ГПК України справи у судах пер-
шої інстанції розглядаються суддею одноособово, крім випадків, 
визначених ГПК України. Будь-яку справу, що віднесено до під-
судності суду першої інстанції, залежно від категорії і складності 
справи, може бути розглянуто колегіально у складі трьох суддів, 
крім справ, які розглядаються в порядку наказного і спрощено-
го позовного провадження. Тобто колегіальний розгляд справи 
характерний тільки для загального позовного провадження і для 
провадження у справі про банкрутство.

Відмінність між загальним та спрощеним позовним про-
вадженням полягає також у строках складання повного тексту 
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рішень. Так, відповідно до ч. 6 ст. 233 ГПК України у винят-
кових випадках залежно від складності справи складання пов-
ного рішення (постанови) суду може бути відкладено на строк 
не більш як десять днів, а якщо справа розглянута у порядку 
спрощеного провадження – п’ять днів з дня закінчення роз-
гляду справи. Такий підхід законодавця є не зовсім зрозумілим, 
тому що ГПК України не передбачає якогось спрощеного змісту 
рішення для справ спрощеного позовного провадження, у зв’яз-
ку з чим пропонуємо уніфікувати підхід до строку складання 
повного тексту рішення незалежно від виду позовного прова-
дження.

Отже, загальне позовне провадження є найбільш повним 
варіантом розгляду господарської справи, позаяк у цьому виді 
провадження знаходять своє яскраве вираження всі етапи та 
принципи господарського процесу. Саме в цьому виді прова-
дження у господарського суду є найбільше часу та процесуаль-
них можливостей для детального та всебічного вивчення обста-
вин справи. Водночас загальне позовне провадження є найбільш 
тривалим порівняно із спрощеним позовним та наказним про-
вадженням, у зв’язку з чим даний вид провадження не можна 
назвати оперативним. 

Справи про банкрутство мають власну специфіку і не відне-
сені до традиційних судових способів вирішення господарських 
спорів. Господарські суди розглядають справи про банкрутство 
у порядку, передбаченому ГПК України для позовного прова-
дження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом 
України «Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом» (ч. 6 ст. 12 ГПК України). У даному 
випадку маємо правову колізію, тому що Закон України «Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом» припинив свою дію 21 жовтня 2019 р. і замість нього 
діє Кодекс України з процедур банкрутства, який у ч. 1 ст. 2 
передбачає, що провадження у справах про банкрутство регу-
люється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодек-
сом України, іншими законами України [10].

При розгляді справ про банкрутство використовуються окре-
мі інститути ГПК України, але Кодекс України з процедур бан-
крутства також містить достатню кількість процесуальних норм, 
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що дозволяє визначити його (Кодекс) як матеріально-процесу-
альний нормативно-правовий акт.

Проведене нами дослідження дозволяє дійти таких виснов-
ків. Сучасний ГПК України передбачає такі форми вирішення 
господарських спорів: наказне провадження; позовне прова-
дження (у вигляді загального або спрощеного); провадження у 
справах про банкрутство. У справах, які можуть бути розглянуті 
у порядку наказного провадження, особа має певний вибір – або 
звернутися до суду із позовною заявою, або із заявою про видачу 
судового наказу. Тобто вибір між позовним і наказним провад-
женням залежить від особи, яка звертається до суду. Вибір же 
між загальним і спрощеним позовним провадженням значною 
мірою залежить від судді господарського суду, який вирішує 
питання про відкриття провадження у справі. Загальне позовне 
провадження є найбільш повним варіантом розгляду господар-
ської справи, позаяк у цьому виді провадження знаходять своє 
яскраве вираження всі етапи та принципи господарського про-
цесу. Саме в цьому виді провадження у господарського суду є 
найбільше часу та процесуальних можливостей для детального 
та всебічного вивчення обставин справи.
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Soloviov Oleg. Forms of economic judicial procedure: types and features
The author establishes that the modern economic procedural legislation of 

Ukraine provides for the following forms of resolving commercial disputes: 
order proceedings; claim proceedings (in the form of general or simplified); 
bankruptcy proceedings.

Based on the results of the study, the author concludes that in cases that can 
be considered by way of injunctive proceedings, a person has a choice – either 
to apply to the court with a statement of claim, or with a statement on the 
issuance of a court order. That is, the choice between lawsuit and injunction 
proceedings depends on the person going to court. The choice between general 
and simplified litigation largely depends on the judge of the commercial court, 
which decides on the opening of proceedings. 

General litigation is characterized by a clear sequence of court actions 
in resolving commercial disputes, namely: preparatory proceedings, which 
must be conducted within sixty days from the date of the proceedings (in 
exceptional cases, for proper preparation of the case for consideration on 
the merits, this period may be extended for no more than thirty days at the 
request of one of the parties or on the initiative of the court); consideration 
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of the case on the merits, which must begin no later than sixty days from the 
date of opening the proceedings, and the term of such consideration shall 
not exceed thirty days from the date of commencement of the proceedings 
on the merits. General claim proceedings are the most «complete» option 
for considering a business case, because in this type of proceedings are 
clearly expressed all the stages and principles of the business process. It is in 
this type of proceedings that the commercial court has the most time and 
procedural opportunities for a detailed and comprehensive study of the 
circumstances of the case.

Key words: economic litigation, economic process, claim proceedings, 
order proceedings, general claim proceedings, simplified claim proceedings.
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О. О. БУГАЙОВА

відчуЖення майна збройних сил україни1

У статті досліджено актуальні проблеми відчуження майна Збройних 
Сил України. Автор доходить висновку, що законодавець встановив різний 
порядок реалізації майна Збройних Сил України, залежно від його стану та 
характеру застосування. Також наголошено, що законодавець визначив різ-
них суб’єктів реалізації майна Збройних Сил України, а саме: Міністерство 
оборони України через уповноважені Кабінетом Міністрів України підпри-
ємства та організації, або безпосередньо останнім. Аргументовано, що 
законодавче регулювання у сфері відчуження майна Збройних Сил України є 
недосконалим і потребує оновлення, у зв’язку з чим на практиці непоодино-
кими є випадки незаконного відчуження військового майна.

Ключові слова: військове майно, майно Збройних Сил України, відчужен-
ня майна, реалізація майна.

Buhaiova Oksana. Alienation of property of the Armed Forces of Ukraine
The article is devoted to the study of current problems of alienation of property 

of the Armed Forces of Ukraine. The author concludes that the legislator has 
established a different procedure for the sale of property of the Armed Forces of 
Ukraine, depending on its condition and nature of use. It is also emphasized that 
the legislator has identified various subjects of sale of property of the Armed 
Forces of Ukraine, namely: the Ministry of Defense of Ukraine through enterprises 
and organizations authorized by the Cabinet of Ministers of Ukraine, or directly 
the latter. It is argued that the legislative regulation in the field of alienation of 
property of the Armed Forces of Ukraine is imperfect and needs to be updated, in 
connection with which in practice there are many cases of illegal alienation of 
military property.

Key words: military property, property of the Armed Forces of Ukraine, 
alienation of property, sale of property.

З моменту проголошення незалежності у 1991 р. Україна про-
водитьмиролюбну зовнішню політику, не зазіхаючи на тери-
торію сусідніх держав. Багато в чому цьому сприяла відмова 
України від ядерної зброї. Ще у 1993 р. Україна ратифікувала 
Протокол до Договору між Союзом Радянських Соціалістич-
них Республік і Сполученими Штатами Америки про скорочен-

1© БУГАЙОВА Оксана Олександрівна – ад’юнкт кафедри господар-
сько-правових дисциплін Донецького юридичного інституту Міністер-
ства внутрішніх справ України; e-mail: bugaeva-oa@ukr.net
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ня й обмеження стратегічних наступальних озброєнь (Лісабон, 
23 травня 1992 р.), ст. 5 якого передбачає, що Республіка Біло-
русь, Республіка Казахстан і Україна приєднуються в можли-
во найкоротший термін до Договору про нерозповсюдження 
ядерної зброї від 1 червня 1968 р. як держави-учасники, що не 
володіють ядерною зброєю, і негайно приймають усі необхідні 
дії з цією метою у відповідності з їхньою конституційною прак-
тикою [1].

5 грудня 1994 р. у Будапешті був підписаний Меморандум про 
гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору 
про нерозповсюдження ядерної зброї, згідно з яким Російська 
Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північ-
ної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтвердили Україні 
їх зобов’язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ 
поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони Украї-
ни. Також Російська Федерація, Сполучене Королівство Вели-
кої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки 
підтвердили їх зобов’язання утримуватися від погрози силою чи 
її використання проти територіальної цілісності чи політичної 
незалежності України, і те, що жодна їхня зброя ніколи не буде 
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або 
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об’єдна-
них Націй [2].

Тривалий час надані підписантами Будапештського Мемо-
рандуму гарантії незалежності й суверенітету та існуючі кор-
дони України дотримувались. Україна, у свою чергу, втратила 
пильність у зовнішній політиці, Збройні Сили України належ-
ним чином не фінансувались, особовий склад був суттєво ско-
рочений, військові містечка та частини ліквідовувались, а майно 
згаданих організацій реалізовувалось приватному сектору еко-
номіки тощо. У зв’язку з цим важливого значення набуває дослі-
дження особливостей відчуження майна ЗСУ.

Серед науковців, предметом досліджень яких стали проб-
леми правового режиму майна ЗСУ, можна виділити таких, 
як: Е.Г. Бойченко, А.М. Бровдій, О.Р. Зельдіна, В.Й. Кісель, 
В.С. Щербина та ін. Разом з тим, актуальним залишається дослі-
дження особливостей відчуження майна ЗСУ.
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Згідно зі Звітом Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 
України для проведення розслідування відомостей щодо фактів 
розкрадання в Збройних Силах України та підриву обороноздат-
ності держави у період з 2004 по 2017 роки, за 26 років незалеж-
ності України із сфери управління Міноборони вибуло 1 591 вій-
ськове містечко із розташованими на них об’єктами нерухомо-
сті – понад 21 тис. будівель та споруд, а також вибуло понад 172 
тис. га земель оборони, у т.ч. 39,7 тис. га на тимчасово окупова-
ній території АРК (при цьому на сьогодні є питання забезпечен-
ня відповідними фондами в нових пунктах постійної дислока-
ції сформованих протягом 2014 – 2018 років військових частин 
ЗСУ, які неможливо розмістити на фондах Міноборони; лише 
протягом 2014 – 2016 рр. сформовано 105 військових частин 
(підрозділів), для яких визначені пункти постійної дислокації 
(76) та тимчасові місця розміщення на фондах, які не належать 
до сфери управління Міноборони (29) і з цією метою повер-
нуто вивільнені в попередні роки та відновлено 39 військових 
містечок (776 споруд), однак це не вирішує питань, які чомусь 
вирішуються із труднощами, хоча у попередні десятиліття Міно-
борони було фактично основним донором об’єктів нерухомості 
для розміщення судів, інших військових формувань, державних 
органів, органів місцевого самоврядування) [3].

Слід зазначити, що реалізація майна ЗСУ не завжди здійс-
нюється у спосіб, визначений законом. Такий стан обумовле-
ний специфікою як самого військового майна, так і управлін-
ням ним.

О.Р. Зельдіна вказує, що господарське забезпечення ЗСУ 
регулюється за допомогою встановлення обмежень при органі-
зації та здійсненні господарських операцій військовими части-
нами для підтримки їхньої життєдіяльності, бойової та мобіліза-
ційної готовності, що дає змогу збалансувати публічні й приват-
ні інтереси [45.

Правовий режим майна ЗСУ, а також повноваження органів 
військового управління та посадових осіб щодо управління цим 
майном визначає Закон України «Про правовий режим майна 
у Збройних Силах України». Військове майно – це державне 
майно, закріплене за військовими частинами, закладами, уста-
новами та організаціями ЗСУ. До військового майна належать 
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будинки, споруди, передавальні пристрої, всі види озброєння, 
бойова та інша техніка, боєприпаси, пально-мастильні матері-
али, продовольство, технічне, аеродромне, шкіперське, речо-
ве, культурно-просвітницьке, медичне, ветеринарне, побутове, 
хімічне, інженерне майно, майно зв’язку тощо.

Порядок відчуження майна ЗСУ визначено у ст. 6 Закону 
України «Про правовий режим майна у Збройних Силах Украї-
ни»: відчуження військового майна здійснюється Міністерством 
оборони України через уповноважені Кабінетом Міністрів Укра-
їни підприємства та організації, визначені ним за результатами 
тендеру, після його списання, за винятком майна, визначеного 
частиною другою цієї статті.

Рішення про відчуження військового майна, що є придатним 
для подальшого використання, але не знаходить застосування у 
повсякденній діяльності військ, надлишкового майна, а також 
цілісних майнових комплексів та іншого нерухомого майна 
приймає Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства 
оборони України.

Відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єк-
ти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та 
земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування 
ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, здійснюється в 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України [5].

Із наведеної норми права вбачається, що законодавець вста-
новив різний порядок реалізації майна ЗСУ залежно від його 
стану та характеру застосування. Закон виділяє такі види майна 
ЗСУ, яке підлягає відчуженню: майно, яке підлягає списанню; 
майно, яке є придатним для використання, але не знаходить 
застосування у повсякденній діяльності військ; надлишкове 
майно; земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти неру-
хомого військового майна, що підлягають реалізації; земельні 
ділянки, які вивільняються у процесі реформування ЗСУ.

Також законодавець визначив різних суб’єктів реалізації 
майна ЗСУ, а саме: Міністерство оборони України через уповно-
важені Кабінетом Міністрів України підприємства та організації 
або безпосередньо останнім.

Загалом виділяють такі форми відчуження військового 
майна: на платній основі (проведення тендерів або через мережу 
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підприємств військової торгівлі) та безоплатну [6] (передача до 
комунальної власності відповідно до Порядку вилучення і пере-
дачі військового майна Збройних Сил, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1282 [7]).

Відчуження майна ЗСУ на платній основі визначається Поло-
женням про порядок відчуження та реалізації військового майна 
Збройних Сил, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України № 1919 від 28 грудня 2000 р. (далі – Положення) [8]. 
Це Положення визначає, що відчуження військового майна – 
це вилучення військового майна із Збройних Сил у результаті 
його реалізації через уповноважені підприємства (організації), 
а реалізація військового майна – це господарська операція, що 
здійснюється уповноваженим підприємством (організацією) 
згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та інши-
ми цивільно-правовими договорами, які передбачають пере-
дачу прав власності на військове майно іншим юридичним або 
фізичним особам на платній або компенсаційній основі, у тому 
числі господарська операція щодо продажу об’єктів нерухомого 
військового майна разом із земельними ділянками, на яких вони 
розташовані.

Рішення про відчуження військового майна приймає Кабі-
нет Міністрів України із затвердженням за пропозицією Мін-
оборони переліку такого майна. Реалізація рухомого військово-
го майна на зовнішньому ринку здійснюється уповноважени-
ми підприємствами (організаціями) за ринковими цінами, які 
склалися на відповідний період. Ціна військового майна, що 
реалізується, визначається з урахуванням кон’юнктури ринку, 
залишкової вартості та витрат, пов’язаних з реалізацією майна, 
зокрема з підготовкою його до продажу, маркетингом, спеціаль-
ним супроводом органами СБУ експортно-імпортних договорів, 
транспортуванням, страхуванням тощо, реалізація нерухомо-
го військового майна здійснюється на аукціонах у порядку, що 
визначається Кабінетом Міністрів України, а реалізація об’єктів 
нерухомого військового майна разом із земельними ділянками, 
на яких вони розташовані, здійснюється на земельних торгах у 
порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Окремої уваги заслуговує відчуження земельних ділянок, які 
належать ЗСУ і які визначаються як землі оборони, оскільки 
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землями оборони визнаються землі, надані для розміщення і 
постійної діяльності військових частин, установ, військово-на-
вчальних закладів, підприємств та організацій ЗСУ, інших вій-
ськових формувань, утворених відповідно до законів України. 

Відповідно до ч. 3-4 ст. 4 Закону України «Про використання 
земель оборони» відчуження земельних ділянок, на яких розта-
шовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають 
реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі 
реформування ЗСУ, Державної спеціальної служби транспор-
ту, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України та відповідно до цього закону. Крім того, забороняєть-
ся відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єк-
ти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та 
земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування 
ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, іноземним дер-
жавам, іноземним юридичним особам та іноземцям.

Порядок відчуження земельних ділянок, на яких розташовані 
об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реаліза-
ції, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформу-
вання ЗСУ і Державної спеціальної служби транспорту (далі – 
Прядок), затверджений постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни № 436 від 22 травня 2013 р. Згаданий Порядок передбачає, 
що відчуження земельних ділянок – це продаж виконавцями 
земельних торгів земельних ділянок, у тому числі разом із роз-
ташованими на них об’єктами нерухомого військового майна, 
що підлягають реалізації. У свою чергу, виконавець земельних 
торгів – це визначений на конкурентних засадах суб’єкт госпо-
дарювання, якому надані Кабінетом Міністрів України повно-
важення щодо відчуження військового майна і який має ліцен-
зію на проведення земельних торгів та уклав з організатором 
земельних торгів у встановленому порядку договір про їх орга-
нізацію і проведення. Реалізація згаданих земельних ділянок 
здійснюється на земельних торгах.

Стосовно переходу права власності на земельну ділянку в 
зв’язку з відчуженням спорудженого на ній нерухомого військо-
вого майна Н.І. Майданик вказує, що стан законодавства, прак-
тики його застосування і доктрини вітчизняного права щодо 
співвідношення прав на землю і споруджених на ній будівель і 
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споруд значною мірою є наслідком застарілої методології права, 
що не відповідає сучасним суспільним відносинам і зумовлює 
необхідність науково обгрунтованого вирішення як основних 
питань права, які мають місце в судовій практиці, так і підго-
товки положень про модернізацію принципу цілісності будівлі 
із земельною ділянкою [9].

Відповідно до ч. 4-6 Закону України «Про правовий режим 
майна у Збройних Силах України» методика оцінки вартості вій-
ськового майна, а також порядок його реалізації розробляються 
Міністерством оборони України, узгоджуються із заінтересова-
ними міністерствами та іншими центральними органами вико-
навчої влади і затверджуються Кабінетом Міністрів України. 
Порядок відчуження військового майна визначається Кабінетом 
Міністрів України. Кошти, одержані від реалізації військового 
майна, та кошти, що надходять від реалізації продуктів утиліза-
ції озброєння, військової техніки і боєприпасів, зараховуються 
до Державного бюджету України.

На практиці, на жаль, часто доводиться констатувати факти 
незаконного відчуження майна ЗСУ. Показовим є такий приклад 
із судової практики. Заступник військового прокурора Полтав-
ського гарнізону в інтересах Держави в особі Міністерства обо-
рони України та Державного підприємства Міністерства обо-
рони України «Укрвійськбуд» звернувся до господарського суду 
Полтавської області з позовом про визнання за державою в особі 
Міністерства оборони України права власності на нерухоме майно 
та витребування шляхом вилучення. Рішенням Господарського 
суду Полтавської області у справі № 917/154/15, залишеним без 
змін постановою Східного апеляційного господарського суду, 
позов заступника військового прокурора Полтавського гарнізону 
(м. Полтава) задоволено частково: визнано за державою Україна в 
особі Міністерства оборони України право власності на нерухоме 
майно (нежитлові приміщення); витребувано його шляхом вилу-
чення від ТОВ «Укрінвест-груп» та ПАТ «Діамантбанк» і передано 
ДП МОУ «Укрвійськбуд» в експлуатацію. Суди першої та апеля-
ційної інстанцій виходили з того, що всупереч вимогам ч. 2 ст. 6 
Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах 
України» та п. 4.4 Статуту ДП «Укрвійськбуд» останнє незакон-
но самовільно відчужило державне нерухоме майно (без згоди 
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Міністерства оборони України та без рішення Кабінету Міні-
стрів України), у зв’язку з чим спірне нерухоме майно є таким, що 
вибуло з державної власності незаконно та поза волею власника, 
оскільки державне підприємство, за яким майно було закріплено 
на праві господарського відання, не може самостійно розпоряд-
жатися ним. Крім того, суди встановили, що відчуження спірного 
нерухомого майна відбулося у процедурі банкрутства ДП «Укр-
військбуд», яке вироком Подільського районного суду м. Києва 
визнано фіктивним. Це, за висновком судів, безумовно свідчить 
про відсутність волі власника на таке відчуження і про вибуття 
майна з володіння держави внаслідок вчинення кримінального 
правопорушення.

Переглядаючи дану справу, Верховний Суд зауважив, що 
повернення у державну власність нерухомого майна, незаконно 
відчуженого в процедурі фіктивного банкрутства, що було наслід-
ком вчинення кримінального правопорушення, має легітимну 
мету контролю за використанням майна відповідно до загальних 
інтересів у тому, щоб таке використання відбувалося за цільовим 
призначенням. Важливість цих інтересів зумов люється, зокрема, 
особливим статусом цього майна як майна ЗСУ.

Колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Вер-
ховного Суду зазначила, що у спорах стосовно майна Збройних 
Сил України держава, втручаючись у право мирного володіння 
відповідним майном з боку приватних осіб з огляду на прове-
дення в Україні антитерористичної операції (АТО) та операції 
об’єднаних сил (ООС), може захищати загальні інтереси, зокре-
ма, у підтриманні обороноздатності, суверенітету, незалежності, 
територіальної цілісності й недоторканності кордону, захисту 
життя і здоров’я людей (ст. 1–3 Конституції України). Ці інтере-
си реалізуються через повноваження органів військового управ-
ління та посадових осіб щодо управління майном ЗСУ (Закон 
України «Про правовий режим майна у Збройних Силах Украї-
ни»). Заволодіння приватними особами таким майном всупереч 
законодавству, зокрема без належного дозволу уповноваженого 
на це органу та внаслідок продажу майна під час фіктивної про-
цедури банкрутства, може зумовлювати конфлікт між гаранто-
ваним ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод правом цих осіб мирно воло-
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діти майном і правами інших осіб та всього суспільства на забез-
печення суверенітету, незалежності, територіальної цілісності й 
недоторканності кордону держави Україна, захисту життя і здо-
ров’я людей, які проживають на її території [10].

У зв’язку з частими випадками зловживань у сфері відчужен-
ня майна ЗСУ в науковій літературі висловлюється навіть про-
позиція заборонити відчуження військового майна, доки ЗСУ 
не стануть більш боєздатними та не буде створено ефективну 
систему управління військовим майном. Тобто жоден керівник 
уряду і Міністерства оборони не мають нічого списувати, прода-
вати або передавати без відповідної публікації відомостей та без 
погодження Верховною Радою України [11]. Дана пропозиція, 
на нашу думку, є занадто радикальною та фактично такою, що 
не може бути виконана через свою складність. Також необхідно 
враховувати, що майно ЗСУ є предметом господарського обо-
роту, а відтак повинно оперативно відчужуватися (у визначених 
законом випадках) на найбільш вигідних для держави умовах. 

Отже, законодавець встановив різний порядок реалізації 
майна ЗСУ, залежно від його стану та характеру застосування. 
Також законодавець визначив різних суб’єктів реалізації майна 
ЗСУ, а саме: Міністерство оборони України через уповноваже-
ні Кабінетом Міністрів України підприємства та організації, 
або безпосередньо останнім. Законодавче регулювання у сфері 
відчуження майна ЗСУ є недосконалим і потребує оновлення, у 
зв’язку з чим на практиці непоодинокими є випадки незаконно-
го відчуження військового майна.

1. Протокол до Договору між Союзом Радянських Соціалістичних 
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Buhaiova Oksana. Alienation of property of the Armed Forces of Ukraine
Since the proclamation of independence in 1991, Ukraine has pursued a 

peaceful foreign policy without encroaching on the territory of neighboring 
states. Ukraine’s renunciation of nuclear weapons has largely contributed to 
this. Back in 1993, Ukraine ratified the Protocol to the Treaty between the 
Union of Soviet Socialist Republics and the United States of America on the 
Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms (Lisbon, May 23, 1992), 
Article 5 of which provides that the Republic of Belarus, the Republic of 
Kazakhstan and Ukraine as soon as possible to the Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons of June 1, 1968, as non-nuclear-weapon 
States Parties, and shall immediately take all necessary action to that end in 
accordance with their constitutional practice.

For a long time, the guarantees of independence and sovereignty provided 
by international documents and Ukraine’s existing borders were respected. 
Ukraine, in turn, lost vigilance in foreign policy, the Armed Forces of Ukraine 
were not properly funded, personnel of the Armed Forces of Ukraine were 
significantly reduced, military camps and units were liquidated, and the 
property of these organizations was sold to the private sector and more. In this 
regard, it is important to study the peculiarities of the alienation of property of 
the Armed Forces of Ukraine.

The article is devoted to the study of current problems of alienation of 
property of the Armed Forces of Ukraine. Military property is state property 
assigned to military units, institutions, establishments and organizations of the 
Armed Forces of Ukraine. Military property includes buildings, structures, 
transmitting devices, all types of weapons, military and other equipment, 
ammunition, fuel and lubricants, food, technical, airfield, skipper, material, 
cultural and educational, medical, veterinary, household, chemical, engineering 
property, communication property, etc.

The sale of property of the Armed Forces of Ukraine is not always carried 
out in the manner prescribed by law. This state of affairs is due to the specifics 
of both the military property itself and the management of this property.

The author concludes that the legislator has established a different procedure 
for the sale of property of the Armed Forces of Ukraine, depending on its 
condition and nature of use. The legislator also identified various subjects of 
sale of property of the Armed Forces of Ukraine, namely: the Ministry of 
Defense of Ukraine through enterprises and organizations authorized by the 
Cabinet of Ministers of Ukraine, or directly the latter. Legislation in the field of 
alienation of property of the Armed Forces of Ukraine is imperfect and needs 
to be updated, in connection with which in practice there are many cases of 
illegal alienation of military property.

Key words: military property, property of the Armed Forces of Ukraine, 
alienation of property, sale of property.
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адаптаЦія законодавства україни  
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у сфері поводЖення  
з генетично-модифікованими організмами1

Досліджено сучасний стан адаптації законодавства України щодо вико-
ристання, транспортування та обігу генетично-модифікованих організмів 
до законодавства ЄС відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС від 27 червня 2014 р., а також обґрунтовано пропозиції щодо удоскона-
лення національного законодавства у цій сфері з урахуванням досвіду ЄС. 
Зроблено висновок про відставання адаптації українського законодавства у 
сфері поводження з генетично-модифікованими організмами від кінцевих 
термінів, передбачених зазначеною Угодою, та наголошується на необхідно-
сті істотно прискорити процес доопрацювання та внесення на розгляд 
Верховної Ради України проекту нової редакції Закону України «Про дер-
жавну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні 
та використанні генетично модифікованих організмів».
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legislation in accordance with the Association Agreement between Ukraine and the 
EU, dated June 27, 2014, as well as substantiated proposals to improve national 
legislation in this area, taking into account the experience of the EU. It is concluded 
that the adaptation of Ukrainian legislation in the field of usage of genetically 
modified organisms lags behind the deadlines provided for in the Agreement, and 
emphasizes the need to significantly accelerate the process of finalizing and 
submitting to the Verkhovna Rada of Ukraine a draft of the new edition of the Law 
of Ukraine «On the State System of Biosafety in the Creation, Testing, Transportation 
and Use of Genetically Modified Organisms».

Key words: adaptation of legislation; agricultural production; biosafety; 
genetically modified organisms; safety of agricultural products; the EU legislation.

Використання генетично модифікованих організмів (далі – 
ГМО) у сільському господарстві має як позитивні, так і нега-
тивні аспекти. З одного боку, істотно прискорився процес отри-
мання нових сортів рослин із бажаними властивостями та нових 
порід тварин. Міжнародні агропромислові корпорації активно 
використовують здобутки сучасної біотехнології для вирішення 
проблеми продовольства у світі [1, с. 21]. Сільськогосподарські 
культури стали першими генетично модифікованими росли-
нами, які були дозволені для масового поширення та викори-
стання. Сьогодні вже створено генетично модифіковані дерева, 
понад 20 видів генетично модифікованої риби, а також декіль-
ка порід генетично модифікованих свійських тварин [2, с. 117]. 
З другого боку, відсутні дослідження, які б переконливо свідчи-
ли про безпеку таких генетично змінених організмів для життя 
і здоров’я людини. Враховуючи експортний аграрний потенціал 
України, виробництво екологічно чистої продукції без застосу-
вання ГМО має надзвичайно важливе значення. 

В юридичній науці правові аспекти використання ГМО у 
процесі сільськогосподарського виробництва досліджували 
С. І. Бугера, А. П. Гетьман, І. В. Гиренко, Т. М. Кайданович, 
В. І. Курило, О. Кривогубова, Л. В. Лейба, В. І. Лозо, С. О. Лушпа-
єв, Н. А. Малиш, Л. В. Струтинська-Струк, О. Ю. Піддубний. 
Порівняльно-правове дослідження законодавчого регулювання 
використання ГМО в Україні та ЄС провели В. Ю. Марченко, 
О. І. Менів, О. В. Толкаченко, Н. В. Усаченко та інші вчені. Вод-
ночас після ратифікації Угоди про асоціацію між Україною, з 
однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським спів-
товариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 
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іншої сторони, від 27 червня 2014 р. (далі – Угода про асоціа-
цію) комплексного аналізу сучасного стану адаптації націо-
нального законодавства у сфері поводження з ГМО до аcquis 
communautaire ЄС проведено не було.

Метою даної статті є з’ясування сучасного стану адаптації 
національного законодавства щодо використання, транспор-
тування та обігу ГМО до законодавства ЄС згідно з вимогами 
Угоди про асоціацію та обґрунтування пропозицій щодо удоско-
налення законодавства України у цій сфері з урахуванням дос-
віду ЄС.

Європейський Союз розглядає генетично модифіковані 
організми як результат спеціального процесу виробництва. До 
2004 р. в ЄС діяв неофіційний мораторій на затвердження нових 
ГМО. Під тиском торгівельних партнерів, особливо США, у 
2004 р. ЄС замінив мораторій на оновлену регуляторну систе-
му, що охоплює питання безпеки, маркування та відстеження 
ГМО, створивши найсуворішу в світі регуляторну систему щодо 
ГМО [1, с. 59]. У 2008 р. загальна площа, засіяна ГМ рослинами 
у Європейському Союзі, уже становила 107,719 га [1, с. 46].

Забезпеченню біологічної безпеки та регулюванню викори-
стання ГМО присвячена значна кількість нормативно-правових 
актів ЄС. Правові питання забезпечення біологічної безпеки 
при використанні генетично модифікованих організмів регу-
люються, зокрема: Директивою 2001/18/ЄС про вивільнен-
ня у навколишнє середовище ГМО; Директивою 90/2219/ЄС 
про використання ГМО у замкнених системах; Директивою 
2009/41 ЄС про обмежене використання ГМО; Директивою 
Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2015/412 від 11.03.2015 
про внесення змін і доповнень до Директиви 2001/18/ЄС сто-
совно можливості для держав-членів обмежувати або заборо-
няти культивування ГМО на своїй території; Регламентом (ЄС)  
№ 1496 /2003 Європейського парламенту і Ради, який регулює 
питання транскордонного перевезення ГМО; Регламентом (ЄС) 
№ 1829/2003 Європейського Парламенту й Ради від 22.03.2003 
«Про генетично модифіковані продукти харчування і корми»; 
Регламентом (ЄС) 1830/2003 Європейського Парламенту й 
Ради від 22.09.2003 «Про можливості контролю та етикетуван-
ня генетично модифікованих харчових продуктів та кормів», 
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іншими нормативно-правовими актами. У 2011 р. ЄС підписав, 
а у 2013 р. ратифікував Нагойсько-Куала-Лумпурський додат-
ковий протокол про відповідальність і відшкодування до Кар-
тахенського протоколу з біобезпеки, в якому конкретизовано 
міжнародні правила і процедури реагування на збитки, заподія-
ні переміщенням через міжнародні кордони ГМО.

У країнах Євросоюзу ретельно регулюються технології вироб-
ництва генно модифікованої продукції. Перш ніж така продук-
ція потрапляє на ринок, вона повинна пройти перевірку, в ході 
якої дається оцінка тим ризикам, які вона може завдати здо-
ров’ю людини та стану довкілля. Тільки після такої комплексної 
перевірки генно модифікованих продуктів, харчових продуктів 
і кормів, які містять ГМО, компанії можуть отримати дозвіл на 
їх вирощування, торгівлю або переробку. Але і після отриман-
ня такого дозволу контроль не припиняється: обов’язковими є 
моніторинг екологічних ризиків, консультації та надання інфор-
мації громадськості [3].

Відповідно до ст. 361 Угоди про асоціацію між Україною, 
з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-члена-
ми, з іншої сторони, від 27 червня 2014 р., яка була ратифіко-
вана Законом України від 16 вересня 2014 р. та набрала чинно-
сті з 1 вересня 2017 р., співробітництво має за мету збереження, 
захист, поліпшення і відтворення якості навколишнього середо-
вища, захист громадського здоров’я, розсудливе та раціональне 
використання природних ресурсів та заохочення заходів на між-
народному рівні, спрямованих на вирішення регіональних і гло-
бальних проблем навколишнього середовища, inter alia, у таких 
сферах, як генетично-модифіковані організми, в тому числі у 
сільському господарстві.

У додатку XXX до Глави 6 «Навколишнє середовище» Угоди 
про асоціацію передбачається наближення українського зако-
нодавства до законодавства ЄС у сфері використання ГМО у 
такий спосіб:

1) до 1 вересня 2019 р. національне законодавства повинно 
бути приведено у відповідність до вимог Директиви № 2001/18/
ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 березня 2001 р. 
про вивільнення у навколишнє середовище ГМО та про скасу-
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вання Директиви Ради № 90/220/ЄЕС зі змінами і доповнення-
ми, внесеними Рішеннями № 2002/623/ЄС та № 2002/811/ЄС, 
Регламентами (ЄС) № 1829/2003 та (ЄС) № 1830/2003 та Дирек-
тивою № 2008/27/ЄС;

2) до 1 вересня 2019 р. національне законодавства повин-
но бути приведено у відповідність до вимог Регламенту (ЄС) 
№ 1946/2003 Європейського Парламенту і Ради від 15 липня 
2003 р. про транскордонні перевезення ГМО;

3) до 1 вересня 2020 р. національне законодавство повинно 
бути приведено у відповідність до вимог Директиви № 2009/41/
ЄС Європейського Парламенту і Ради від 6 травня 2009 р. про 
використання ГМО у замкненій системі.

Одразу після підписання Угоди про асоціацію в Україні були 
прийняті нормативно-правові акти програмного характеру, в 
яких визначалися часові межі адаптації національного законо-
давства у сфері поводження з ГМО до вимог ЄС та відповідальні 
за таку адаптацію державні органи. Так, відповідно до Всеохоп-
ної стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні 
заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» 
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європей-
ським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енер-
гії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, схваленої роз-
порядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. 
№ 228-р, передбачалося провести підготовку в 2017 р. та впрова-
дження у 2019 р. процесів адаптації українського законодавства 
до Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/41 від 
6 травня 2009 р. щодо обмеженого використання ГМО, Регла-
менту Комісії (ЄС) № 641/2004 від 6 квітня 2004 р. щодо деталь-
них правил для імплементації Регламенту (ЄС) № 1829/2003 
Європейського Парламенту та Ради щодо заяв на дозвіл нових 
генетично модифікованих харчових продуктів та кормів, ноти-
фікації існуючих продуктів і випадкової або технічно неминучої 
присутності генетично модифікованого матеріалу, що виникає 
з позитивної оцінки ризику, Регламенту Європейського Пар-
ламенту та Ради (ЄС) № 1830/2003 від 22 вересня 2003 р. щодо 
простежуваності та маркування ГМО, а також простежуванос-
ті харчових продуктів і кормів, вироблених з використанням 
ГМО, Рекомендацій Комісії 2010/2001/01 від 13 липня 2010 р. 



113Частина 1 � Юридичні науки

щодо керівних настанов для розроблення національних захо-
дів співіснування з метою уникнення ненавмисної присутності 
ГМО в традиційних та органічних культурах; Рішення Комі-
сії 2008/495 від 7 травня 2008 р. щодо попередньої заборони на 
використання та продаж в Австрії генетично модифікованої 
кукурудзи (Zea mays L. line MON 810) відповідно до Директи-
ви 2001/18/ЄC; Рішення Комісії 2009/244 від 16 березня 2009 р. 
щодо розміщення на ринку гвоздики (Dianthus caryophyllus L., 
line 123.8.12) генетично модифікованої для поліпшення кольору 
квітки відповідно до Директиви Європейського Парламенту та 
Ради 2001/18/Є; Рішення Комісії 2010/135 від 2 березня 2010 р. 
щодо розміщення на ринку картоплі (Solanum tuberosum L. line 
eH92-527-1) генетично модифікованої з метою посилення вміс-
ту компонента амілопектину в крохмалі відповідно до Директи-
ви Європейського Парламенту та Ради 2001/18/ЄС.

В Україні правове регулювання обігу ГМО забезпечується 
приписами Закону України «Про державну систему біобезпеки 
при створенні, випробуванні, транспортуванні та використан-
ні генетично модифікованих організмів» від 31 травня 2007 р. 
(далі – Закон про біобезпеку), а також прийнятими в його роз-
виток підзаконними нормативно-правовими актами. Офіційно 
ГМО культури в Україні не вирощуються, позаяк жодна гене-
тично модифікована культура в нашій державі не зареєстрована. 
Отже, їх ввезення в Україну та культивування на території нашої 
держави є незаконними. Проте за інформацією бізнес-інсайде-
рів сільське господарство України не є вільним від генетично 
модифікованих організмів. ГМО потрапляє до харчових про-
дуктів в Україні головним чином із сільськогосподарської сиро-
вини, що імпортується в Україну та з генетично модифікованих 
культур, вирощених в Україні [2, с. 119].

Починаючи з часу прийняття Закону про біобезпеку до зако-
нодавства України, спрямованого на регулювання використан-
ня ГМО, були внесені певні зміни, які в цілому сприяють набли-
женню законодавства України до аcquis communautaire ЄС. Так, 
відповідно до принципів ЄС Україна запровадила обов’язкове 
інформування громадськості щодо вмісту ГМО у продуктах хар-
чування, що закріплено у ст. 20 Закону про біобезпеку. У 2018 р. 
Законом України «Про інформацію для споживачів щодо хар-
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чових продуктів» було передбачено, що за наявності у харчо-
вому продукті ГМО, якщо їх частка перевищує 0,9 відсотка в 
будь-якому інгредієнті харчового продукту, що містить, склада-
ється або вироблений з ГМО, маркування харчового продукту 
повинно включати позначку «з ГМО».

За законодавством ЄС використання ГМО в органічному 
сільському господарстві заборонено. Так, відповідно до ст. 9 (1) 
Регламенту 834/2007 від 28 червня 2007 р. про органічне вироб-
ництво та маркування органічних продуктів ГМО та продукти, 
що вироблені з ГМО чи з використанням ГМО, не застосову-
ються як продукти харчування, корми, технологічні добавки, 
засоби захисту рослин, добрива, відновлювачі ґрунту, насіння, 
матеріали для вегетативного розмноження, мікроорганізми та 
тварини в органічному виробництві. В Україні Законом «Про 
основні принципи та вимоги до органічного виробництва, 
обігу та маркування органічної продукції» від 10 липня 2018 р. 
передбачено, що у процесі органічного виробництва заборо-
няється застосування будь-якого неприродного або неконт-
рольованого впливу на геном сільськогосподарських рослин і 
тварин (у тому числі птиці та комах), промислових мікроорга-
нізмів шляхом застосування для виробництва ГМО та продук-
тів, що містять, складаються або вироблені з генетично моди-
фікованих організмів.

Водночас аналіз Закону про біобезпеку дає підстави для вис-
новку, що він лише частково відповідає вимогам Директиви 
2001/18/ЄС, оскільки у ньому відсутні чіткі механізми вивіль-
нення ГМО у навколишнє середовище. У 2015 р. у Верховній 
Раді України знаходився на розгляді проект Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
заборони використання генетично модифікованих організмів» 
(реєстр. № 3446 від 10.11.2015 р.), яким пропонувалося внести 
зміни до Закону про біобезпеку шляхом встановлення заборони 
на експорт, імпорт, транзит ГМО, а також продукції, виробленої 
із застосуванням ГМО, за винятком таких, що призначені для 
науково-дослідних цілей. Проте вже у 2016 р. зазначений зако-
нопроект було відкликано. Також у 2015 р. у парламенті України 
було зареєстровано ще один проект Закону про внесення змін 
до Закону України «Про державну систему біобезпеки при ство-
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ренні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетич-
но модифікованих організмів» (щодо запровадження спрощеної 
процедури реєстрації на території України ГМО та продукції, 
виробленої з їх застосуванням, зареєстрованих в Європейсько-
му Союзі) (реєстр. № 1844 від 26.01.2015 р.) [4], якими передба-
чалося запровадження державної реєстрації на території Укра-
їни зареєстрованих в Європейському Союзі ГМО та продукції, 
виробленої з їх застосуванням, за спрощеною процедурою, 
визначеною Кабінетом Міністрів України. Проте зазначений 
проект № 1844 також було відкликано у 2019 р.

У 2019 р. було оприлюднено для обговорення розроблений 
Міністерством екології та природних ресурсів України проект 
нової редакції Закону України «Про державну систему біобезпе-
ки при створенні, випробуванні, транспортуванні та викорис-
танні генетично модифікованих організмів» [5], який враховує 
вимоги Директиви 2001/18, зокрема в частині встановлення 
процедури вивільнення ГМО у навколишнє природне середо-
вище як з метою проведення апробацій (випробувань), так і з 
метою розміщення на ринку (культивування). Водночас у про-
цесі адаптації національного законодавства необхідно також 
мати на увазі, що Директива № 2001/18/ЄС про вивільнення у 
навколишнє середовище ГМО зазнала змін у 2015 та 2018 роках 
і повинна застосовуватися зі змінами і доповненнями, внесени-
ми Регламентами (ЄС) №№ 1829/2003 та 1830/2003 і Директива-
ми №№ 2008/27/ЄС, (ЄС) 2015/412 і (ЄС) 2018/350 [6].

У законопроекті Міністерства екології та природних ресур-
сів України визначається процедура обмеження/заборони на 
територіях окремих адміністративних одиниць вивільнення у 
навколишнє природне середовище ГМО з метою розміщення на 
ринку за цільовим призначенням «культивування» відповідно 
до положень Директиви Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 
2015/412 від 11 березня 2015 р. про внесення змін і доповнень 
до Директиви 2001/18 стосовно можливості для держав-членів 
обмежувати або забороняти культивування ГМО на своїй тери-
торії. 

За пропозицією Міністерства аграрної політики та продо-
вольства у законопроекті враховані вимоги Регламенту (ЄС) 
№ 1830/2003 Європейського Парламенту та Ради від 22 верес-
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ня 2003 р. щодо відстеження і маркування ГМО і відстеження 
продуктів харчування та кормів, вироблених з ГМО, що вносить 
зміни до Директиви 2001/18.

Оскільки імплементація положень Директиви 2001/18 та Рег-
ламенту 1946/2003 потребувала внесення змін до істотної кіль-
кості статей та розділів чинної редакції Закону про біобезпеку, 
то була розроблена нова редакція Закону України «Про держав-
ну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспор-
туванні та використанні генетично модифікованих організмів», 
що є виправданим.

Отже, починаючи з часу ратифікації Угоди про асоціацію в 
Україні неодноразово приймалися нормативно-правові акти 
програмного характеру, якими затверджувалися плани адапта-
ції національного законодавства у сфері поводження з ГМО до 
вимог ЄС. Проте зазначені плани не виконані, станом на сере-
дину 2020 року національне законодавство у сфері біобезпеки 
та обігу ГМО не приведено у відповідність до вимог Угоди про 
асоціацію. Після ратифікації Угоди про асоціацію до національ-
ного законодавства у сфері поводження з ГМО були внесені 
лише окремі зміни, які сприяють наближенню вимог норматив-
но-правових актів України до правових актів ЄС, зокрема: зако-
нодавчо запроваджено обов’язкове інформування громадськос-
ті щодо вмісту ГМО у продуктах харчування; заборонено вико-
ристання ГМО у процесі органічного сільськогосподарського 
виробництва.

Кінцеві дати імплементації Директиви № 2001/18/ЄС від 
12 березня 2001 р. та Регламенту (ЄС) № 1946/2003 Європей-
ського Парламенту і Ради від 15 липня 2003 р. завершилися 
1 вересня 2019 р., а Директиви № 2009/41/ЄС Європейсько-
го Парламенту і Ради від 6 травня 2009 р. спливають 1 верес-
ня 2020 р. З метою адаптації національного законодавства до 
вимог зазначених нормативно-правових актів ЄС Міністер-
ство екології та природних ресурсів України розробило та у 
2019 р. оприлюднило для публічного обговорення проект нової 
редакції Закону України «Про державну систему біобезпеки 
при створенні, випробуванні, транспортуванні та викорис-
танні генетично модифікованих організмів», прийняття якого 
необхідно прискорити.
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Kovalenko Tetiana. Adaptation of the Legislation of Ukraine to the Acquis 
Communautaire of the EU in the Field of Usage of Genetically Modified 
Organisms

According to the Association Agreement, one of the ways to adapt national 
environmental legislation to the acquis communautaire of the eU is to improve 
the legal regulation of the usage of GMOs and prevent their negative impact on 
human health and the environment. Adaptation in this area is primarily carried 
out by bringing the Law of Ukraine «On the State System of Biosafety in the 
Creation, Testing, Transportation and Use of Genetically Modified Organisms» 
of May 31, 2007, other regulations in accordance with the provisions of 
Directive 2001/18/ eU of March 12, 2001 on the deliberate release into the 
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environment of genetically modified organisms; Regulation (eU) № 1946/2003 
of the european Parliament and of the Council of July 15, 2003 on transboundary 
movements of genetically modified organisms; Directive № 2009/41/eC of the 
european Parliament and of the Council of May 6, 2009 on the contained use 
of genetically modified micro-organisms.

As of mid-2020, national legislation in the field of biosafety and circulation 
of GMOs has not been brought into line with the requirements of the 
Association Agreement. After the ratification of the Association Agreement, 
only certain changes were made to the national legislation in the field of GMO 
usage, which contribute to the approximation of current regulations of Ukraine 
to the eU legal acts, in particular: mandatory public information on GMO 
content in food; the use of GMOs in the process of organic agricultural 
production is prohibited. The adaptation of Ukrainian legislation in the field of 
usage of genetically modified organisms lags behind the deadlines provided for 
in the Agreement, and emphasizes the need to significantly accelerate the 
process of finalizing and submitting to the Verkhovna Rada of Ukraine a draft 
of the new edition of the Law of Ukraine «On the State System of Biosafety in 
the Creation, Testing, Transportation and Use of Genetically Modified 
Organisms».

Key words: adaptation of legislation, agricultural production, biosafety, 
genetically modified organisms, safety of agricultural products, the eU 
legislation.
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стягнення збитків та інші способи  
відшкодування майнової шкоди  

за земельні правопорушення  
в сфері містобудування1

Висвітлюються питання стягнення збитків, інші способи відшкодуван-
ня майнової шкоди за земельні правопорушення у сфері містобудування. 
Визначаються актуальні проблеми стягнення збитків, інші способи відшко-
дування майнової шкоди за земельні правопорушення в сфері містобудування 
з позиції практичного застосування положень Земельного та Цивільного 
кодексів України. Проаналізовано основні вимоги законодавства щодо при-
тягнення до відповідальності особи за завдану шкоду та застосування спо-
собів відшкодування майнової шкоди за земельні правопорушення у сфері 
містобудування на підставі матеріалів судової практики.

Ключові слова: збитки, відшкодування майнової шкоди, цивільна відпові-
дальність, земельні правопорушення у сфері містобудування, судова прак-
тика.

Cheremis Olexandr. Recovery of losses and other methods of compensation 
for property damage for land violations in the field of urban planning

The article is devoted to the issue of recovery of losses and other methods of 
compensation for property damage for land offenses in the field of urban planning. 
The author of the article defines the actual problems of recovery of losses and other 
methods of compensation for property damage for land violations in the field of 
urban development from the position of practical application of the provisions of the 
Land and Civil Code of Ukraine. The main requirements of the legislation on 
bringing to responsibility of a person for the harm done and the application of 
methods of compensation for property damage for land offenses in the field of urban 
planning based on the materials of judicial practice are analyzed.

Key words: losses, compensation for property damage, civil liability, land 
offenses in the field of urban development, judicial practice.

Встановлення на законодавчому рівні плюралізму форм 
власності на землю і початок роздержавлення земель в Україні 
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зумовили неминучий процес перетворення земельних відно-
син. Не останню роль у розвитку цих подій історично відіграло 
прийняття Земельного кодексу України (далі – ЗК України) [1] 
і Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) [2] та закрі-
плення в них положень, які регулюють майнові відносини у 
земельній сфері. Основні зміни стосувалися передусім об’єкта 
вказаних відносин – законодавче надання земельній ділянці 
статусу нерухомого майна та включення її до сфери ринкового 
обігу привели до істотного звуження імперативного фактора в 
земельно-правовому регулюванні. 

Питання стягнення збитків та інших способів відшкодуван-
ня майнової шкоди часто піднімаються в цивілістичній літера-
турі. Такі дослідження здійснювали Д. В. Боброва, О. В. Дзера, 
О. С. Йоффе, Є. О. Харитонов, Я. М. Шевченко та багато інших 
учених. Окремі аспекти цивільної відповідальності за пору-
шення земельного законодавства у сферi містобудування роз-
крито в наукових дослідженнях А. П. Гетьмана, Н. С. Гавриш, 
М. В. Краснової, Н. Р. Малишевої, Ю. В. Мягкохода, В. І. Сем-
чика, М. В. Шульги та ін.

Метою статті є визначення особливостей стягнення збитків 
та інших способів відшкодування майнової шкоди за земельні 
правопорушення у сфері містобудування. 

Починаючи дослідження питань стягнення збитків та інших 
способів відшкодування майнової шкоди за земельні право-
порушення у сфері містобудування, зазначимо, що у законо-
давстві України відшкодування збитків виступає як: 1) форма 
відповідальності певного суб’єкта за порушення договірних 
зобов’язань або вчинення делікту (ст. 611, 623, 1192 ЦК Укра-
їни); 2) суб’єктивне право власника землі (землекористувача) 
вимагати компенсації завданих збитків (ст. 90, 95 ЗК України); 
3) юридичний обов’язок заподіювача шкоди (ст. 624 ЦК Украї-
ни); 4) спосіб захисту прав на земельну ділянку (ст.16 ЦК Украї-
ни, ст.152 ЗК України). 

Як зазначає Є. Д. Єгоров, відшкодування збитків спрямоване 
на відновлення майнової сфери потерпілого за рахунок майна 
правопорушника. Відшкодовуючи збитки потерпілому, право-
порушник тим самим відновлює майнове становище потерпі-
лого до того стану, в якому він перебував до вчинення стосов-
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но нього правопорушення. Відшкодування збитків завжди має 
компенсаційний характер [3, с. 528]. Таким чином, зазначений 
спосіб захисту є компенсаційним, а його метою є відновлення 
майнового стану суб’єкта порушеного земельного права.

ЗК України розглядає відшкодування збитків не лише як спо-
сіб захисту прав на земельні ділянки (п. «ґ» ч.3 ст.152 ЗК Укра-
їни), а й більш широко. Як зазначав В. І. Семчик, ЗК України 
розглядає відшкодування збитків власникам землі як самостійну 
форму гарантій прав на землю [4, с. 255]. Виходячи з положень 
ст. 56 Конституції України, В. В. Носік також розглядає від-
шкодування збитків, заподіяних власникам землі з вини орга-
нів державної влади чи місцевого самоврядування, як гарантію 
забезпечення реалізації основних прав і свобод людини та гро-
мадянина, включаючи право приватної власності на земельні 
ділянки [5, с. 455]. З такими твердженнями можна погодитися, 
оскільки на відміну від інших способів захисту земельних прав 
питанню відшкодування збитків у розділі V ЗК України «Гарантії 
прав на землю» присвячена ціла глава 24 ЗК України «Відшкоду-
вання збитків власникам землі та землекористувачам». 

У цивільно-правовій науці відшкодування збитків традицій-
но розглядається не тільки як спосіб захисту цивільних прав та 
інтересів, а і як форма або міра цивільно-правової відповідаль-
ності [6, с. 98]. 

А. М. Мірошниченко зазначає, що у правовому регулюванні 
відносин щодо відшкодування шкоди, заподіяної земельними 
правопорушеннями, можна умовно виділити три рівні: 1) норми 
«загального» цивільного законодавства та норми господар-
ського законодавства, що їх практично повністю відтворюють; 
2) норми екологічного законодавства, що передбачають особли-
вості відповідальності за екологічні (в т.ч. земельні) правопору-
шення; 3) норми власне земельного законодавства (у вузькому 
розумінні), що передбачають особливості відповідальності саме 
за земельні правопорушення як різновиди екологічних право-
порушень [7, с. 117].

Досить часто порушення земельного законодавства у сфері 
містобудування завдають суб’єктам майнової шкоди, загальні 
положення щодо відшкодування якої регулюються цивільним 
законодавством. Зокрема, загальні положення про зобов’язан-
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ня (розділ І книги п’ятої ЦК України) регулюють особливості 
відповідальності за порушення зобов’язань; норми підрозді-
лу 1 розділу ІІІ ЦК України містять особливості відшкодування 
шкоди (збитків) у договірних зобов’язаннях, а глава 82 ЦК Укра-
їни «Відшкодування шкоди» регламентує особливості такого 
відшкодування у недоговірних зобов’язаннях. Положення щодо 
відшкодування збитків, заподіяних у сфері господарювання, 
містять також ст. 224-229 Господарсого кодексу України (далі – 
ГК України).

Відшкодування шкоди, заподіяної природі, на основі спе-
ціальних правил щодо обчислення її розмірів у еколого-пра-
вовій доктрині навіть отримало специфічну назву «майнова 
(матеріаль на) відповідальність» [8, с. 147], яка протиставлялася 
«загальноцивільній» відповідальності. 

Про те, що саме правопорушення є підставою застосуван-
ня способів захисту прав на земельні ділянки, зазначено у ч. 2 
ст. 152 ЗК України (глава 23). 

Підставою для захисту прав є правопорушення, невизнання 
або оспорювання права особи. Застосування певного способу 
захисту є наслідком посягання на права, втручання у звичне для 
потерпілого майнове чи немайнове становище.

Наведені твердження спростовують думку про те, що 
«у земельному законодавстві гарантування права власності на 
землю ототожнюється лише із захистом такого права і характе-
ризується запозиченням з ЦК України засобів і способів захисту 
права власності…» [9, с. 73]. Тому що гарантії, закріплені у ст. 156 
ЗК України, передбачають в основному правомірні дії, наслід-
ком вчинення яких є обов’язкове відновлення власника землі чи 
землекористувача у правах шляхом відшкодування збитків, таке 
відновлення здійснюється заподіювачем шкоди, незважаючи на 
відсутність порушення прав власника землі чи землекористува-
ча, в силу законодавчого припису. Відповідно в цьому випадку 
відновлення заподіювачем шкоди прав власника землі чи земле-
користувача не можна назвати захистом прав власників землі та 
землекористувачів, а гарантії, передбачені ст.156 ЗК України, – 
способами захисту прав власників землі та землекористувачів. 
Лише закріплені главою 23 ЗК України гарантії прав на землю 
можна ототожнювати із способами захисту прав власників землі 
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та землекористувачів на належні їм земельні ділянки. Відповід-
но в контексті розділу V ЗК України поняття гарантії прав на 
землю є ширшим від поняття способу захисту прав на земельні 
ділянки. Подібну думку підтримує І. О. Костяшкін, зазначаючи, 
що змістом правових гарантій є сукупність двох взаємозалеж-
них елементів: правових засобів реалізації діяльності та способів 
захисту відповідного права [10, с. 16].

Таким чином, відшкодування збитків як спосіб захисту прав 
на земельні ділянки за п. ґ ч. 3 ст. 152 ЗК України відрізняється 
за своїм змістом та підставою застосування від відшкодування 
збитків відповідно до ст. 156 ЗК України.

Ще одним аргументом такої точки зору є виключний перелік 
підстав відшкодування збитків власникам землі та землекорис-
тувачам у ст. 156 ЗК України (глава 24). 

Натомість відповідно до ч. 2 ст. 152 ЗК України власник 
земельної ділянки або землекористувач може вимагати відшко-
дування збитків у випадку вчинення будь-яких порушень його 
прав на землю. 

При цьому правові норми про порядок відшкодування збит-
ків власникам землі та землекористувачам, закріплені ст. 157 
ЗК України, можуть застосовуватися як при відшкодуванні 
збитків відповідно до ч.3 ст.152 ЗК України, так і при відшкоду-
ванні збитків згідно зі ст. 156 ЗК України. 

Зважаючи на таке розмежування правових гарантій відшко-
дування збитків за ст. 152 ЗК України (гарантія захисту прав і 
спосіб захисту прав на земельні ділянки) та за ст. 156 ЗК України 
(гарантія реалізації прав), видається доцільним внести відповід-
ні зміни до ст. 156 ЗК України з відображенням спеціального тер-
міна, який би підкреслив відмінність відшкодування збитків за 
ст. 156 ЗК від відшкодування збитків за ст. 152 ЗК. Найближчим 
за змістом терміном, на перший погляд, є «стягнення збитків».

Так, цивільне законодавство розуміє під збитками 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); доходи, 
які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби 
її право не було порушене (упущена вигода) (ст. 22 ЦК Украї-
ни). Я. М. Шевченко та Д. Х. Липницький визначають збитки 
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як вартісний (грошовий) вираз майнової шкоди, завданої про-
типравними діями одного суб’єкта права іншому [11, с. 549]. 
Шкода ж, як зазначає Р. О. Стефанчук, в загальнотеоретичному 
розумінні є зменшенням або знищенням майнової, немайнової 
чи іншої сфери потерпілого [12, с. 441]. Відтак шкода може бути 
майновою і моральною (немайновою).

Таким чином, відшкодування шкоди може здійснюватися не 
лише грошовими коштами, а й може мати вигляд, наприклад, 
повернення майна в натурі тощо. Шкоду можна відшкодува-
ти в натурі шляхом надання речі того ж роду і якості, шляхом 
компенсації моральної шкоди, а також шляхом відшкодування 
збитків.

Як зазначає Л. В. Лейба, форми відшкодування заподіяної 
порушенням земельних прав шкоди є різними. Зокрема, таки-
ми можуть бути: приведення в належний стан земельної ділян-
ки або ж надання грошової компенсації витрат на це тощо. Тут 
виявляється специфіка земельних відносин, у тому числі при 
відшкодуванні майнової шкоди за земельні правопорушення у 
сфері містобудування. Так, при невиконанні підприємствами, 
установами, організаціями, які тимчасово використовували 
земельні ділянки для проведення містобудівних робіт, привести 
зайняту земельну ділянку за свій рахунок у визначений термін 
у стан, придатний для її використання за призначенням, вони 
повинні відшкодувати власникові або землекористувачеві запо-
діяну шкоду в розмірі вартості робіт, необхідних для приведен-
ня земельної ділянки в належний стан. Як правильно вказує 
Л. В. Лейба, збитки (шкода), заподіяні правомірними діями, 
підлягають відшкодуванню лише у випадках, прямо визначених 
законом. Відшкодування правомірної шкоди регулюється саме 
земельним законодавством, тоді як відшкодування протиправ-
ної шкоди регулюється також цивільним та екологічним зако-
нодавством [13, с. 120].

У питанні про відшкодування збитків необхідно звернути 
увагу на те, що ЦК України (ст. 1166) поділяє шкоду на таку, що 
заподіяна правомірними чи неправомірними діями.

Підставою для відшкодування збитків, заподіяних неправо-
мірними діями, є земельне правопорушення у сфері містобу-
дування, склад якого, як і будь-якого іншого правопорушення, 
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становить об’єкт, суб’єкт, об’єктивна та суб’єктивна сторони. 
Як слушно зазначають А. М. Мірошниченко та Р. І. Марусенко, 
відповідно до ст. 611, 1166 ЦК України відшкодуванню підляга-
ють збитки, заподіяні суб’єктам як правопорушеннями у зв’язку 
із порушенням договірних зобов’язань, так і порушеннями, що 
випливають із деліктів [14, с. 351]. 

Досить часто у науці земельного права питання щодо відшко-
дування збитків досліджується у зв’язку з вилученням (викупом) 
земельної ділянки для суспільних потреб чи з мотивів суспіль-
ної необхідності [15, с. 315]. І це не дивно з огляду на те, що 
сама ст.156 ЗК України вказує про право особи на відшкодуван-
ня збитків, заподіяних вилученням окремих категорій земель. 
Проте, на нашу думку, зазначений у науці підхід, не є достатньо 
обґрунтованим. 

Поняття «збитки» стосується відповідальності, яка є ретро-
спективною, тобто відшкодування збитків має місце тоді, коли 
вони вже заподіяні.

При вилученні земельної ділянки вимоги щодо відшкоду-
вання збитків чи будь-якої іншої шкоди не виникає. Натомість, 
йдеться про сплату викупної вартості земельної ділянки та роз-
ташованого на ній нерухомого майна. Так, усі збитки чи інші 
втрати, які може понести особа у зв’язку з вилученням належної 
їй земельної ділянки, за загальним правилом, відшкодовуються 
цій особі до самого вилучення. 

З огляду на викладене, вважаємо недоцільним використання 
терміна «збитки» при регулюванні спорів, пов’язаних із вилу-
ченням (викупом) земельних ділянок для суспільних потреб чи 
з мотивів суспільної необхідності. Більш доцільним, на нашу 
думку, є використання термінології, яку містить ч. 2 ст. 153 
ЗК України, – відшкодування вартості ділянки.

При застосуванні такого способу захисту земельних прав, як 
відшкодування заподіяних збитків, необхідно також пам’ятати, 
що порушення земельних прав часто пов’язане із заподіянням 
шкоди як суб’єктам правовідносин, так і самій ділянці. У цих 
випадках земельно-майнове правопорушення, що спричинило 
спір, поєднує вимогу щодо земельної ділянки (визнання права, 
усунення перешкод у землекористуванні тощо) і щодо відшко-
дування шкоди. При цьому земельний спір стосовно земель-
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ної ділянки може виникнути раніше спору про відшкодування 
шкоди або одночасно з ним. Спірність питання полягає насам-
перед у з’ясуванні того, кому надана чи кому належить земельна 
ділянка і які права конкретний суб’єкт щодо неї має. 

Відновлення стану земельної ділянки, який існував до пору-
шення прав, є способом захисту прав на земельні ділянки, 
передбаченим п. «б» ч. 3 ст. 152 ЗК України. 

Відновлення стану земельної ділянки необхідно розглядати 
як різновид відшкодування шкоди за земельне правопорушення 
у сфері містобудування – її відшкодування в натурі.

На думку А. М. Мірошниченка та Р. І. Марусенка, відновлен-
ня стану земельної ділянки, який існував до порушення прав, є 
різновидом відновлення становища, що існувало до порушен-
ня права (псування, забруднення тощо), передбаченого ст. 16 
ЦК України [16, с. 350]. Проте, на нашу думку, зазначений спо-
сіб захисту можна розглядати значно ширше. 

Так, дійсно, відновленням стану земельної ділянки, який 
існував до порушення прав, відновлюється й становище, яке 
існувало до порушення права. Однак при цьому необхідно також 
враховувати, що відновлення такого стану можливе лише через 
зобов’язання певної особи вчинити необхідні дії, наслідком 
яких й може бути відновлення певного стану земельної ділянки, 
зокрема знесення самовільно побудованих будівель, проведення 
робіт із рекультивації порушених земель тощо. Внаслідок пору-
шення права особи на земельну ділянку виконання таких робіт 
правопорушником є виконанням його обов’язку, що здійс-
нюється примусово. Відтак відновлення стану земельної ділян-
ки, що існував до порушення прав, як спосіб захисту, набуває 
також ознак, характерних для такого способу захисту цивільних 
прав, як примусове виконання обов’язку в натурі, що передба-
чений п. 5 ч. 2 ст.16 ЦК України. 

Аналіз судової практики свідчить, що реалізація такого спо-
собу захисту права, як відновлення стану земельної ділянки, що 
існував до порушення прав, здійснюється саме через зобов’я-
зання боржника до виконання обов’язку в натурі, вчинення 
певних визначених судовим рішенням дій. Не виключена також 
кваліфікація відповідних позовних вимог як вимог про усунення 
перешкод у здійсненні права власності (ст. 391 ЦК України).
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Так, рішенням господарського суду Запорізької області від 
02.12.2009 р. задоволено позов приватного підприємця до об’єд-
нання співвласників багатоповерхового будинку «Червона 3». У 
резолютивній частині рішення вказано, що суд вирішив відно-
вити стан земельної ділянки в м. Бердянську Запорізької області 
площею 0,0116 га, який існував до порушення права приватно-
го підприємця Особа 1, шляхом знесення самовільно встанов-
леного об’єднанням співвласників багатоповерхового будинку 
«Червона 3» на цій земельній ділянці залізного паркану. Фактич-
но суд зобов’язав відповідача знести самовільно встановлений 
залізний паркан і саме через вчинення цієї дії відновити стан 
земельної ділянки, який існував до порушення права. Причому 
у вступній частині рішення категорія справи була визначена як 
справа про усунення порушень в здійсненні права володіння та 
користування земельною ділянкою [17]. В окремих справах роз-
глядалися також вимоги позивачів про зобов’язання відновити 
стан земельної ділянки, який існував до порушення прав, шля-
хом знесення об’єкта самовільного будівництва [18], демонтажу 
автомобільної стоянки на земельній ділянці [19] тощо. 

Зауважимо, що в деяких судових актах вказується на обов’язок 
виконати рекультивацію самовільно зайнятої земельної ділянки 
або її відновлення [20]. Так, рішенням Ленінського районного 
суду м. Харкова від 04 травня 2017 року у справі № 642/7268/16 
задоволено позов про демонтаж споруди та відновлення ста-
новища, яке існувало до порушення права, оскільки це прямо 
випливає з вимог ст. 391 ЦК України [21]. 

У свою чергу, різне розуміння судами поняття рекультива-
ції земель призводить до формування різної правозастосовної 
практики. При розгляді спору, пов’язаного з відшкодуванням 
збитків, заподіяних зняттям родючого шару землі під час вико-
нання будівельних робіт без дозволу на їх проведення та за від-
сутності проекту рекультивації порушених земель, судами задо-
волено в повному обсязі заявлені позовні вимоги про відшко-
дування збитків у грошовій формі й відмовлено в задоволенні 
вимоги про спонукання відповідача привести порушену частину 
земельної ділянки у стан, придатний для подальшого викори-
стання відповідно до її цільового призначення, оскільки такий 
обов’язок відповідачем вже виконаний. Особою, яка вчини-
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ла правопорушення, представлені всі необхідні документи, що 
свідчили про виконання робіт з відновлення земельної ділянки 
відповідно до плану рекультивації. Актом приймання-передачі 
рекультивованих земель підтверджено, що всі роботи виконані й 
земельна ділянка повернута у стан, придатний для використан-
ня. Позивач не надав доказів щодо зворотного. Однак суд вказав, 
що дії відповідача призвели до втрати природних властивостей 
родючого шару, чим заподіяно шкоди навколишньому середо-
вищу, і виконання ним дій з рекультивації земельної ділянки на 
виконання проекту рекультивації порушених земель слід вважа-
ти визнанням ним факту її псування [22].

Визначений ст.157 ЗК України порядок відшкодування 
збитків власникам землі та землекористувачам застосовується 
при заподіянні шкоди як правопорушенням, так і правомірни-
ми діями. Оскільки у ст.156 ЗК України йдеться про відшко-
дування збитків, заподіяних правомірними діями, доцільно у 
приписах зазначеної статті термін «відшкодування» змінити на 
«стягнення». 

З наведеної судової практики вбачається, що відновлен-
ня стану земельної ділянки, який існував до порушення прав, 
досить часто є наслідком реалізації такого способу захисту права, 
як примусове виконання обов’язку в натурі. Аналіз судової прак-
тики дає змогу дійти висновку, що спори про відшкодування 
майнової шкоди за земельні правопорушення у сфері містобуду-
вання виникають досить часто і є предметом вирішення в судах 
різного рівня. Суб’єкти правозастосування по-різному тлума-
чать правові норми, а отже, необхідна конкретизація правово-
го регулювання даних відносин. Зокрема, на нашу думку, слід 
законодавчо визначити співвідношення рекультивації земель та 
відшкодування майнової шкоди за земельні правопорушення у 
сфері містобудування, щоб забезпечити формування однакової 
правозастосовної практики.
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Cheremis Olexandr. Recovery of losses and other methods of compensation 
for property damage for land violations in the field of urban planning

The article is devoted to the issue of recovery of losses and other methods of 
compensation for property damage for land offenses in the field of urban 
planning. The author of the article defines the actual problems of recovery of 
losses and other methods of compensation for property damage for land 
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violations in the field of urban development from the position of practical 
application of the provisions of the Land and Civil Code of Ukraine. The main 
requirements of the legislation on bringing to responsibility of a person for the 
harm done and the application of methods of compensation for property 
damage for land offenses in the field of urban planning based on the materials 
of judicial practice are analyzed.

The article establishes that the Article 155 of the Land Code of Ukraine 
stipulates that the procedure for compensation of damages to land owners and 
land users is applied both when causing harm by an offense and when causing 
harm by lawful actions. Since Article 155 of the Land Code of Ukraine refers to 
compensation for damages caused by lawful acts, it is advisable to change the 
term «compensation» to «recovery» in the provisions of the said article. It is 
apparent from the case-law cited above that the restoration of the condition of 
a plot of land which existed before the infringement of rights is often a 
consequence of the exercise of such a method of protection of law as the 
compulsory discharge of a duty in kind.

Key words: losses, compensation for property damage, civil liability, land 
offenses in the field of urban development, judicial practice.
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кримінально-правові особливості суб’єкта 
підкупу виборЦя, учасника референдуму1

Досліджено суб’єкт злочину, пов’язаний з підкупом виборця, учасника 
референдуму. Розглянуто положення законів України «Про Державний реє-
стр виборців», «Про вибори Президента України», «Про вибори народних 
депутатів» та «Про місцеві вибори», на основі чого встановлено ознаки 
понять «виборець» та «учасник референдуму». З’ясовано, що суб’єкт злочи-
ну, передбачений ст. 160 КК України, може бути як загальним, так і спе-
ціальним.

Ключові слова: вибори, виборець, референдум, підкуп виборця, суб’єкт 
підкупу, корупційний злочин.

Bilokon Olena. Criminal Legal Features of The Subject of Bribery of The 
Voter, The Participant of The Referendum

The article explores the subject of a crime, related to bribery a voter, who is a 
referendum participant. The provisions of the Laws of Ukraine «On the State 
Register of Voters», «On the Election of the President of Ukraine», «On the Election 
of the People’s Deputies» and «On the Local Elections». Based on the above 
mentioned the concepts of «voter» and «referendum participant» were established. 
It is found out that the subject of the crime under Art. 160 of the Criminal Code of 
Ukraine can be both general and special. The peculiarities of special subjects of 

1© БІЛОКОНЬ Олена Геннадіївна – аспірантка відділу проблем кри-
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bribery of a voter of a participant of a referendum are established. Types of special 
and general features of the subject of crime under Art. 160 of the Criminal Code of 
Ukraine. It is established that the crime under Art. 160 of the Criminal Code of 
Ukraine is inherently bilateral in nature, since two persons must be involved in 
committing this crime: the person, who bribes, and the person, who is bribed. It is 
substantiated, that this crime can be committed both with the help of the instigator 
and with the help of an accomplice.

Key words: elections, voter, referendum, bribery of voter, subject of bribery, 
corruption crime.

Вибори та референдум є однією з найважливіших форм без-
посередньої демократії та водночас природним правом наро-
ду. Вибори покликані бути не просто формальним інструмен-
том узаконення державної влади чи певних владних рішень, а 
й засобами вираження дійсної волі народу. Виборчий процес 
не є сталим, а постійно удосконалюється, відповідно зростає й 
чисельність злочинів, що вчиняються у сфері виборчих прав та 
прав громадян брати участь у референдумі, тому розширюється 
й законодавство України, яке покликане захищати права осіб у 
цій сфері.

Суспільна небезпека злочинів, що вчиняються шляхом пере-
шкоджання здійсненню виборчого права та порушення законо-
давства про референдум, полягає у перешкоджанні здійсненню 
фундаментальних виборчих прав громадян, які забезпечують 
можливість брати участь в управлінні державними справами, 
у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і 
бути обраними до органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування.

З огляду на динаміку виборчого законодавства та законодав-
ства про референдум, появу нових форм порушень у цій сфері 
перед кримінальним законодавством стоїть важливе завдання: 
не лише оперативно на них реагувати, а й вчасно запобігати їм. 

Зазначене вище зумовлює актуальність дослідження проб-
лем кримінальної відповідальності за діяння, заборонені у 
ст. 160 КК України. Зважаючи на те, що обов’язковим елемен-
том будь-якого складу злочину є суб’єкт, насамперед вважаємо 
доцільним провести дослідження суб’єкта цього злочину.

Для української правової доктрини завжди було актуальним 
вивчення проблем кримінальної відповідальності за порушення 
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виборчих і референдумних прав громадян. Свій внесок у дослі-
дження такого складу злочину, як підкуп виборця, учасника рефе-
рендуму, зробили такі українські науковці, як П.П. Андрушко, 
В.І. Антипов, О.П. Братівник, Л. П. Брич, О.М. Готін, І.О. Зін-
ченко, С.Я. Лихова, М.В. Мазур, Л.П. Медіна, М.І. Мельник, 
М.О. Мягков, В.О. Навроцький, В.В. Кострицький, В.В. Топчій, 
В.П. Тихий, М.І. Хавронюк, С. В. Якимова та ін. Однак деталь-
не дослідження суб’єкта злочину за ст. 160 КК України до цього 
часу не було предметом ґрунтовного кримінально-правового 
дослідження.

Мета цієї статті полягає у встановленні особливостей суб’єк-
та злочину, передбаченого ст. 160 КК України.

Частиною 1 статті 160 КК України встановлено, що  
прийняття пропозиції, обіцянки або одержання виборцем, учас-
ником референдуму для себе чи третьої особи неправомірної 
вигоди за вчинення чи невчинення будь-яких дій, пов’язаних 
з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права або 
права голосу (відмова від участі в голосуванні, голосування на 
виборчій дільниці (дільниці референдуму) більше одного разу, 
голосування за окремого кандидата на виборах або відмова від 
такого голосування, передання виборчого бюлетеня (бюлетеня 
для голосування на референдумі) іншій особі), незалежно від 
фактичного волевиявлення особи та результатів голосування 
карається законом. 

У кримінальному праві поняття «суб’єкта злочину» знайшло 
відображення у ст. 18 КК України, якою встановлено, що суб’єк-
том злочину є фізична осудна особа, котра вчинила злочин у віці, 
з якого відповідно до цього Кодексу може наставати криміналь-
на відповідальність. Крім того, кримінальному праву відоме й 
поняття «спеціальний суб’єкт», що наділене додатковими озна-
ками, які притаманні певній категорії осіб, котрі вчиняють сус-
пільно небезпечні діяння. Одними із таких спеціальних суб’єк-
тів, про який ідеться у ст. 18 КК України, є виборці та учасники 
референдуму.

Враховуючи положення ч 2. ст. 18 КК України, згідно з якою 
спеціальним суб’єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчи-
нила у віці, з якого може наставати кримінальна відповідаль-
ність, суб’єктом злочину може бути лише певна особа. Тобто 
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норма ч. 1 ст. 160 КК України за способом викладення змісту є 
бланкетною, адже включення до диспозиції кримінально-пра-
вової норми термінів «виборець» і «учасник референдуму» ство-
рює необхідність звернення до норм права, викладених у інших 
нормативно-правових актах.

Законом України «Про Державний реєстр виборців» вста-
новлено, що Державним реєстром виборців є автоматизована 
інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для збе-
рігання, обробки даних, які містять передбачені цим Законом 
відомості, та користування ними, створена для забезпечення 
державного обліку громадян України, які мають право голо-
су відповідно до ст. 70 Конституції України. Очевидно, що ця 
норма також є бланкетною та відсилає нас до приписів Консти-
туції України. Водночас наведене визначення дає можливість 
виокремити одну з ознак виборця – громадянство України. Слід 
зауважити, що у ЗУ «Про Державний реєстр виборців» вибор-
цями є всі особи, котрі мають право голосу відповідно до ст. 70 
Конституції України.

В.В. Кострицький стверджує, що законодавець у цьому 
нормативно-правовому акті не розділяє поняття «виборець» і 
«учасник референдуму», об’єднуючи їх у межах одного термі-
на – «виборці». Науковець припускає, що таке ототожнення 
має значення лише для ведення Державного реєстру виборців, 
однак це не буде коректним, адже реєстр використовується 
також для складання списків виборців не лише для проведення 
виборів Президента України, народних депутатів України, депу-
татів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих 
рад, сільських, селищних, міських голів, а й для всеукраїнських 
та місцевих референдумів, на чому прямо наголошується в п. 2 
ч. 1 ст. 2 цього Закону [1, с. 136-137].

Для більш чіткого розуміння понять «виборець» та «учасник 
референдуму» варто звернутися до положень й інших законо-
давчих актів, які стосуються виборів і референдуму. Розгляне-
мо їх у хронологічному порядку. Так, у ч. 7 ст. 2 ЗУ «Про вибо-
ри Президента України» від 05 березня 1999 р. зазначається, що 
громадяни України, які мають право голосу, є виборцями.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про вибори народних депутатів 
України» від 17 листопада 2011 р. вибори депутатів є загальни-
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ми. Право голосу на виборах депутатів мають громадяни Украї-
ни, яким на день голосування виповнилося вісімнадцять років. 
Громадяни України, які мають право голосу, є виборцями. Ана-
логічна позиція зазначена й у ч. 1 ст. 3 (абз. 8) ЗУ «Про місце-
ві вибори» від 14 липня 2015 р.: громадяни України, які мають 
право голосу на відповідних місцевих виборах, є виборцями.

Щодо поняття «учасник референдуму», то тут треба зважу-
вати на те, що спеціальне законодавство, яке б урегульовувало 
питання, пов’язані з підготовкою та проведенням референдуму, 
наразі в Україні відсутнє. Наприклад, ЗУ «Про всеукраїнський 
та місцеві референдуми» від 3 липня 1991 р. не містить визна-
чення учасника референдуму, проте у ч. 1 ст. 7 наголошується, 
що у всеукраїнському та місцевому референдумах мають право 
брати участь громадяни України, які на день проведення рефе-
рендуму досягли 18 років і постійно проживають, відповідно, 
на території України або області, району, міста, району в місті, 
селища, сільради [2, с. 138].

Поняття виборця визначається лише через сукупність прав та 
обов’язків, які в цілому і регламентують соціальний статус цього 
суб’єкта виборчого процесу та статус спеціального суб’єкта зло-
чину у випадку вчинення суспільно небезпечного діяння. Дося-
гаючи вісімнадцяти років, громадянин України набуває можли-
вості реалізувати своє право, для чого також потрібне внесен-
ня його до списків виборців за місцем проживання. У випадку 
порушення своїх обов’язків під час реалізації свого права особа 
може бути притягнута до різних видів відповідальності, і зокре-
ма кримінальної [3, с. 114]. 

Д.В. Бараненко у дисертаційному дослідженні «Спеціаль-
ний суб’єкт злочину: кримінально-правовий аналіз» сформу-
лював та проаналізував види спеціальних ознак суб’єкта злочи-
ну. Вчений пропонує виділяти такі види спеціальних ознак 
суб’єкта злочину: 1) за місцем їхнього формулювання (в основ-
ному складі злочину або в кваліфікованому чи особливо квалі-
фікованому складі злочину); 2) за кількістю та комбінаціями в 
кримінальному законі (одна ознака або декілька ознак альтер-
нативно); 3) за способом опису (спеціальні ознаки, встанов-
лення яких вимагає тлумачення складу злочину, або спеціальні 
ознаки, описані в складі злочину прямо); 4) за необхідністю 
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звертатися до інших норм права (бланкетні або відсилочні)  
[4, с. 197].

На думку В.І. Терентьєва, до спеціального суб’єкта злочину 
можуть бути виражені певні вимоги, які проявляються в такому: 
1) спеціальному суб’єктові злочину притаманні ознаки загаль-
ного суб’єкта – досягнення віку кримінальної відповідальності 
й осудність; 2) спеціальні ознаки суб’єкта закріплюються в нор-
мах Особливої частини КК або ж прямо випливають із їхнього 
змісту; 3) спеціальні суб’єкти злочину можуть характеризувати-
ся однією або кількома обов’язковими додатковими ознаками. 
У разі кількох обов’язкових додаткових ознак для притягнення 
особи до кримінальної відповідальності необхідна їхня сукуп-
ність; 4) спеціальні ознаки обмежують коло осіб, які можуть 
нести відповідальність за конкретний злочин, або виступають 
кваліфікуючою чи привілейованою ознакою відповідних скла-
дів злочину [5, с. 120-121].

М.С. Магарін та Д.В. Бараненко пропонують таку класифі-
кацію спеціальних суб’єктів: 1) правове положення суб’єкта у 
сфері організаційно-розпорядчої, адміністративно-господар-
ської або іншої службової діяльності: статус службової особи, 
виконання особою службових обов’язків, використання осо-
бою службового становища або зловживання ним; представник 
влади; службова особа, що займає відповідальне або особливо 
відповідальне становище; член виборчої комісії або член комі-
сії з проведення референдуму; інше службове становище особи; 
2) наявність злочинної діяльності у минулому: особа, що вчи-
нила злочин повторно; особа, яка раніше вчинила певний кон-
кретний злочин; особа, раніше засуджена за вчинення злочину; 
особа, яка відбуває покарання, знаходиться під вартою або у 
спеціалізованій установі; особа, яка знаходиться під адміністра-
тивним наглядом; 3) громадянство суб’єкта: громадянин Укра-
їни; іноземець; особа без громадянства; 4) правове становище 
особи у системі правоохоронних органів та при відправленні 
судочинства; 5) правове положення особи у системі шлюб-
но-сімейних відносин та відносин, що складаються на основі 
певної залежності: батьки, опікуни, діти; матеріальна чи інша 
залежність, безпорадний стан особи; обов’язок піклуватися про 
особу та наявність можливості надати йому допомогу; 6) біоло-
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гічні особливості суб’єкта; 7) правове становище особи у сфері 
медичної діяльності: медичні працівники; особи, які не мають 
спеціальної медичної освіти; 8) суб’єкти господарської та під-
приємницької діяльності; 9) професійна чи службова діяльність, 
наявність певних обов’язків; 10) правове положення особи у 
сфері транспорту: працівник транспорту; особа, яка не є праців-
ником повітряного транспорту; капітан судна; особа, що керує 
транспортним засобом; 11) правове положення особи у сфері 
оборони країни: військова службова особа; начальник довіре-
них йому сил; військовослужбовець у полоні; 12) інші категорії 
суб’єктів [6, с. 120-121].

Отже, суб’єкт злочину (особа, яку підкуповують) за складом, 
що передбачений ч. 1 ст. 160 КК, – спеціальний, тобто виборець 
або учасник референдуму (громадянин України, який досяг 
18 років і має право голосу на даних виборах, референдумі). Під-
твердженням права голосу є, за загальним правилом, включен-
ня особи до Державного реєстру виборців, до списку виборців 
на певній дільниці тощо. Не визнається суб’єктом цього скла-
ду злочину осудна особа, визнана судом недієздатною (ч. 9 ст. 2 
Закону «Про вибори народних депутатів України»). Особи, які 
не мають спеціальних ознак виборця, учасника референдуму 
можуть відповідати за ч.1 ст. 160 КК лише як співучасники у ролі 
організатора, підбурювача, пособника [7, с. 106]. 

Характеризуючи суб’єктів підкупу виборця, учасника рефе-
рендуму за ч.1 ст. 160 КК України, не можна залишити без уваги 
той факт, що злочин має двосторонній характер [8, с.127], адже 
для вчинення цього злочину мають бути задіяні дві особи: особа, 
яка підкуповує, та особа, яку підкуповують. Відповідальність за дії 
особи, яка підкуповує, передбачені у ч. 2 вищезазначеної статті. 

Так, у ч. 2 ст. 160 КК України встановлено відповідальність 
за підкуп стороною, що пропонує виборцю в будь-якій формі 
неправомірну вигоду (загальний суб’єкт злочину). Тобто це може 
бути будь-яка особа, яка, переслідуючи будь-які цілі, керуючись 
будь-якими мотивами, прагне перемоги «вигідного» їй кандида-
та чи місцевої організації політичної партії або бажаного для неї 
виду поведінки, пов’язаної з безпосередньою реалізацією гро-
мадянином свого виборчого права чи права на участь у референ-
думі (відповідно до ч. 3 – загальний суб’єкт злочину) [9, с. 114].
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Варто зазначити, що цей злочин може бути вчинений як за 
участі підбурювача, так і за допомогою пособника.

Підбурювачем до злочину, передбаченого ч. 2 ст. 160 КК, є 
особа (наприклад, кандидат на виборах), яка схилила іншу особу 
до пропозиції, обіцянки або надання виборцю неправомірної 
вигоди за вчинення або невчинення будь-яких дій, пов’язаних з 
безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права. Особа, 
яка сприяла в досягненні домовленості між виборцем та суб’єк-
том, що вчиняла їх активний підкуп, або іншим чином сприяла 
у вчиненні злочину (наприклад, передаючи неправомірну виго-
ду), є пособником у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 або 
ч. 2 ст. 160 КК (залежно від того, до кого із суб’єктів ближчий 
пособник). Коли неправомірну вигоду пропонують, обіцяють, 
надають виборцю, а також коли такі особи приймають пропози-
цію, обіцянку чи одержують неправомірну вигоду за такі діяння, 
пов’язані з безпосередньою реалізацією виборчого права, що 
самі по собі відповідають ознакам іншого складу злочину, скоє-
не потребує кваліфікації за сукупністю злочинів [10, с. 97].

Щодо передбаченого в ч. 3 ст. 160 КК України здійснення 
передвиборної агітації (агітації референдуму) шляхом надання 
підприємствам, установам, організаціям неправомірної вигоди 
або надання безоплатно товарів (крім товарів, що містять візу-
альні зображення найменування, символіки, прапора політич-
ної партії, вартість яких не перевищує розміру, встановленого 
законодавством), робіт, послуг, то законодавець передбачив 
його вчинення загальним суб’єктом [11, с. 141]. Тобто це може 
бути будь-яка фізична осудна особа, якій виповнилося шістнад-
цять років.

Учинення злочинів, передбачених ч. 2 або ч. 3 ст. 160 КК Укра-
їни, утворює кваліфікований склад злочину. Злочин може бути 
вчинений такими спеціальними суб’єктами, як: член виборчої 
комісії чи комісії з референдуму; член ініціативної групи рефе-
рендуму; кандидат на виборах; довірена особа кандидата на 
виборах; представник політичної партії у виборчій комісії чи 
комісії з референдуму; представник місцевої організації полі-
тичної партії у виборчій комісії чи комісії з референдуму; упов-
новажена особа політичної партії; уповноважена особа місцевої 
організації політичної партії; офіційний спостерігач на виборах 
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або референдумі. При цьому ознаки члена виборчої комісії чи 
комісії з референдуму як службових осіб необхідно аналізува-
ти в рамках алгоритму, розробленого вітчизняними авторами 
у спеціальних дослідженнях щодо службових осіб публічного 
права – представників (за спеціальним повноваженням) постій-
ного колегіального державного органу – Центральної виборчої 
комісії [12, с. 141-142].

Тобто суб’єкт кваліфікованого складу (ч. 4 ст.160 КК) за озна-
кою повторності та попередньої змови групи осіб може бути 
загальний чи спеціальний, залежно від дій, з числа передбаче-
них частиною 2 чи 3 цієї статті, які вчиняються винною особою. 
За відсутності ознак повторності чи попередньої змови групи 
осіб кваліфікація за ч. 4 ст.160 КК можлива, лише коли особа 
має ознаки одного з шести вказаних спеціальних суб’єктів. 
Юридичні (статусні) ознаки члена виборчої комісії чи комісії з 
референдуму, члена ініціативної групи референдуму, кандидата, 
його довіреної особи на виборах, представника політичної партії 
чи місцевої організації політичної партії у виборчій комісії чи 
комісії з референдуму, уповноваженої особи політичної партії чи 
місцевої організації політичної партії, офіційного спостерігача 
на виборах або референдумі визначені у законах про відповід-
ні вибори, законах про референдуми, а також у Законі України 
«Про Центральну виборчу комісію» [13, с. 106-107].

Отже, ч. 1 ст. 160 КК України передбачає вчинення злочину 
виключно спеціальним суб’єктом – особою, котра на день про-
ведення виборів досягла 18-річного віку та включена до вибор-
чих списків. Що стосується ч.2 та ч.3, то відповідальність перед-
бачена за дії загального суб’єкта, тобто винною може бути будь-
яка особа, яка своїми діями:

1) пропонувала, обіцяла або надала виборцю чи учаснику 
референдуму неправомірну вигоду за вчинення або невчинення 
будь-яких дій, пов’язаних із безпосередньою реалізацією ним 
свого виборчого права чи права на участь у референдумі (відмова 
від участі в голосуванні, голосування на виборчій дільниці (діль-
ниці референдуму) більше одного разу, голосування за окремого 
кандидата на виборах, кандидатів від політичної партії, місцевої 
організації політичної партії або відмова від такого голосування, 
передача виборчого бюлетеня іншій особі).
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2) здійснювала передвиборчу агітацію (агітацію референду-
му) шляхом надання підприємствам, установам, організаціям 
неправомірної вигоди або надання безоплатно товарів (крім 
товарів, що містять візуальні зображення найменування, сим-
воліки, прапора політичної партії, вартість яких не перевищує 
розміру, встановленого законодавством), робіт, послуг.

Отже, суб’єкту злочину за ст. 160 КК України притаманні 
загальні та спеціальні ознаки. До загальних ознак, передбачених 
ч. 1-3 цієї статті, можна віднести осудність та шістнадцятиріч-
ний вік. 

До спеціальних ознак, передбачених ч. 1 ст. 160 КК України, 
можна віднести вісімнадцятирічний вік, дієздатність та наяв-
ність громадянства України. Для ч. 4 ст. 160 КК України це – 
член виборчої комісії чи комісії з референдуму; член ініціатив-
ної групи референдуму; кандидат на виборах; довірена особа 
кандидата на виборах; представник політичної партії у виборчій 
комісії чи комісії з референдуму; представник місцевої органі-
зації політичної партії у виборчій комісії чи комісії з референду-
му; уповноважена особа політичної партії; уповноважена особа 
місцевої організації політичної партії; офіційний спостерігач на 
виборах або референдумі.

Усе вищезазначене дає підстави зробити певні висновки. 
Суб’єкт злочину, передбачений статтею 160 КК України, може 
бути як загальний (ч. 2-4), так і спеціальний (ч.1, у деяких випад-
ках ч. 4 – залежно від того, які дії з числа передбачених ч. 1 чи 2 
цієї статті вчиняються винною особою). 

Окремі висновки у подальшому сприятимуть вдосконаленню 
кримінально-правової протидії посяганням на виборчі права.

1. Кострицький В.В. Кримінально-правова характеристика підкупу 
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Ответственность специального субъекта преступления по уголовному 
праву Украины: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Одесса, 2003. 195 с. 
6. Магарін М.С., Бараненко Д.Б. Суб’єкт злочину за новим криміналь-
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Bilokon Olena. Criminal Legal Features of The Subject of Bribery of The 
Voter, The Participant of The Referendum

The article explores the subject of a crime, related to bribery a voter, who is 
a referendum participant. The provisions of the Laws of Ukraine «On the State 
Register of Voters», «On the election of the President of Ukraine», «On the 
election of the People’s Deputies» and «On the Local elections». Based on the 
above mentioned the concepts of «voter» and «referendum participant» were 
established. It is found out that the subject of the crime under Art. 160 of the 
Criminal Code of Ukraine can be both general and special. Therefore, the 
subject of crime, provided for by part 1, Art. 160 of the Criminal Code of 
Ukraine, is special, that is, a voter or a referendum participant (a citizen of 
Ukraine who is 18 years old and has the right to vote in these elections, a 
referendum). The subject of crime provided for by parts 2-4, Article 160 of the 



143Частина 1 � Юридичні науки

Criminal Code of Ukraine is general, but in some cases it may be special, this 
applies to part 4 of this article, and depends on what actions referred to in part 
1 or 2 of this Article are committed by the guilty person.

The peculiarities of special subjects of bribery of a voter of a participant of a 
referendum are established. Types of special and general features of the subject 
of crime under Art. 160 of the Criminal Code of Ukraine. The general 
characteristics of parts 1-3 of this article include sanity and age of sixteen years. 
The special characteristics of part 1, Art. 160 of the Criminal Code of Ukraine 
include the eighteen years of age, the capacity and the citizenship of Ukraine. 
The special subject of part 4, Art. 160 of the Criminal Code of Ukraine is a 
member of the election commission or referendum commission; member of the 
referendum initiative group; a candidate for election; the proxy (voting on 
candidate behalf); a representative of a political party in an election commission 
or a referendum commission; a representative of a local political party 
organization in an election commission or a referendum commission; authorized 
person of a political party; authorized person of a local political party 
organization; an official observer in an election or referendum.

It is established that the crime under Art. 160 of the Criminal Code of 
Ukraine is inherently bilateral in nature, since two persons must be involved in 
committing this crime: the person, who bribes, and the person, who is bribed. 

Key words: elections, voter, referendum, bribery of voter, subject of bribery, 
corruption crime.
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перевиЩення влади  
або слуЖбових повноваЖень праЦівником 

правоохоронного органу  
під час здійснення досудового розслідування 

злочинів з порушенням правил підслідності 
(ст. 365 KK україни)1

Висвітлюється проблематика порушення вимог кримінального процесу-
ального законодавства України щодо підслідності корупційних кримінальних 
правопорушень правоохоронними органами. На підставі отриманих резуль-
татів, у тому числі рішень суду, автор доводить, що порушення правил 
допустимості доказів під час їх одержання має наслідком втрату ними 
юридичної сили, неможливість їх використання в доказуванні й призводить 
до уникнення кримінальної відповідальності за корупційні кримінальні пра-
вопорушення. Особи, яких звільнено від покарання, набувають права зверта-
тися до суду за відшкодуванням шкоди, а працівники правоохоронних органів 
підлягають притягненню до кримінальної відповідальності за допущені ними 
перевищення влади або службових повноважень.

Ключові слова: кримінальне правопорушення, правила підслідності, 
визнання доказів недопустимими, виправдувальний вирок, відшкодування 
шкоди.

Sychevlyuk-Vrublevsky Taras. Excess of power or official authority by a law 
enforcement officer during the pre-trial investigation of crimes with violation of 
jurisdiction (Article 365 of the Criminal Code of Ukraine)

The article covers the issue of violation by law enforcement agencies of the 
requirements of the criminal procedure legislation of Ukraine regarding the 
investigation of corruption offenses. Based on the results, including court decisions, 
the author argues that violation of the rules of admissibility of evidence upon receipt 
leads to loss of legal force, impossibility of their use in evidence and avoids criminal 
liability for corruption offenses. Persons released from punishment acquire the right 
to go to court for damages, and law enforcement officers are prosecuted for abuse of 
power or official authority.

Key words: criminal offense, rules of jurisdiction, declaring evidence 
inadmissible, acquittal damages.
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Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність 
і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю 
(ст. 3 Основного Закону України). Відповідно до частини другої 
статті 19 Конституції України усі органи державної влади та їх 
посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повно-
важень та у спосіб, що передбачені законами України. Це стосуєть-
ся і випадків притягнення фізичних осіб до кримінальної відпові-
дальності. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. 
Утвердження і забезпечення прав людини є головним обов’язком 
держави. Забезпеченню виконання цієї загальної засади Основно-
го Закону України присвячена правоохоронна діяльність держави 
в особі відповідних правоохоронних органів [1].

У державі, яка на конституційному рівні проголосила себе 
правовою, правоохоронна діяльність набуває особливого зна-
чення, стає одним із найголовніших гарантів прав і свобод 
людини та громадянина. На сьогоднішній день саме ця діяль-
ність потребує надійної охорони, в тому числі за допомогою 
кримінально-правових засобів. 

Серед інших злочинів у сфері службової діяльності такий 
злочин, як перевищення влади або службових повноважень, 
характеризується підвищеним характером суспільної небезпе-
ки, оскільки при його вчиненні не тільки порушуються охоро-
нювані законом суспільні відносини, блага та інтереси, а й фор-
муються нові негативні відносини, що характеризуються чіткою 
антисоціальною скерованістю.

Актуальність дослідження цього злочину (саме у площині 
здійснення органами досудового розслідування чи прокуратури 
повноважень, не передбачених Кримінальним процесуальним 
кодексом України, для забезпечення досудового розслідування 
кримінальних правопорушень) обумовлюється тим, що слідчі 
органи у своїй діяльності досить часто припускаються помилок 
у вигляді проведення окремих слідчих (розшукових) дій, заходів 
забезпечення кримінального провадження тощо, не володію-
чи відповідною компетенцією, чим грубо порушуються загаль-
ні засади законності здійснення кримінального провадження, 
закріплені у ст. 9 Кримінального процесуального кодексу Укра-
їни, та унеможливлюється виконання завдань кримінального 
провадження, визначених у ст. 2 КПК [2].
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Проблемам кримінальної відповідальності за перевищен-
ня влади або службових повноважень працівником право-
охоронного органу присвячено низку наукових досліджень. 
Зокрема, ці питання розглядали у своїх працях такі науковці, 
як П.П. Андрушко, С.В. Гізимчук, Ю.В. Гродецький, Н.Н. Дья-
ченко, О.О. Кваша, В.М. Киричко, М.Й. Коржанський, 
Л.М. Макотченко, М.І.Мельник, В.О. Навроцький, А.В. Сав-
ченко, В.Я. Тацій, M.I. Xавpонюк, Н.В. Янюк та ін.

Водночас визначення основних проблемних аспектів, що 
стосуються кримінальної відповідальності за перевищення 
влади або службових повноважень працівником правоохорон-
ного органу в Україні в аспекті реалізації органами досудового 
розслідування чи прокуратури повноважень, не передбачених 
КПК України, на нашу думку, вивченні недостатньо, особливо 
в умовах адаптації законодавства України до європейських стан-
дартів.

З об’єктивної сторони злочин, передбачений статтею 365 
КК України, може вчинятися у формі дій, змістом яких є або 
перевищення влади, або перевищення службових повноважень, 
що завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам та 
інтересам окремих громадян, або державним чи громадським 
інтересам, або інтересам юридичних осіб. Злочинний характер 
дій працівника правоохоронного органу при перевищенні влади 
або службових повноважень полягає у тому, що така особа вчи-
няє те чи інше діяння по службі, яке не входить до її компетенції 
(воно виходить за межі наданих їй повноважень, службова особа 
діє у незаконний спосіб (незаконними методами) [3].

Перевищення влади має місце у діях працівника правоохо-
ронного органу, який, маючи владні повноваження стосовно 
підлеглих або більш широкого кола осіб, під час виконання 
своїх владних або організаційно-розпорядчих функцій виходить 
за межі цих повноважень. Перевищення службових повнова-
жень – це дії працівника правоохоронного органу, який не має 
владних функцій і виходить під час виконання своїх адміністра-
тивно-господарських функцій за межі своїх повноважень, або 
дії працівника правоохоронного органу, який має владні повно-
важення, але в конкретному випадку перевищує не їх, а інші свої 
повноваження.
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Судова практика ґрунтується на тому, що як перевищення 
влади або службових повноважень кваліфікуються: а) вчинення 
дій, які є компетенцією вищої за посадою службової особи цього 
правоохоронного органу чи службової особи іншого відомства; 
б) вчинення дій, виконання яких дозволяється тільки в особли-
вих випадках або з особливого дозволу, або з додержанням осо-
бливого порядку, – за відсутності цих умов; в) вчинення одноо-
собово дій, які повинні бути вчинені колегіально; г) вчинення 
дій, які ніхто не має права виконувати або дозволяти.

Перевищення влади або службових повноважень утворює 
склад злочину, передбаченого у ст. 365 КК України, лише у випад-
ку вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно 
виходять за межі наданих йому законом прав і повноважень.

Явний вихід працівником правоохоронного органу за межі 
наданих йому повноважень слід розуміти як відкритий, оче-
видний, зрозумілий для всіх, у тому числі для винного, безсум-
нівний, відвертий. При вирішенні питання про те, чи є вихід за 
межі наданих прав або повноважень явним, слід враховувати, 
наскільки він був очевидним для працівника правоохоронного 
органу і чи усвідомлював він протиправність своєї поведінки. 
Для того, щоб визначити, чи мало місце перевищення працівни-
ком правоохоронного органу влади або службових повноважень, 
необхідно з’ясувати компетенцію цього працівника і порівняти 
її із вчиненими діями. Повноваження, за межі яких виходить 
працівник правоохоронного органу при їх перевищенні, повин-
ні бути передбачені відповідним нормативно-правовим актом: 
Конституцією, кодексом, законом, постановою, положен-
ням, інструкцією, правилами тощо (документом, прийнятим у 
визначеному порядку компетентним органом публічної влади, у 
якому містяться норми права) [4]. 

Статтею 2 КПК встановлено, що завданням кримінально-
го провадження є не лише захист особи, суспільства та держа-
ви від кримінальних правопорушень, а й охорона прав, свобод 
та законних інтересів учасників кримінального провадження, 
гарантування того, щоб до кожного учасника кримінального 
провадження була застосована належна правова процедура.

Отже, під час кримінального провадження мають бути гаран-
товані права підозрюваного та обвинуваченого, про що зазначив 
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Європейський суд з прав людини у рішенні «Куам та інші проти 
Бельгії», вказавши, що основним призначенням процесуальних 
норм є захист обвинуваченого від будь-яких проявів зловживан-
ня владою [5].

У даному контексті Європейський суд з прав людини від-
значає, що права учасників кримінального провадження мають 
забезпечуватися через неухильне дотримання на всіх стадіях 
кримінального провадження належної правової процедури, 
тобто такого порядку дій органів досудового розслідування та 
прокуратури, який встановлений кримінальним процесуальним 
законодавством.

Виходячи з наведеного, свідоме невиконання органами досу-
дового розслідування приписів КПК України, на нашу думку, має 
ознаки перевищення влади або службових повноважень. Відпо-
відно до ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального прова-
дження мають відповідати його загальним засадам, до яких від-
несена також законність. У силу ст. 9 цього ж Кодексу законність 
полягає в обов’язку суду, прокурора, керівника органу досудового 
розслідування, слідчого, інших осіб неухильно додержуватися 
вимог КПК України, тобто діяти виключно у спосіб та у межах, 
наданих процесуальним законом повноважень.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України 
№ 12-рп/2011 від 20.10.2011р. обвинувачення у вчиненні злочину не 
може ґрунтуватися на фактичних даних, одержаних: 1) в резуль-
таті оперативно-розшукової діяльності уповноважених осіб, але з 
порушенням ними конституційних гарантій прав і свобод людини і 
громадянина; 2) з порушенням процесуального порядку їх збирання, 
встановленого законом); 3) шляхом вчинення цілеспрямованих опе-
ративно-розшукових заходів приватними (не уповноваженими на 
подібні дії) особами [6].

Слідча дія, процесуальний документ, проведені та складені 
не уповноваженими на те особами, не можуть вважатися закон-
ними, вони не мають передбачених КПК України правових 
властивостей процесуального документа, який засвідчує вчи-
нення процесуальної дії. Тому процесуальні дії та документи 
в ході досудового слідства, здійснені та складені не уповнова-
женими на те особами на порушення вимог КПК України, не 
можуть породжувати відповідних правових наслідків.
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У ст. 216 КПК України визначено підслідність органів досу-
дового розслідування. Законодавче розмежування підслідності 
між різними органами досудового розслідування визначає роз-
поділ наданих кримінальним процесуальним законом повно-
важень таким органам. У ч. 1 ст. 9 КПК України законодавець 
передбачив, що під час кримінального провадження суд, слід-
чий суддя, прокурор, керівник органу досудового розсліду-
вання, слідчий, інші службові особи органів державної влади 
зобов’язані неухильно додержуватися вимог Конституції Укра-
їни, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов’яз-
ковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших 
актів законодавства.

Отже, підслідність – це сукупність встановлених законом 
ознак кримінальних проваджень, відповідно до яких встанов-
люється конкретний слідчий орган, компетентний провадити 
досудове слідство.

Повноваження здійснювати визначені законом процесуаль-
ні дії слідчий повинен реалізовувати відповідно до встановленої 
КПК України підслідності. Поняття підслідності насамперед 
пов’язане з поняттям «компетенція». В законі для кожного орга-
ну досудового слідства визначені злочини, розслідування яких 
віднесено до їхньої компетенції. Процесуальні рішення повинні 
ухвалюватися уповноваженими суб’єктами згідно з вимогами 
кримінального процесуального законодавства, що є важливою 
гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина 
та ухвалення законних і справедливих рішень у кримінальному 
провадженні.

Як зазначено у відповіді Вищого спеціалізованого суду Укра-
їни з розгляду цивільних і кримінальних справ на звернення 
заступника Генерального прокурора України – керівника Спе-
ціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницього Н.І. 
від 25 серпня 2016 року № 06-361вих-16 (вх. № 1138/0/1-16 від 
26 серпня 2016 року) щодо окремих питань, пов’язаних із про-
цесуальними наслідками порушення правил підслідності під час 
досудового розслідування, «проведення досудового розсліду-
вання кримінального провадження, зокрема, проведення окре-
мих слідчих (розшукових) дій, заходів забезпечення криміналь-
ного провадження тощо органом, до компетенції якого згідно із 
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процесуальним законодавством не віднесено його здійснення, 
порушує загальні засади законності здійснення кримінального 
провадження, закріплені у ст. 9 Кримінального процесуального 
кодексу України, та унеможливлює виконання завдань кримі-
нального провадження, визначених у ст. 2 КПК» [7]. 

Згідно з ч. 5 ст. 36 КПК України Генеральний прокурор Укра-
їни, керівник регіональної прокуратури, їх перші заступники 
та заступники своєю вмотивованою постановою мають право 
доручити здійснення досудового розслідування будь-якого кри-
мінального правопорушення іншому органу досудового розслі-
дування, у тому числі слідчому підрозділу вищого рівня в межах 
одного органу, в разі неефективного досудового розслідування. 
Забороняється доручати здійснення досудового розслідування 
кримінального правопорушення, віднесеного до підслідності 
Національного антикорупційного бюро України, іншому органу 
досудового розслідування.

Законодавче розмежування підслідності між різними органа-
ми досудового розслідування визначає розподіл наданих кримі-
нальним процесуальним законом повноважень таким органам. 
Слід зазначити, що відповідно до положень п. 2 ч. 3 ст. 87 КПК 
недопустимими визнаються докази, що були отримані після 
початку кримінального провадження шляхом реалізації органа-
ми досудового розслідування чи прокуратури повноважень, не 
передбачених цим Кодексом, для забезпечення досудового роз-
слідування кримінальних правопорушень.

Отже, наведене дає підстави вважати незаконними скла-
дені процесуальні документи та ухвалені процесуальні рішен-
ня, у тому числі повідомлення про підозру, які здійснені шля-
хом реалізації органами досудового розслідування повнова-
жень, що не віднесені до їхньої компетенції та не передбачені 
КПК України. 

Таким чином, недотримання органами досудового розсліду-
вання чи прокуратури під час проведення досудового розсліду-
вання приписів кримінального процесуального законодавства 
свідчить про застосування до учасників кримінального про-
вадження неналежної правової процедури, що має наслідком 
визнання доказів, зібраних на вказаній стадії розслідування, 
недопустимими. Внаслідок зазначеного, судом мають визнава-
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тися такими, що є недопустимими та не мають доказового зна-
чення для обґрунтування винуватості обвинуваченого, письмові 
докази, висновки експертів тощо. 

Як приклад, Верховний Суд підтвердив законність судових 
рішень про виправдання особи через недопустимість доказів. 
Так, 1 березня 2018 року Верховний Суд у складі колегії суддів 
Другої судової палати Касаційного кримінального суду розгля-
нув у судовому засіданні касаційну скаргу прокурора на вирок, 
залишений без зміни ухвалою апеляційного суду, про визнання 
Ч. невинуватим у пред’явленому обвинуваченні за ч. 2 ст. 307, 
ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України [8].

Своє рішення Верховний Суд обґрунтував тим, що відповідно 
до ч. 3 ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрун-
туватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також 
на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлу-
мачаться на її користь. Згідно з вимогами КПК України дока-
зи є недопустимими, якщо вони отримані з порушенням вимог 
КПК. Недопустимий доказ не може бути використаний при 
прийнятті процесуальних рішень, і суд не може на нього поси-
латися при ухваленні судового рішення.

З огляду на викладене Верховний Суд погодився із судовими 
рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій і підтвердив їх 
законність про виправдання особи через недоведеність вчинення 
нею злочину, враховуючи, що докази, на яких ґрунтувалось обви-
нувачення, були незаконно отримані, що призвело до визнання їх 
недопустимими відповідно до вимог ст. 87 КПК України. 

Аналогічної думки дійшли суди у справах № 761/34909/17 [9], 
201/5699/16к [10] тощо.

Крім того, навіть під час досудового розслідування порушен-
ня правил підслідності правоохоронним органом призводить до 
того, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні того чи іншого 
клопотання слідчого. 

Так, 05.11.2018 року слідчий суддя Дніпровського районного 
суду м. Києва у справі № 755/12917/18 відмовив у задоволенні 
клопотання слідчого прокуратури міста Києва, погодженого 
прокурором відділу прокуратури міста Києва, про застосування 
запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підо-
зрюваного з тих підстав, що повідомлення про підозру здійснено 
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з порушенням порядку, встановленого кримінальним процесу-
альним законом, а саме неуповноваженою особою. 

В даному випадку вручення повідомлення про підозру слід-
чим прокуратури міста Києва свідчило про недотримання орга-
ном досудового розслідування вимог КПК України щодо під-
слідності, оскільки підозрюваний проходив службу в Головному 
управлінні Національної поліції у місті Києві, тобто був службо-
вою особою правоохоронного органу, а розмір предмета злочину 
за ч. 2 ст. 368-2 КК України в п’ятсот і більше разів перевищував 
розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встанов-
леного законом на час вчинення злочину. Отже, очевидно, що 
повідомлення про підозру складено за статтями закону України 
про кримінальну відповідальність, які належать до підслідності 
Національного антикорупційного бюро України [11].

Під час проведення досудового розслідування першочерго-
вим завданням слідчих підрозділів правоохоронних органів є 
безумовне дотримання передбаченої законом процедури зби-
рання і фіксації доказів як умови додержання принципу закон-
ності у кримінальному провадженні.

Питання допустимості доказів має фундаментальне значення 
для кримінального процесу загалом і доказового права зокрема 
як його засадничої частини. Імперативність виконання перед-
бачених КПК України завдань кримінального провадження 
(включаючи забезпечення швидкого, повного та неупередже-
ного розслідування і судового розгляду для того, щоб кожен, 
хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до 
відповідальності в міру своєї вини, а кожен невинуватий не був 
обвинувачений або засуджений) ставить особливі вимоги до 
доказів, на основі яких вони вирішуються. 

При цьому звертаємо увагу на можливість уникнення кри-
мінальної відповідальності особи за вчинення корупційних 
кримінальних правопорушень у разі зібрання доказів неупов-
новаженим правоохоронним органом. Вказана процедура не 
є чітко передбаченою в законодавстві України, а являє собою 
причинно-наслідковий зв’язок між зібранням доказів неупов-
новаженою особою, визнанням їх неприпустимими, навіть за 
наявності всіх ознак складу злочину, та винесенням виправ-
дувального вироку або закриттям провадження у справі, що і 
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є фактичним уникненням особи відповідальності за вчинене 
діяння [12].

Як уже відзначалося вище, органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти 
лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передба-
чені Конституцією та законами України (ч.2 ст.19 Конституції 
України). Слідчий, прокурор не мають права самостійно вико-
нувати певні дії та функції без наявності належних повнова-
жень, які або прямо встановлені законом, або мають бути дору-
чені [13].

Такий підхід закріплений у міжнародному праві та втілений 
у практиці ЄСПЛ. Зокрема, у справі «Фельдман проти Украї-
ни» ЄСПЛ зазначив, що порушення підслідності є порушенням 
права на справедливий суд, гарантований статтею 6 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод [14].

Перевищення влади або службових повноважень органами 
досудового розслідування в результаті допущеного порушен-
ня правил підслідності призводить до того, що суди виносять 
виправдувальні вироки, що, в свою чергу, дає право особі, яка 
незаконно переслідувалась, на підставі статті 1176 Цивільного 
кодексу України та Закону України «Про порядок відшкодуван-
ня шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, 
що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досу-
дового розслідування, прокуратури і суду», звертатися до суду за 
компенсацією збитків.

Як свідчить судова практика, суди, як правило, задоволь-
няють такі позовні заяви потерпілих, внаслідок чого держава 
вимушена компенсувати цим особам кошти в значних розмірах.

Так, заочним рішенням Святошинського районного суду 
міста Києва від 19.03.2020 року в справі № 759/22232/19 з Дер-
жави Україна, в особі Державної казначейської служби Укра-
їни стягнуто на користь позивача моральну шкоду в розмірі 
342436,00 грн [15]. Рішенням Червоноградського міського суду 
Львівської області від 23.01.2020 року № 459/928/19 стягнуто з 
Державної казначейської служби України за рахунок коштів 
Державного бюджету України на користь позивача 300000,00 грн. 
на відшкодування моральної шкоди [16]. Рішенням Долинсько-
го районного суду Кіровоградської області від 17.01.2020 року 
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в справі №388/964/19 стягнуто моральної шкоди у розмірі 
450000,00 грн [17]. Рішенням Жовтневого районного суду міста 
Кривого Рогу від 18.04.2019 року №212/4359/18 стягнуто з Дер-
жави Україна на користь позивача 1000000,00 грн. у рахунок від-
шкодування шкоди, завданої незаконними діями органів досу-
дового слідства, прокуратури і суду, шляхом списання коштів з 
Державної казначейської служби [18].

У цьому зв’язку відзначимо, що Законом України № 2548-VIII 
«Про внесення змін до Кримінального процесуального кодек-
су України щодо удосконалення забезпечення дотримання 
прав учасників кримінального провадження та інших осіб пра-
воохоронними органами під час здійснення досудового роз-
слідування» було внесено такі зміни до ст. 130 Кримінального 
процесуаль ного кодексу України:

«Держава, відшкодувавши шкоду, завдану слідчим, прокуро-
ром, застосовує право зворотної вимоги до цих осіб у разі вста-
новлення в їхніх діях складу кримінального правопорушення за 
обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили, або 
дисциплінарного проступку незалежно від спливу строків засто-
сування та дії дисциплінарного стягнення» [2].

Отже, для настання матеріальної відповідальності для про-
курора чи слідчого потрібно проведення відшкодування шкоди, 
завданої слідчим чи прокурором, самою державою та встанов-
лення в діях слідчого чи прокурора складу кримінального право-
порушення за обвинувальним вироком суду, який набрав закон-
ної сили, або дисциплінарного проступку.

Варто зазначити, що при винесенні стосовно потерпілого 
виправдувального вироку, закриття кримінального проваджен-
ня, скасування вироку після набрання ним законної сили суди 
не визначають розмір відшкодування. Для цього потрібно окреме 
рішення суду. Також відзначимо, що юридичною підставою для 
притягнення слідчого чи прокурора до матеріальної відповідаль-
ності у порядку регресу є вирок суду, який набрав законної сили 
(де, власне, і встановлюється факт скоєння злочину конкретними 
службовими особами), або відповідне рішення уповноваженого 
органу щодо притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

Отже, в результаті порушення підслідності на стадії досудо-
вого розслідування прокурорами та слідчими охоронюваним 
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законом державним інтересам завдається істотної шкоди, що є 
обов’язковою ознакою об’єктивної сторони злочину «Переви-
щення влади або службових повноважень слідчими органу досу-
дового розслідування». В окремих випадках такі дії слідчих та їх 
процесуальних керівників спричиняють тяжкі наслідки. 

Водночас прагнення окремих керівників правоохоронних 
органів отримати політичні чи суспільні дивіденди, підвищити 
власну популярність чи рейтинг, підкреслити свою вагомість та 
важливість шляхом оприлюднення в засобах масової інформації 
відомостей про затримання осіб, які підозрюються у вчиненні 
корупційних правопорушень, які розслідуються із порушенням 
вимог ст. 216 КПК України, що чітко регулює підслідність, зде-
більшого порушує принцип невідворотності відповідальності, 
суть якого полягає у тому, що особа, яка вчинила злочин, має 
бути притягнута до кримінальної або іншої відповідальності, 
яка була б пов’язана із застосуванням до такої особи заходів кри-
мінального характеру [12].

Відтак можна стверджувати, що при порушенні слідчим чи 
прокурором правил підслідності ними, як працівниками право-
охоронних органів, вчиняється правопорушення, у складі якого 
наявні елементи злочину, передбаченого ст. 365 КК України. 
Крім того, очевидно, що при проведенні досудового розсліду-
вання з порушенням правил підслідності дії винної особи (слід-
чого, прокурора) завжди зумовлені її службовим становищем і 
перебувають у зв’язку із визначеними законом владними повно-
важеннями правопорушника щодо потерпілого. 

З огляду на викладене можна стверджувати, що наявні у 
законодавстві України (чинному на початок 2020 р.) кримі-
нально-правові, дисциплінарні та цивільно-правові заходи не є 
ефективними засобами запобігання та подолання наслідків зло-
чину, передбаченого у ст. 365 КК України та вчиненого шляхом 
порушення слідчим правил підслідності. 

Для покращення ситуації доцільним буде проведення роботи 
правового характеру, спрямованої на запобігання таким випад-
кам, зокрема: зміна та/чи доповнення тих нормативно-право-
вих актів, які удосконалять механізм оперативного притягнен-
ня до відповідальності конкретної особи – слідчого та\або його 
процесуального керівника вже на етапі досудового розсліду-
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вання. При цьому дисциплінарна відповідальність прокурора у 
випадку допущення ним фактів порушення правил підслідності, 
встановленої КПК України, повинна суміщатися із можливістю 
покладання дисциплінарної чи іншої відповідальності також на 
керівників структурних підрозділів правоохоронних органів, під 
юрисдикцією яких відбувалися такі порушення. Крім того, на 
нашу думку, дієвим заходом запобігання порушенням правил 
підслідності може стати законодавча заборона щодо внесення 
неуповноваженою особою до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань даних про кримінальні правопорушення та про хід 
досудового розслідування у кримінальних провадженнях. 

Винні особи, які допустили порушення правил підслідності, 
повинні притягатися до кримінальної відповідальності за ст. 365 
КК України, суміщеної із матеріальною відповідальністю за 
шкоду, спричинену державі виплатою матеріальної компенсації 
моральної шкоди, понесеної потерпілими.
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Sychevlyuk-Vrublevsky Taras. Excess of power or official authority by a law 
enforcement officer during the pre-trial investigation of crimes with violation of 
jurisdiction (Article 365 of the Criminal Code of Ukraine)

In this study, we proved that abuse of power or official authority by a law 
enforcement agency is a dangerous crime committed in the field of official 
activities and encroaches on the legally protected rights and interests of 
individuals, legal entities, the state and the public.

We have established that the effectiveness of the fight against corruption in 
Ukraine directly depends on a clear division of powers between the pre-trial 
investigation bodies that conduct this fight. This issue is regulated by law, and 
the implementation of this task in Ukraine is entrusted to the newly created 
anti-corruption activities. At the same time, the practice of violating the rules 
of investigation of corruption crimes and conducting pre-trial investigation in 
criminal proceedings under the investigation of detectives of the National Anti-
Corruption Bureau of Ukraine has become widespread today. 

At the same time, the Law provides for the right of the state to apply to 
investigators and prosecutors for damages caused by illegal actions of 
investigators and prosecutors. This situation is assessed as positive, as the 
damage caused to citizens as a result of illegal actions should be compensated 
not from the state budget, but from the perpetrators. The possibility of 
prosecution is a guarantee of proper performance of official duties by 
investigators and prosecutors.

The purpose of this study is to analyze the crime of «excess of power or 
official authority» in its direct connection with the pre-trial investigation or the 
powers of the prosecutor’s office, not provided by the Criminal Procedure Code 
of Ukraine. The objectives of the study are to find ways to prevent violations of 
procedural law by investigators and prosecutors during the pre-trial investigation 
and to provide recommendations for the implementation of effective 
mechanisms for implementing the principle of inevitability of punishment for 
abuse of power or official authority by such officials.

Key words: criminal offense, rules of jurisdiction, declaring evidence 
inadmissible, acquittal damages.
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сучасні виміри категорії правосуб’єктності1

Вихід у світ монографічного дослідження «Еволюція категорії 
«правова суб’єктність» (теоретико-прикладні засади)»*,2 вико-
наного В. А. Січевлюком, став змістовною, об’ємною та фунда-
ментальною відповіддю на чисельні й складні питання, накопи-
чені за декілька десятиліть у вітчизняній юридичній науці (як у 
загальній теорії права, так і у галузевих доктринах) щодо однієї із 
її ключових теоретичних абстракцій – категорії «правова суб’єк-
тність». Цей концепт в юриспруденції широко використовуєть-
ся і теоретиками, і практиками, правосуб’єктність учасників 
правовідносин досліджується у судових слуханнях та вивчаєть-
ся у студентських аудиторіях, вона декларується визначальним 
атрибутом кожного суб’єкта права у академічній, енциклопе-
дичній та навчальній літературі, володіння правосуб’єктністю 
визнається чинником, який творить власне правову особистість 
і людини, і народу в міжнародному праві, включаючи «Загальну 
декларацію прав людини» (у статті 6 якої вказано, що «кожна 
людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її пра-
восуб’єктності») тощо.

Водночас системних, методологічно вивірених, багатоаспек-
тних, крос-секторальних, заснованих на об’ємному приклад-
ному матеріалі, досліджень явища правової суб’єктності та, що 

1© ГУСАРЄВ Станіслав Дмитрович – доктор юридичних наук, профе-
сор, Заслужений юрист України, перший проректор Національної акаде-
мії внутрішніх справ

2*2Еволюція категорії «правова суб’єктність» (теоретико-прикладні 
засади): монографія. Київ: Юридична думка, 2020. 462 с.
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важливо, також категорії, у котрій пізнанням абстрагується та 
кристалізується її сутність, в юридичній науці України до виходу 
у світ названої вище монографії не існувало. Тому тема, обрана 
автором для цієї успішно здійсненої ним наукової розвідки, є, 
безумовно, актуальною та відповідає потребі послідовного роз-
витку фундаментальної та прикладної сфер правознавства у їх 
єдності. 

Реалізуючи методологічну та практично-прикладну функції 
загальної теорії права, автор здійснив продуктивну спробу звести 
до єдиного теоретичного знаменника здобутки низки галузевих 
доктрин, кожна з яких, що цілком природно, концент рується 
на тих аспектах правової суб’єктності, котрі найбільшою мірою 
властиві її суб’єктам, залученим у безпосередню практику кон-
кретних сфер правового життя. Доцільно відзначити, що у робо-
ті, позначеній чіткою загальнотеоретичною спрямованістю, 
автор із великою повагою та, якщо можна так сказати, «теоре-
тичною тактовністю» узагальнює галузеві напрацювання у сфері 
суб’єктивного у праві, що були проведені, зокрема, провідни-
ми представниками цивілістичної, адміністративної, господар-
сько-правової, міжнародно-правової та інших доктрин. Зокре-
ма, у розділі 5 монографії бачимо ретельний аналіз специфіки 
публічної, приватної та приватно-публічної правосуб’єктності, 
вибудуваний на результатах дослідження того загального, сут-
нісного, атрибутивного, що властиве правосуб’єктності загалом 
та висвітлене у другому розділі книги. При цьому, що важливо, 
у родових, видових та різновидних диференціаціях правової 
суб’єктності її сутнісна тотожність не тільки не втрачається, а 
навпаки, як переконливо показує автор, шляхом еволюційного 
розвитку збагачується новими характеристиками і зв’язками та 
утворює надзвичайно різноманітне у своїх виявах сучасне пра-
восуб’єктне середовище.

Слід відзначити продуманість викладу змісту та логічну вива-
женість структури монографії. Історіографічний сегмент книги 
за обсягом відповідає потребі зацікавленого читача зрозуміти ті 
конкретно-історичні етапи, які подолав допитливий людський 
розум у своєму прагненні опанувати проблему правосуб’єктнос-
ті – первинні уявлення про правову суб’єктність, прикладні фік-
сації елементів правосуб’єктності в енциклопедії права, її світо-
глядно-теоретичне тлумачення у філософії права з кінця XVIII 
до середини XIX століття, та сучасний етап – теоретико-при-
кладне пізнання явища правосуб’єктності власне юридичною 
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наукою. Методологічні основи загальнотеоретичного дослі-
дження правової суб’єктності розкриті в окремому підрозділі 
першого розділу, що дозволяє автору чітко і системно описати 
той методологічний інструментарій, послідовне використання 
якого при проведенні дослідження забезпечило цілісність та 
теоретичну глибину останнього.

Викликає повагу той факт, що в монографічному дослідженні 
увага автора постійно прикута до складних та раніше не артику-
льованих у вітчизняній юридичній науці питань гносеологічно-
го спрямування, вирішення яких індивідуалізує книгу, насичує 
її новизною, забезпечує своєрідний авторський формат викла-
ду. Зокрема, у підрозділі 2.3 (с. 133) дається дефініція категорії 
«правова суб’єктність» (автор визначає її як «задане об’єктивним 
правом предметне наповнення, зміст вольової форми під наз-
вою «суб’єкт права»), описується її структура (сукупність еле-
ментів «правоздатність», «деліктоздатність» та «дієздатність»), 
виявляються прогностичні можливості цієї категорії, послі-
довне використання яких, на думку автора, з часом дозволить 
загальній теорії права утворити новий розділ – теорію правової 
суб’єктності (с. 131).

Третій розділ є центральним та найбільш об’ємним у книзі. 
У ньому автор дає систему значущих диференціацій цього пра-
вового явища і, що слід відзначити особливо, розробляє систе-
му понять, застосування яких дає змогу ідентифікувати сутніс-
ну визначеність того чи іншого роду і виду правосуб’єктності, 
а саме: поняття універсальної, спеціальної та виключної пра-
восуб’єктності, незавершеної і комплексної правосуб’єктності; 
розкриває зміст і теоретичне значення поняття складної право-
вої суб’єктності тощо.

Безумовним позитивом монографії є її акцент на динамічно-
му аспекті явища правової суб’єктності та його категоріаль но-
понятійного відображення. Змінність явища правової суб’єк-
тності, а також його теоретичних репродукцій автор кваліфікує 
як їх іманентну характеристику, зумовлену динамічною осно-
вою власне суб’єктивного і у праві, й загалом у соціумі. Поряд 
із цим, віддаючи данину темі дослідження, в окремому розділі 
книги (п’ятому) викладено загальнотеоретичний, із залученням 
об’ємного прикладного матеріалу, опис загальних динамічних 
характеристик правової суб’єктності як явища права. Також 
розкрито низку понять, що є методологічним інструмента рієм 
дослідження динаміки правосуб’єктних змін, що розгортається 
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також на рівні індивідуального суб’єкта права. Зокрема, зафік-
совано послідовність етапів від виникнення до припинення 
індивідуальної суб’єктності. Розкрито питання про динамі-
ку обсягу індивідуальної правової суб’єктності абстрактного 
суб’єкта права (при цьому виклад узагальнень супроводжується 
поданням значного та цікавого ілюстративного матеріалу, що 
характерно для монографії в цілому). 

Прагнення автора надати результатам проведеного ним 
дослідження прагматичного виміру реалізоване в останньому 
розділі монографії, присвяченому правосуб’єктності об’єднань 
осіб (простих товариств, об’єднань підприємств, холдингових 
компаній тощо), складній правосуб’єктності адміністратив-
но-територіальних утворень і держави, а також питанню щодо 
правосуб’єктної індивідуалізації органів управління юридич-
них осіб. Погляд автора на низку опрацьованих ним проблем є 
новим та, очевидно, послугує поштовхом до активізації наукової 
дискусії у цьому напрямку. 

Наступний поступ у сфері досліджень категорії «право-
ва суб’єктність» може бути забезпечений автором через більш 
широке залучення до їх прикладної бази законодавства ЄС, 
США та інших країн, а також шляхом здійснення компаратив-
ного аналізу ідей про правову суб’єктність провідних представ-
ників сучасної зарубіжної юриспруденції.

Підсумовуючи, відзначимо, що монографія В.А. Січевлюка 
«Еволюція категорії «правова суб’єктність» (теоретико-при-
кладні засади)» є завершеним, актуальним, змістовним та мето-
дологічно коректним науковим дослідженням. Його характер-
на ознака – спрямованість на поєднання теорії та практики, 
сполучення фундаментальної науки із прикладними реаліями 
правової дійсності. Напрацювання та висновки автора містять 
значний елемент наукової новизни, є сучасними, потрібними, 
очікуваними. 

Ознайомлення із цією книгою, безумовно, буде корисним 
представникам академічної науки, службовцям, залученим до 
виконання функцій держави та місцевого самоврядування, 
юристам-практикам, викладацькому корпусу та студентству 
вищих закладів освіти, а також усім тим зацікавленим читачам, 
які цілеспрямовано прагнуть здобути та ефективно застосувати 
сучасні юридичні знання. 
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еволюЦія наукових підходів  
до постконфліктної відбудови1

Проаналізовано ключові етапи еволюції наукових підходів до посткон-
фліктної відбудови держав, зумовлені змінами на міжнародній арені (завер-
шення «холодної» війни) та ідеологічної парадигми (перехід до неолібераліз-
му). Виділено та розглянуто основні причини невдач із реалізацією проєктів 
відродження зруйнованих збройним протистоянням регіонів. 

Ключові слова: постконфліктна відбудова, лібералізація, міжнародні 
організації, інтервенція, громадянське суспільство, неолібералізм. 

Kresina Iryna, Kresin Oleksij, Stoyko Olena. Evolution of approaches to 
post-conflict reconstruction

The key stages the development of post-conflict reconstruction of states 
approaches due to changes in the international arena (end of the Cold War) and 
ideological paradigm (transition to neoliberalism) are analyzed. The main reasons 
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for failures with the implementation of projects for the revival of regions destroyed 
by the armed conflict are identified and considered.

Key words: post-conflict reconstruction, liberalization, international 
organizations, intervention, civil society, neoliberalism.

Протягом останніх десятиліть у світі спостерігається зростан-
ня збройних конфліктів, після завершення яких держави та між-
народна спільнота стикаються з не менш важливим завданням, 
ніж припинення насильства: створення передумов для трива-
лого і стабільного миру. Від успішності постконфліктної відбу-
дови значною мірою залежить ймовірність відродження проти-
стояння та використання силових методів вирішення проблем. 
З огляду на окупацію Криму та окремих районів Донецької та 
Луганської областей Україні доведеться вирішувати проблему 
відновлення цих територій, що буде досить важко зробити без 
міжнародної допомоги. Тому аналіз досвіду постконфліктної 
відбудови із залученням міжнародних організацій дасть змогу 
відстежити еволюцію наукових підходів та оцінити позитивні 
й негативні наслідки такого співробітництва між державою та 
організаціями-донорами. Метою статті є аналіз досвіду залучен-
ня міжнародних організацій до відбудови територій, постражда-
лих у ході збройного конфлікту. 

Проблематика конфліктів досить добре досліджена: низка 
працб з проблем досліджень громадянських воєн аналізують 
причини, наслідки та перебіг кожного конфлікту, пропонуючи 
заходи щодо їх запобігання [1]. Вони засвідчили, що політики, 
практики, дослідники і неурядові організації усвідомили: про-
цес миробудівництва є складним і багатовимірним завданням, 
що не може початися без наявності мінімальних передумов 
для миру [2]. Крім того, уже тривалий час дослідники питань 
мирної відбудови доводять необхідність вийти за рамки поточ-
них парадигм і розробити стратегії, довгострокові процеси для 
досягнення стабільного миру, впровадження належного уря-
дування та сприяння сталому розвитку через участь місцевої 
громади у постконфліктних державах [3]. Так, Д. Рондінеллі і 
Дж. Монтгомері вважають, що отримання гарних результатів 
у повоєнних умовах вимагає прийняття інформованих рішень, 
сприяння належному урядуванню та кращому використанню 
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дефіцитних ресурсів [4]. Ці завдання включають чітке визначен-
ня цілей, розуміння процесів планування та реалізації проектів 
постконфліктної відбудови. Майже не піддається сумніву теза, 
що міжнародна спільнота має робити акцент насамперед на еко-
номічному відродженні та соціальних реформах, щоб запобігти 
виникненню насильства у майбутньому [5].

У науковій літературі визнається, що постконфліктним кра-
їнам бракує інституційної спроможності для відбудови, відпо-
відно вони значною мірою залежать від значної кількості грав-
ців і міжнародних агентств для розробки та реалізації проектів, 
програм, політики [6]. Реалізація інфраструктурних проектів у 
постконфліктному суспільстві починається після припинен-
ня збройного протистояння, що у більшості випадків триває 
три-чотири роки, але іноді навіть довше. Тобто навіть у віднос-
но безпечному середовищі проекти відновлення стикаються із 
значними труднощами [7]. 

Постконфліктна відбудова привернула увагу українських 
дослідників лише після окупації частини територій країни, і 
насамперед економістів – В. Михальську, А. Полчанова. Однак 
політологічні аспекти відновлення державної влади на звільне-
них територіях залишаються малодослідженими. 

Аналіз еволюції підходів міжнародної спільноти до ліквідації 
наслідків збройних конфліктів свідчить про тенденцію до дедалі 
більшої диференціації стратегій у кожному конкретному випад-
ку та значного впливу неолібералізму. 

С. Баракат та С. Зик, взявши за основу чотири критерії 
(основні сектори діяльності; ключові актори; цілі та кінцеві 
бенефіціарії; роль інститутів країн-реципієнтів та їх відносини з 
міжнародними акторами), виділили чотири основних етапи ево-
люції підходів до постконфліктної відбудови [8]. 

Перший етап – економічна лібералізація – тривав з 1970-х по 
1980-і роки. Після завершення Другої світової війни провідни-
ми акторами у постконфліктній відбудові були два ідеологічних 
суперники: США та СРСР. Якщо Москва активно допомагала 
встановленню соціалістичного ладу з командною економікою, 
то з боку Вашингтона допомога спрямовувалася на проведен-
ня економічної лібералізації, а основні міжнародні фінансові 
організації – Світовий банк та Міжнародний валютний фонд – 



167Частина 2 � Політичні науки

висували жорсткі вимоги щодо надання допомоги, вимагаючи: 
а) підтримання макроекономічної стабільності шляхом конт-
ролю інфляції та зменшення бюджетного дефіциту; б) відкриття 
економіки решті світу через лібералізацію торгівлі й руху капіта-
лів; в) проведення приватизації та дерегуляції для лібералізації 
внутрішнього виробництва. В основі такого підходу – переко-
нання, що найкращим фундаментом миру як всередині, так і 
між державами, є ринкова демократія: ліберально-демократич-
на спільнота з ринково орієнтованою економікою. 

Однак макроекономічна лібералізація та демократизація 
часто не могли забезпечити обіцяну стабільність та економічне 
зростання. Оскільки ініційована ними структурна перебудо-
ва зміцнювала позиції еліти у постконфліктних державах та ще 
більше маргіналізувала найбідніші верстви населення, то між-
народні гуманітарні організації змушені були втручатися для 
зменшення негативних наслідків втрати благ, що фінансувалися 
плановою економікою. Як наслідок була сформульована пара-
дигма сталого людського розвитку, в якій результатом політики 
розвитку мало стати покращення життя громадян, за реаліза-
цію якої взялися різноманітні соціальні фонди, які розподіля-
ли кошти донорів серед чітко визначених груп населення через 
квазідержавні органи. 

Другий етап ознаменувався завершенням «холодної» війни, 
результатом чого став розпад великих держав і поява нових, а 
постконфліктне втручання зросло кількісно і за обсягом сфер 
(наприклад, запровадження перехідної адміністрації у випад-
ку Косово). Постконфліктна діяльність ставала дедалі шир-
шою і глибшою. Уже згадані міжнародні адміністрації разом із 
миротворчими силами здійснювали роззброєння, демобіліза-
цію, реінтеграцію колишніх комбатантів та проводили реформи 
у ключовому для підтримання миру безпековому секторі. 

Кількість багатосекторальних неурядових організацій (НУО) 
у цей період різко зросла, і вони почали втручатися у соціаль-
ну динаміку післякризової держави, зокрема у взаємовідноси-
ни між групами, етносами, бралися за розв’язання гендерних 
питань заради побудови миру та соціальної рівності. Дедалі 
частіше ставилися вимоги щодо проведення судової реформи, 
включаючи перехідне правосуддя, створення комісій прими-
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рення, оскільки вважалося, що коріння конфлікту слід шукати 
в історії взаємовідносин та допущеній несправедливості щодо 
певної групи. Економічне втручання і надалі зосереджувалося 
на лібералізації та приватизації, але також включало забезпе-
чення життєдіяльності та контроль за основними експортними 
продуктами (насамперед природними ресурсами). Хоча програ-
ми цього етапу часто реалізовувалися заради миру, економічно-
го розвитку та справедливості, проте зростання кількості НУО, 
розширення їх мандату та їх фінансування міжнародними бага-
то- і двосторонніми організаціями означало, що країнам-реци-
пієнтам і надалі відводилася роль спостерігача. 

Третій етап почався в середині 1990-х і тривав до почат-
ку 2000-х років і сприяв формуванню розуміння, що зовнішнє 
втручання має здійснюватися обережно, без нав’язування захід-
них стандартів, що можуть бути надто радикальними для пост-
конфліктних країн (гендерна і соціальна рівність тощо). Мож-
ливість значних соціальних, економічних чи політичних змін у 
ході реконструкції повністю не відкидалася, але зазначалося, що 
цей процес може тривати кілька десятиліть.

Особливістю цього етапу є акцентування уваги на співробіт-
ництві не лише між міжнародними донорами й державою, а й 
представниками громадянського суспільства та місцевих гро-
мад. На перше місце виходить підтримка локальних процесів, 
розвиток спроможності громад, наслідком чого є зростання 
кількості трастових фондів з постконфліктної відбудови, завдя-
ки яким країна-реципієнт отримує можливість управляти нада-
ною фінансовою допомогою і використовувати їх насамперед 
для задоволення власних інтересів без огляду на вимоги донорів. 
Однак на практиці фінансовані трастовими фондами проєкти 
були короткостроковими, що робило їх значною мірою залеж-
ними від внесків великих донорів, а не потреб постконфліктної 
відбудови. Яскравим прикладом став Афганістан, в якому перші 
швидкі позитивні результати з часом стикнулися зі спротивом з 
боку суспільства, що відстоювало традиційні цінності. 

Ще однією важливою особливістю цього етапу стала ініці-
ація постконфліктної відбудови ще до завершення конфлікту. 
Хоча вважалося, що гуманітарне втручання на ранніх етапах 
конфлікту демонструє ворогуючим сторонам переваги мирних 
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способів вирішення суперечок, проте на практиці з’ясувалося, 
що заради отримання допомоги насильство наростало не лише 
у зонах конфлікту, а й мирні регіони почали вдаватися до зброй-
них методів, намагаючись привернути увагу та отримати доступ 
до фінансових ресурсів. 

На четвертому, поточному етапі постконфліктної відбудови 
дедалі більш помітним стає вплив приватного сектора, що не 
в останню чергу зумовлений браком ресурсів у міжнародних 
організацій, зокрема ООН. Після 2001 року переважно західні 
компанії дедалі частіше стають лідерами повоєнної відбудо-
ви. Приватні охоронні компанії та приватні військові компанії 
доповнюють міжнародні сили в Іраку та Афганістані, а в низці 
інших постконфліктних країн навчають новостворену поліцію 
та армію. Найбільше проблем у цьому контексті виникає із від-
повідальністю приватних солдатів, які мають імунітет від судо-
вого переслідування у випадку скоєння воєнних злочинів та 
порушення прав людини.

Інші приватні компанії залучаються до традиційних видів 
діяльності із відбудови, зокрема у сфері інфраструктури, теле-
комунікаційних мереж, водопостачання та енергозабезпечення. 
Найбільше питань виникає щодо прозорості процедур заку-
пок і доцільності зведення відносин виключно до контрактної 
форми. Залучення іноземних компаній до відбудови надалі дає 
їм переваги в ході приватизації відповідних підприємств краї-
ни-реципієнта, яка не завжди відбувається прозоро і на засадах 
чесної конкуренції, що може мати негативний вплив на подаль-
ші процеси державного будівництва та економічного розвитку. 
Нарешті, консультаційні фірми з розвитку відіграють провідну 
роль у наданні технічної допомоги і в управлінні наданням базо-
вих послуг. Додаткові видатки на залучені такі фірми часто кри-
тикуються, хоча досліджень ефективності їх роботи та спромож-
ності сприяти розвитку місцевої здатності майже немає. 

Іншими словами, має місце «приватизація» постконфліктної 
відбудови цілком у дусі неолібералізму. Не дивно, що у цю сферу 
дедалі частіше запозичуються методи й підходи приватного сек-
тора, зокрема щодо управління проєктами. 

Найбільш поширеними причинами невдач у реалізації 
постконфліктних проектів відбудови є низька якість проєктів, 
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корупція і недостатня підзвтність, слабка залученість місцевих 
громад та домінування донорів. 

1. Неефективне планування та підготовка проєктів відбудо-
ви. У постконфліктному багатогранному суспільстві структури 
управління, планування та звітності часто поєднані одна з іншою 
довільно. Досвід Іраку та Афганістану свідчить, що програми 
відбудови часто зазнають невдачі через відсутність адекватного 
планування, нестачу ресурсів, недофінансування та брак стра-
тегії виходу [9]. Більше того, міжнародні організації зазвичай 
мають власні розроблені керівництва щодо планування, проєк-
тної реалізації та робочих процедур [10], що не завжди врахо-
вують особливості кожної країни. Тому важливо, щоб місцеве 
населення залучалося до планування, реалізації, моніторингу 
та оцінки проєктів відродження. Через насильство, що триває, 
і відсутність безпеки протягом тривалого часу етнічні спільноти 
можуть не погодитися на реалізацію певних проектів розвитку 
з різних причин. Відповідно подальше залучення у складне та 
нестабільне середовище вимагає від організацій забезпечити 
гнучкість у проєктному проєктуванні та реалізації [11]. 

2. Слабка підзвітність і корупція. Корупція є повсюдною і 
поширеною в більшості постконфліктних країнах; як резуль-
тат – підрядчикам та міжнародним організаціям, що прагнуть 
до встановлення миру, важко конструктивно реалізувати основ-
ні інфраструктурні проекти [12]. Тому одним із перших завдань 
міжнародних організацій та урядів є створення системи анти-
корупційного моніторингу для гарантування прозорості, що є 
досить складним завданням. 

3. Недостатня участь місцевого населення (споживачів). Члени 
постконфліктного громадянського суспільства рідко включа-
ються у процеси прийняття рішень, хоча вони часто є партне-
рами в реалізації проєктів розвитку. Для забезпечення сталого 
розвитку і зростання бенефеціарії повинні систематично залу-
чатися до планування та прийняття рішень на всьому циклі 
життя проекту [13]. Часто проєкти реалізуються без врахування 
контексту ситуації, потреб місцевого населення. Багато проєк-
тів зазнають невдачі до завершення через ігнорування зацікав-
лених акторів, тому навіть у випадку їх реалізації вони неспро-
можні адекватно задовольнити потреби громади. Участь грома-
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дян на перших етапах планування та розробки проєкту зазвичай 
мінімальна, що робить результати проєкту менш відповідними 
до намірів бенефеціаріїв. Вибір належного процесу є критичним 
для успіху, якщо бенефеціарії зможуть ефективно користуватися 
результатами проекту. 

4. Домінування донорів. Зазвичай постконфліктні держави 
не спроможні самотужки відновити зруйновані об’єкти інфра-
структури, налагодити функціонування систем життєзабезпе-
чення, що робить їх залежними від зовнішніх донорів. Останні 
неохоче доручають управління фінансовими ресурсами органам 
державної влади, які можуть не володіти відповідною компетен-
цією або бути надто корумпованими. До того ж за таких умов 
проєкти здійснюються відповідно до пріоритетів донорів, а не 
потреб місцевої громади [14]. Крім того, в окремих випадках 
донори користаються недосконалими процедурами закупівлі 
товарів і послуг для реалізації проектів із відбудови, тому від-
дають перевагу певним організаціям, які не можуть виконати 
контракт відповідно до потреб конкретної ситуації [15].

Отже, після закінчення Другої світової війни парадигма пост-
конфліктної відбудови пройшла через чотири основних етапи: 
економічної лібералізації (1970-1980), експансії постконфлік-
тного втручання (1990-1995), диверсифікації підходів (1995-
2000) та зростання впливу приватного сектора. На сучасному 
етапі велика увага приділяється показникам, запозиченим із 
проєктного менеджменту: чіткість формулювань, поетапність 
реалізації, врахування думки користувачів (місцевих громад та 
громадянського суспільства), вимірюваність показників. Осо-
бливості конфлікту на сході України вимагає більш детального 
аналізу можливостей залучення міжнародних організацій до від-
родження територій у випадку їх деокупації. 
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Kresina Iryna, Kresin Oleksij, Stoyko Olena. Evolution of approaches to 
post-conflict reconstruction

In recent decades there are increasing of armed conflict, after which states 
and the international community face an equally important task than ending 
violence: creating the conditions for a lasting and stable peace. The probability 
of a resurgence of confrontation and the use of force largely depends on the 
success of post-conflict reconstruction. Given the occupation of Crimea and 
some districts of Donetsk and Luhansk regions, Ukraine will have to solve the 
problem of restoring these territories, which will be quite difficult to do 
without international assistance. The four main stages in the evolution of 
approaches to post-conflict reconstruction can be defined. The first stage of 
economic liberalization lasted from the 1970s to the 1980s. After the end of 
World War II, the leading actors in post-conflict reconstruction were two 
ideological rivals: the United States and the Soviet Union. While Moscow 
actively helped to establish a socialist system with a command economy, 
Washington’s assistance was aimed at economic liberalization, and major 
international financial organizations (the World Bank, International Monetary 
Fund) made strict demands for assistance, demanding: a) maintaining 
macroeconomic stability through inflation control and fiscal deficit; b) the 
opening of the economy through the liberalization of trade and capital 
movements; c) privatization and deregulation to liberalize domestic 
production.
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On the second stage after the end of the Cold War post-conflict intervention 
increased in number and scope (for example, the introduction of a transitional 
administration in the case of Kosovo). Post-conflict activities became wider 
and deeper. The interim administrations, along with peacekeepers, have 
disarmed, demobilized, reintegrated ex-combatants, and reformed security 
sector. The third stage began in the mid-1990s and lasted until the early 2000s 
and helped to shape the understanding that external intervention should be 
carried out cautiously, without imposing Western standards that could be too 
radical for post-conflict countries (gender and social equality, etc.). The 
possibility of significant social, economic or political changes during the 
reconstruction was not completely ruled out, but it was noted that this process 
could take several decades. In the fourth, current stage of post-conflict 
reconstruction, the influence of the private sector is becoming more and more 
noticeable, not least due to the lack of resources in international organizations, 
in particular the UN.

At the present stage, much attention is paid to indicators borrowed from 
project management: definition and planning, participation of the stakeholders 
(local communities and civil society), performance monitoring and cost 
control. The features of the conflict in eastern Ukraine require a more detailed 
analysis the involving international organizations to the revival of these 
territories.

Key words: post-conflict reconstruction, liberalization, international 
organizations, intervention, civil society, neoliberalism.
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популізм як моЖливість змін та реформ1

Досліджено проблематику популізму крізь призму реформування у полі-
тичному житті суспільства. Вивчення популізму актуалізується наявніс-
тю соціального замовлення від зацікавлених суб’єктів політичної дії, які 
застосовують популізм для реалізації своїх програм та у боротьбі за владу, 
акцентуючи свою увагу на можливостях змін та реформ. Зроблено висно-
вки, що популізм можна вважати неминучим супутником політичної свобо-
ди та демократичного устрою.

Ключові слова: популізм, вибори, політичний лідер, політичний режим, 
демократія, реформи.

Kiyanka Iryna. Populism as a possibility of changes and reforms
The issue of populism is studied through the prism of reform in the political life 

of society. The study of populism is actualized by the presence of a social order from 
interested political actors who use populism to implement their programs and in the 
struggle for power, focusing on the possibilities of change and reform. It is concluded 
that populism can be considered an inevitable companion of political freedom and 
democracy.

Key words: populism, elections, political leader, political regime, democracy, 
reforms.

Поняття популізму утвердилося в сучасних політичній науці 
та політичній практиці на тлі відсутності його загальновизна-
ного, однозначного тлумачення. Складність дефініції та широ-
ке розмаїття проявів популізму зумовлюють особливості під-
ходів до його розуміння більшості авторів, що вже зверталися 
і активно продовжують звертатися до цієї теми. Складовою 
наукової дискусії, яка триває вже кілька десятиліть, постала, 
зокрема, думка, що від категорії «популізм» як інструмента 
політичного аналізу взагалі слід відмовитися. Проте чималий 
доробок дослідників популізму створює сьогодні досить міцну 
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федри європейської інтеграції і права Львівського регіонального інсти-
туту державного управління Національної академії державного управ-
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kiyanka@i.ua



175Частина 2 � Політичні науки

основу для його активного використання політичною наукою 
[1, с. 31].

Дослідження політичного популізму є надзвичайно важли-
вим в умовах його стрімкого поширення як у сучасному світі, 
так і в Україні. В нинішню інформаційну епоху динамічного 
нагромадження й поширення знань поряд із конструктивними 
спостерігаються й деструктивні процеси, такі, як примітивізація 
людського потенціалу, стирання граней між реальністю і вірту-
альністю, правдою і неправдою, руйнування традиційних ідео-
логій, падіння ролі політичних партій, нівелювання моральних 
принципів та ін. 

Проте звернення до питання популізму як категорії політо-
логічного аналізу дає можливість зробити висновок, що вона 
набагато складніша та багатовимірна. У науковому середовищі 
консенсусу щодо розуміння популізму сьогодні не склалося, 
і підходи дослідників позначені відмінними акцентами, вті-
люють різні погляди на зміст терміна «популізм». Він постає 
і політичною технологією, і специфічною характеристикою 
політичної діяльності, й суспільно-політичним феноменом, 
навіть ідеологією. Згода існує хіба що у визнанні складнос-
ті точного й однозначного визначення популізму. Попри це 
популізм є історико-політологічною категорією, яка не лише 
зберігає аналітичну цінність, й набуває особливої актуальності, 
а також принципом буття людини у системі владних і суспіль-
них відносин [2, с. 67].

Даною проблематикою займалися такі науковці: Д. Абер-
тацці, І. Берлін, Б. Боніковскі, Ф. Декер, М. Дем’яненко, 
К. Дейвікс, Д. МакДоннел, Н. Гідрон, С. Кальтвассер, Дж. Кей-
теб, М. Казін, М. Кенован, А. Колодій, В. Литвин, К. Мадде, 
А. Романюк, П. Таггарт та ін.

Актуальність осмислення проблематики популізму обумов-
лена насамперед тим, що популізм стає характерною ознакою 
як українського, так і світового політичного простору. Попу-
лізм несе загрози демократичному розвитку країн, оскільки під 
гаслами популізму та шляхом використання інструментарію 
демократії владу можуть здобути особи, які спричинять реверс 
демократичних практик, що вже було в новітній історії України 
та призвело до появи двох Майданів. 
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У сучасну епоху політичний популізм процвітає, що, на думку 
У. Бека, пов’язано з тим, що «сила популізму є тим більшою, 
чим менше державна політика здатна давати відповіді на питан-
ня, які ставить перед нею радикально оновлений світ» [3, с.38].

Причому в наш час популізм значно активізувався з появою 
таблоїдів: мас-медіа, які користуються популярністю, в яких 
спрощена для розуміння інформація апелює до базових люд-
ських інстинктів та не вимагає «підключати» аналітичні здат-
ності розуму для розмірковування над прочитаним. У наш час 
значна частина ЗМІ, на жаль, стала орієнтуватися саме на спо-
живачів «жовтої» інформації, таблоїдів [4, с. 26]. 

Давно поширеною є думка про мало не прямий зв’язок між 
рівнем життя в країні та демократією в ній. Що більше демокра-
тії, то більше шансів для заможності громадян. Так само попу-
лярним є твердження, що голодним суспільствам не до демо-
кратії. В українських реаліях воно часто використовується для 
самозаспокоєння: мовляв, доки не станемо заможнішими, про 
демократичні інститути не може йтися. Проте насправді зв’язок 
між рівнем заможності та демократичністю або авторитарні-
стю країни не такий уже й прямий. У світі вдосталь прикладів 
як авторитарних країн, що досягали економічних успіхів, так і 
демократичних держав з украй низьким рівнем розвитку [5]. 

Натомість є інша взаємозалежність. Рівень життя в країні 
зазвичай безпосередньо залежить від співвідношення в ній різ-
них соціально-економічних пріоритетів: заохочення підприєм-
ливості та економічної активності громадян чи домінування 
симбіозу олігархічної верхівки та люмпенізованої маси, орієн-
тованих на привласнення наявних національних багатств. Пер-
ший варіант поширений і в умовах авторитаризму, другий – не 
рідкість і за формально представницької демократії [6, 11].

І олігархія, і люмпенізовані верстви за своєю природою є 
антагоністами приватної ініціативи, конкуренції та інших умов 
для заможності широких верств того чи іншого суспільства. Олі-
гархія – тому, що це ускладнювало б, а то й повністю унеможли-
влювало б її економічне домінування та політичне панування. 
А люмпени – тому, що це суперечить їхньому запиту на «зрів-
няння в бідності» якщо не всіх, то бодай абсолютної більшості 
співгромадян. Адже успішні члени суспільства для люмпенської 
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психології є значно вагомішим подразником, ніж нечисленні, 
відокремлені від широкого загалу представники привілейованої 
верстви [7, с.118].

Виродження представницької демократії, яке спостерігаєть-
ся на тлі розквіту популізму та дедалі легковажнішого ставлення 
до політики, вчергове підтверджує те, що в Україні сформувала-
ся саме люмпенсько-олігархічна модель суспільства. Нове поко-
ління політиків вдало експлуатує схильність до популізму знач-
ної частини громадян, яку мало цікавлять справжні наміри полі-
тиків чи їхня готовність виконувати обіцянки. Саме заздрість до 
заможності інших на тлі власної бідності цілеспрямовано пере-
творюється на основний фактор людського невдоволення [8]. 

Подолання соціальної нерівності, а не загальне підвищен-
ня добробуту завдяки зростанню економіки та «національного 
пирога», подається як панацея від бідності в Україні. Це не тіль-
ки не створює ґрунту для ілюзорної соціальної справедливості 
як соціалістичної утопії майнової рівності, а й унеможливлює 
утвердження соціальної справедливості через рівні умови для 
реалізації різного потенціалу кожного громадянина й суспіль-
ства загалом [9].

Модель суспільства, на верхівці якої перебуває вузький про-
шарок олігархії, що монополізує вплив на розподіл ресурсів і 
придушує будь-яку опозицію, а внизу – велика кількість бідних, 
що залежні від олігархів і радіють подачкам від них, не є україн-
ським винаходом [10]. 

Однак у наших умовах вона зросла на сприятливому ґрунті, 
підготовленому радянським періодом історії. То були десятиліт-
тя зрівнялівки й витравлювання з більшості громадян психоло-
гії власника й підприємця і водночас формування привілейова-
ної касти партноменклатури. Внаслідок імітації, а не реальних 
реформ, у 1990-х роках люмпенсько-олігархічна модель суспіль-
ства постійно відтворювалася навіть попри дві революції – 2004 
та 2013–2014 років, хоч вони й пов’язувалися із середнім класом 
і громадянським суспільством.

Нині складається враження, що саме ті люди, які є спожива-
чами «жовтої преси», мильних серіалів та примітивних телешоу, 
вирішили розпоряджатися нашим спільним майбутнім. І соці-
ологічні опитування підтверджують, що більшість людей, які, 
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приміром, голосували в США за Президента Дональда Трам-
па, чи у Великобританії за вихід країни з Євросоюзу (Брексіт), 
є споживачами «жовтої преси». Тобто таблоїдизація мас-медіа 
певним чином спричинила попит на політичний популізм [11, 
с.41]. Адже ідеї популізму займали вагоме місце у формуванні 
політичних рухів та партій США, що базувалися на таких заса-
дах: 1) традиція демократії; 2) конституціоналізм як основний 
принцип регулювання відносин у суспільстві; 3) формування 
єдиної американської політичної нації; 4) домінування еконо-
мічної, політичної, військової та соціально-культурної парадиг-
ми у розвитку виборчої системи та культурних традицій.

Іспанський філософ Х. Ортега-і-Гасет, описуючи людину 
масової культури, зазначав, що «бунт мас» вже охопив усі сфери 
суспільного життя (політичну, інтелектуальну, моральну, госпо-
дарську, релігійну тощо). У цей час суттєво покращилися умови 
життя пересічних людей: значно знизилася дитяча смертність, 
збільшилася тривалість життя тощо. На думку Х. Ортеги-і-Гасе-
та, появі людини «маси» сприяли ліберальна демократія, екс-
периментальна наука та індустріалізм. Причини «бунту мас», 
зазначав він, полягали в тому, що «досконалість, з якою дев’ят-
надцяте століття оформило організаційно певні сфери життя, 
спричинила те, що маси, яким це пішло на користь, вважа-
ють її не за організацію, а за природу» [12, с. 35]. Тобто існуючі 
форми політичного буття, які сприяли комфортному проживан-
ню людини маси, вважаються вічними та незмінними (кимось 
даними). Думки про те, що ці блага створені людьми попередніх 
поколінь, навіть не приходять в голову класу споживачів (людям 
маси). Адже, якщо усвідомлювати, що різні форми політично-
го буття (конфігурація політичних інститутів, політичні режи-
ми, ідеології тощо) є організацією, а не природою, то ці форми 
слід плекати, оберігати. Тобто ними треба цікавитися, їх треба 
вивчати. Натомість класу споживачів популізму (люди маси) 
притаманні специфічні політико-ментальні характеристики: їх 
не цікавлять причини виникнення існуючого устрою суспільно-
го життя. Їх цікавить лише їхній добробут і одночасно вони від-
межовуються від причин цього добробуту [13, с. 20]. 

Отже, у масовій свідомості класу споживачів не розрізняють-
ся речі, створені природою і створені людьми. Таке ототожнен-
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ня було характерне для епохи Античності, коли вважалося, що 
закони буття природи («фюзіс») та суспільства («номос») єдині. 
Тобто вважалося, що світ природи та світ соціальних взаємодій 
підвладні одним і тим же – циклічним – законам. Вперше спро-
бували піддати сумніву ідею нерозривної єдності природного 
(«фюзіс») та соціального («номос») софісти, висуваючи твер-
дження, згідно з яким соціальний світ керується власними зако-
нами, які є відмінними від законів природи. Втім ці аргументи 
широкої підтримки в епоху Античності не набули [14]. 

Необхідність вироблення дієвих засобів і механізмів ней-
тралізації небезпечного впливу популізму на функціонування 
демократії актуалізують вивчення цього феномена як стилю 
політичної діяльності та як політико-культурного явища.

Якщо популізм, як свідчить історичний і сучасний політич-
ний досвід, може подекуди виконати роль чинника певного 
вдосконалення демократії, то у незалежній Україні він став од-
нією з її вроджених вад. Масштабний «популізм обіцянок», який 
перетворився на константу всіх українських виборчих кампаній, 
сприяв лише поглибленню задавнених соціально-економічних 
проблем. Після краху українських лівих партій – наступників 
КПУ саме популісти прагнуть узяти на себе функцію виразної 
політичної артикуляції суспільного запиту на скорочення соці-
альної нерівності та розвиток соціальної держави. Проте вони 
здатні швидше дискредитувати це прагнення, ніж запропону-
вати країні якісну й ефективну соціальну політику. Проте брак 
такої політики загрожує Україні соціальною деградацією, штов-
хає громадян до абсолютно неконструктивного політичного 
радикалізму. 

При цьому особливу увагу варто звернути на глибинні корені 
популізму, які живляться психологією мас, станом суспільної сві-
домості, рівнем політичної культури. Саме з урахуванням цього 
контексту можна виділити сутнісні характеристики популізму в 
усіх його історичних і видових проявах (як ідеології, політично-
го руху, різновиду політичної діяльності, політичної технології). 
Це дасть можливість збагатити наукові підходи щодо цілісного 
бачення популізму, аналізу широкого розмаїття його проявів у 
сучасному політичному процесі, а також сформулювати про-
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позиції щодо мінімізації негативного та навіть руйнівного його 
впливу на життєздатність сучасної демократії. 

До основних поширених в Україні ідей популізму та його сло-
ганів, застосованих українськими політичними елітами, можна 
віднести: безпосереднє апелювання до народу, виступ від імені 
«пересічної людини»; маніпулювання формулою «воля народу – 
вищий закон»; висунення безвідповідальних програм; залучення 
до виборчої кампанії чи навіть включення до виборчих списків 
«народних улюбленців»: відомих спортсменів, співаків, акторів 
тощо; дистанціювання від «непопулярних заходів» та негатив-
них соціально-економічних процесів, пошук «винних». 

Серед основних ідей українського популізму можна виокре-
мити: безпосередню участь народу в управлінні (так звана 
пряма демократія); недовіру до представницьких державних 
інститутів; критику бюрократії, корупції тощо. До специфіч-
них рис українського популізму слід віднести: акцентування на 
ідеї можливості гарантованого забезпечення впливу кожного 
громадянина на процес ухвалення рішень («почую кожного»); 
наголос на можливості розв’язання завдань, які перебувають 
у межах компетенції інших суб’єктів політичного процесу 
(наприклад, подолання корупції); ідея соціального забезпе-
чення і підвищення рівня життя в умовах кризи (підвищення 
зарплат в умовах дефіциту бюджету) і т. ін.; ідея перерозподілу 
матеріальних благ на користь незаможних або малозапезпече-
них верств («відібрати і поділити»); ідея геостратегічного вибо-
ру України (проросійський або проєвропейський); національ-
но-культурне забарвлення (мовне питання тощо); ідеї місцево-
го патріотизму;

Насиченість ідей популізму в масовій свідомості громадян 
України призвела до того, що до популістських прийомів вда-
ються не лише окремі політичні сили та політики, а й усі чи 
майже всі суб’єкти політичної діяльності, що не в останню чергу 
пов’язано зі складними суспільно-політичними умовами, які 
виявилися сприятливими для ширшого застосування популізму. 
Зокрема, свідченням цього є окремі президентські та парламент-
ські виборчі кампанії, що проводилися за роки незалежності, з 
огляду на використання в них яскраво виражених популістських 
прийомів та засобів.
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Поширення популізму в українській політиці зумовлює його 
ототожнення із необґрунтованими передвиборними обіцянка-
ми політиків. Проте нині це явище є більш змістовним, а основ-
ні ідеї, які пропагує вітчизняний популізм, – це вимога пря-
мої участі народу в управлінні («пряма демократія»), наявність 
авторитарного лідера, недовіра до представницьких і державних 
інститутів влади, критика бюрократії. 

Таким чином, можна зробити висновок, що в Україні полі-
тики-популісти можуть бути небезпечними, насамперед через 
неефективність своєї діяльності, тоді як країна потребує реаль-
них змін. Популізм – це шлях в нікуди, хоча можна стверджу-
вати про виправданість його застосування на сучасному етапі 
суспільно-політичного розвитку українського суспільства. 

Насамперед йдеться про тих політичних діячів, які насправді 
прагнуть позитивних змін, але, конкуруючи з відвертими попу-
лістами, котрі щедро роздають обіцянки, змушені застосовува-
ти окремі популістські прийоми (спілкуватися зрозумілою для 
більшості мовою, давати обіцянки вирішення суспільних про-
блем тощо). 

Певною мірою це виправдання, позаяк у суспільстві з низь-
ким рівнем політичної та інформаційної культури, економічно-
го забезпечення електорат не підтримуватиме тих політиків, що 
ігнорують їх потреби і запити на швидке покращення. 

Популізм можна вважати неминучим супутником політичної 
свободи та демократичного устрою. Подекуди він постає силою, 
яка сприяє розширенню політичної участі, проведенню реформ 
в інтересах численних соціальних груп із низьким статусом. 
Схиляючись до протиставлення права більшості інтересам і пра-
вам тих чи інших меншин, популізм може бути загрозою право-
вій державі та базовим політичним і громадянським свободам. 
Скрізь, де популістські лідери отримували владу, вона набувала 
авторитарного характеру, супроводжувалася зловживаннями й 
утисками (але не знищенням) опозиції. 

Наголосимо також на тому, що популізм, на відміну від тра-
диційних ідеологічних систем, дуже залежить від особливостей 
різних національних політичних культур, конкретної сукупності 
обставин соціально-економічного та політичного життя тієї чи 
іншої країни. 
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Kiyanka Iryna. Populism as a possibility of changes and reforms
The study of populism is updated by the existence of a social order from 

interested political actors who use populism to implement their programs and fight 
for power, focusing on opportunities for change and reform..

The relevance of the study is also evident in the absence of a comprehensive 
study of populism in Ukraine, a proper political science assessment of previous 
studies, a rethinking of some theses of individual researchers, and especially in 
connection with its actualization as one of the popular principles in action, behavior 
in contemporary political practice in Ukraine. 

The concept of populism has been established in political science and history 
research in the absence of a generally accepted, unambiguous interpretation. The 
thesis of the complexity of the definition and the huge variety of manifestations of 
populism is the beginning of reflection on the populism of most authors who have 
researched this topic. The constituent scientific discussion, which has been going on 
for several decades, was the idea that the category of «populism» as a tool of 
political analysis in general should be abandoned. However, quite a lot of research 
by populist researchers is enough today a solid foundation for its active use in 
political science.

Political presented populist democracy, including calls for greater participation 
for reform, including through a popular referendum; populism of politicians, 
appointed not by ideological appeals to «people» with the requirement to build a 
unified coalition; reactionary populism – calls for fundamental changes that often 
find support instead of resistance and misunderstandings in their implementation.

Populism is most common among segments with low political and legal culture 
in conditions not yet strong structures of democracy. The inability of the masses to 
distinguish realistic proposals from demagogy, black and white vision of the world , 
the willingness next idol and hated by his rivals – all symptoms of low political 
culture actively used by populist leaders to mobilize public support.

Key words: populism, elections, political leader, political regime, political 
system, democracy.
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Є. В. ПЕРЕГУДА

про інституЦійні рамки біополітики в україні1

Актуальність дослідження політичних процесів у контексті пандемії 
COVID-19 пов’язана з розбіжністю підходів до оцінки карантинних заходів, 
ефективності політичних режимів щодо протидії пандемії, перспектив 
міжнародних відносин. Теоретичною засадою дослідження є сучасні інтер-
претації концепції біополітики, які здебільшого акцентують на розширенні 
контролю держави за суспільством, але у низці праць висувається й концеп-
ція демократичної біополітики. Застосування біополітичного підходу не 
означає ігнорування інших підходів. Зокрема, у цій статті використовуєть-
ся неоінституційний підхід. Дослідження свідчить, що елементи біополі-
тичного підходу використовуються владою України для нав’язування 
суспільству власних підходів у вирішенні низки питань управління. Проте 
ефективність біополітики стримується традиційними для України інсти-
тутами, зокрема слабкою ресурсною базою держави, плюралізмом політич-
них еліт тощо. 

Ключові слова: пандемія, коронавірус, біополітика, інститути, полі-
тичні еліти.

Pereguda yevgen. About institutional framework of biopolitics in Ukraine
The relevance of the political processes studying in the context of the COVID-19 

pandemic is related to the divergence of approaches to the assessment of quarantine 
restrictive measures, the effectiveness of political regimes, the prospects for 
international relations. The theoretical framework of the study are modern 
interpretations of the concept of biopolitics, which mostly emphasize the expansion 
of state control over society. But in a number of scientific works the concept of 
democratic biopolitics is put forward. Applying a biopolitical approach does not 
mean ignoring other approaches. This article uses a neo-institutional approach, 
according to which institutions determine the interests and ability of political actors. 

Key words: pandemic, coronavirus, biopolitics, institutions, political elites.

Актуальність вивчення пов’язаних з пандемією суспільних 
процесів пов’язана з тим, що за відсутності вакцини та ліків 
ефективність боротьби з нею значною мірою визначається саме 
загальносоціальними явищами. 
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З іншого боку, ця актуальність визначена тим, що у сучасних 
дослідженнях є значні розбіжності підходів до вирішення про-
блем пандемії. Наприклад, часто впроваджені карантинні захо-
ди піддаються критиці. Суперечливими є й оцінки того, як різні 
політичні режими можуть впоратися з пандемією. Поширена 
думка, що авторитарні режими більш ефективні, «мають біль-
ше коштів і практик контролю за суспільствами», більш надій-
но «контролюють державні підприємства та національні ресур-
си» [1]. Але багато дослідників не погоджуються з цим. На думку 
В. Пекара, найкраще можуть впоратися з кризою демократичні 
країни із сильними інституціями, найгірше – «демократичні 
країни зі слабкими інституціями, а посередині – авторитарні 
країни, які не можуть використовувати важливий інструмент – 
свідомість громадян» [2].

По-різному оцінюють дослідники й перспективи впливу 
пандемії на міжнародне співробітництво. Виокремлюють два 
концептуальних підходи. «Перша концепція проста й зрозумі-
ла: пандемічна криза підкреслює необхідність системи багато-
сторонніх відносин... і демонструє усю помилковість односто-
роннього націоналізму та ізоляціонізму. Друга пропонує проти-
лежну картину світу: глобалізація й відкриті кордони створюють 
вразливість перед вірусами та іншими загрозами» [3]

Відсутня ясність і щодо перспектив реформування соці-
ально-економічної політики. Ф. Поше виокремлює кілька 
сценаріїв посткризового розвитку Європи, до яких відносить 
повернення до неоліберальної політики самоусунення дер-
жави, стимулювання економічного зростання заради самого 
росту, глибоку соціально-екологічну трансформацію економі-
ки тощо [4].

Однією з провідних теоретичних засад дослідження є сучас-
ні інтерпретації концепції біополітики. Цей термін з’явив-
ся на початку ХХ ст., але найбільш відомою є його розробка 
М. Фуко [5]. Під біополітикою він розумів державне управ-
ління, здійснюване шляхом застосування політичної влади до 
всіх аспектів людського життя. П. Пресьядо звертає увагу на 
те, що «гіпотези Фуко, Еспозіто та Мартін можуть позиціону-
вати епідемії як соціально-політичні конструкції, а не як суто 
біологічні явища» [6]. Умовою реалізації біополітики та перехо-
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ду до суспільства самоконтролю є створення атмосфери страху. 
Завдяки цьому «навіть не потрібно… боротися з інакомислен-
ням. Система колективного «реагування» самостійно «забиває» 
своєю масовістю будь-які спроби критичного мислення» [7].

Водночас П. Сотіріс звертає увагу на можливість демократич-
ної біополітики. Підставою є розширення доступу до знань, що 
унеможливлює колективний процес прийняття рішень. У біопо-
літичній сфері це означає, що від простої дисципліни ми пере-
ходимо до відповідальності щодо інших, а потім й самих себе, і 
від призупинення соціальної активності до свідомого її перетво-
рення» [8].

Тому для нас важливі й ті концепції, які дають змогу оціни-
ти ефективність політрежиму в протидії пандемії. Ф. Фукуяма 
закликає не поспішати з висновками про ефективність авто-
ритарних режимів. На його думку, позитивний ефект залежить 
від поєднання ефективності, готовності влади прислухатися до 
порад експертів та довіри громадян до влади [9].

Інакше підходить до питання М. Мінаков. Він використовує 
модель трілемми як вибору, в якому несуперечливо враховують-
ся інтереси двох акторів з трьох, у даному випадку – держави, 
громадянина та спільноти. Звідси три сценарії: 1) протиправний 
суверенізм як компроміс держави та населення. Він «забезпе-
чить державі суверенне домінування, яка скасовує «невідчужу-
вані» природні та громадянські права, а популяції – виживан-
ня», а елементи карантину не скасують повністю після… над-
звичайного стану»; 2) «депопуляція» (компроміс між державою 
та громадянином): «Демографічний вакуум буде заповнюватися 
міграцією, що прискорилася. ...Керована міграція сприятиме 
приходу до влади етнонаціоналістично або расистськи нала-
штованих популістів... Некерована міграція підірве стійкість 
ліберально-демократичних режимів ще раніше»; 3) «децентра-
лізована анархія» (компроміс між громадянами та популяцією): 
«…Місцеві адміністрації та клани можуть отримати політичну 
легітимність як рятівники... громад. Також транснаціональні 
організації можуть показати себе рятівниками. В обох випадках 
національна держава є переможеною» [10].

Отже, використання біополітичного підходу не лише не запе-
речує, а й сприяє застосуванню неоінституціонального підходу, 
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згідно з яким існуючі інститути визначають інтереси політичних 
акторів та їх спроможність.

Коронавірусна криза в Україні розгорнулася на тлі загально-
економічної кризи, низького рівня добробуту тощо. Задля спри-
яння громадянам та економіці влада прийняла низку рішень. 
Були запроваджені доплати деяким категоріям громадян, забо-
ронено підвищувати тарифи на житлово-комунальні послуги 
тощо. Для бізнесу було ухвалено закони, зокрема, про відстроч-
ку сплати низки податків, орендної плати. Але не усі заходи 
впроваджувалися послідовно. Так, у проголосованій редакції 
закону йшлося про звільнення від орендної плати, а в опублі-
кованій – про те, що підприємства можуть бути звільнені [11]. 
Особливе місце в стимулюванні займала держпрограма креди-
тування «Доступні кредити 5-7-9%». Але її ефективність була й 
залишаєть ся невисокою. Підтримував комерційні банки Наці-
ональний банк. Збільшили терміни короткострокового фінан-
сування, запровадили рефінансування довгострокове. Для фін-
сектора ці заходи були дієвими, але з точки зору кредитування 
економіки, їх ефективність була сумнівною. Рефінанс потра-
пляв до бюджету, а не до економіки.

Увага, яку в Україні приділяли карантину, пов’язана з наступ-
ним. За даними Гарвардського університету, США для безпеч-
ного виходу з карантину слід було вийти на 5 млн тестувань на 
день. Екстраполяція цього показника на Україну давала 640 тис. 
Україна й не прагнула наблизитися до цього показника, тому 
мала зосередитися на поведінкових змінах [12].

Але карантин влада використовувала й для реалізації низки 
проєктів, які в іншій ситуації були б неможливі. Нарешті було 
ухвалено закон про впровадження сільгоспземель до ринкового 
обігу. Карантинні обмеження не дозволили опонентам органі-
зувати протести. Використовувалися обмеження для подолання 
протестів й у інших випадках, зокрема при незаконному будів-
ництві [13]. Також уряд почав використовувати ситуацію для 
встановлення контролю над «заробітчанством». 

Проте не усі проєкти вдалося здійснити. Так, парламент не 
зміг прийняти закон про право Нацгвардії здійснювати огляд 
громадян, низку інших рішень. Причиною були суперечності у 
середовищі еліт, зокрема всередині правлячої партії, між окре-
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мими органами влади. Суперечності між елітами проявили-
ся й по вертикалі. Найбільш гучним був скандал навколо мера 
Черкас. Проте вони проявилися й в інших випадках, зокрема, 
при переході до адаптивного карантину. Напередодні цього мер 
Києва звернувся з проханням до уряду дозволити зняти обме-
ження, незважаючи на недосягнення встановлених критеріїв. 
Вранці міністр охорони здоров’я заявив, що у Києві другий етап 
ослаблення обмежень не відбудеться, тому що місто не підпа-
дає під один з критеріїв. Але за 2 години він робить протилежну 
заяву [14]. Цікаво, що у проміжках між цими подіями відбуло-
ся засідання Київської комісії з надзвичайних ситуацій, а також 
нарада з цього приводу в Офісі Президента.

Цікавою є ситуація навколо Великодня. Попри різке знижен-
ня кількості відвідувачів богослужінь, у низці регіонів каран-
тинних обмежень не дотрималися. Е. Лібанова вважає, що влада 
побоялася конфліктувати з церквою [15].

Слабкість влади в процесі контролю норм карантину (кіль-
кість випадків накладення штрафів різко відставала від часто-
ти порушень) стала на перешкоді ефективності стимулювання 
поведінкових змін. Причому йдеться не лише про неспромож-
ність карати порушників, а й помилковий зміст рішень. Так, 
однією з причин незастосування штрафних санкцій слід визна-
ти надто високий їх розмір. 

З іншого боку, слабкість, зокрема ресурсообмеженість, 
влади змусили її вдатися до нетрадиційного заходу. Досягли 
домовленості з найбільшими бізнесменами про те, що вони 
візьмуть на себе частину організаційних зусиль й витрат для 
підвищення рівня підготовки медицини до пандемії, разом із 
закріпленням за ними відповідальності за окремі регіони [16]. 
Але сприймати це проявом демократичної біополітики було б 
передчасним.

Підсумовуючи вищевикладене, слід зробити такі висновки.
1. Політична наука вимагає більш активного, ніж раніше, 

використання біополітичного підходу при поясненні політич-
них явищ і процесів. Цей підхід передбачає можливість не одно-
го, а низки напрямів досліджень, зокрема він допускає демо-
кратичну біополітику. Слід погодитися з Ш. Берман у тому, що 
коронавірус показав, яких масштабів досяг розрив між теорією і 
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практикою демократії [17], й використання біополітичного під-
ходу є одним із джерел його подолання.

2. Елементи біополітичного підходу використовуються вла-
дою України й політичними силами в процесах державно-полі-
тичного управління. Йдеться про загальну спрямованість полі-
тики, використання «біополітики емоцій» тощо. Влада вико-
ристовує біополітику для нав’язування суспільству своїх підхо-
дів у вирішенні низки питань управління.

3. Біополітичний підхід не означає ігнорування інших підхо-
дів. Він недостатній для пояснення особливостей держуправлін-
ня в Україні. Ефективність біополітики стримується традицій-
ними інститутами, зокрема слабкою ресурсною базою держави, 
плюралізмом політичних еліт, і зокрема по вертикалі влади. 
Також на заваді цьому менталітет населення, але цей аспект 
нами досліджуватиметься в інших працях. 

4. У зазначених умовах реалізація сценарію розвитку, який 
М. Мінаков називає «протиправною суверенізацією», має на 
сьогодні незначний простір для реалізації. Реальнішими є сце-
нарії «депопуляції» та «децентралізованої анархії», які, на нашу 
думку, можуть поєднуватися.
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Pereguda yevgen. About institutional framework of biopolitics in Ukraine
The relevance of the political processes studying in the context of the 

COVID-19 pandemic is related to the divergence of approaches to the 
assessment of quarantine restrictive measures, the effectiveness of political 
regimes, the prospects for international relations. The theoretical framework of 
the study are modern interpretations of the concept of biopolitics, which mostly 
emphasize the expansion of state control over society. But in a number of 
scientific works the concept of democratic biopolitics is put forward. Applying 
a biopolitical approach does not mean ignoring other approaches. This article 
uses a neo-institutional approach, according to which institutions determine 
the interests and ability of political actors. Particular attention in Ukraine to 
quarantine procedures is due to the lack of vaccines and drugs, low level of 
testing. This increases the role of behavioral changes. At the same time, the 
biopolitics is used by the Ukrainian authorities to impose their own approaches 
to solving a number of governance issues. Thus, quarantine restrictive measures 
allowed to get rid of protests during the adoption of the law on opening the land 
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market, as well as in a number of other cases. However, the effectiveness of 
biopolitics in Ukraine is constrained by traditional Ukrainian institutions, 
including the weak resource base of the state, pluralism of political elites, and 
so on. Authorities are unable to monitor compliance with quarantine regulations. 
At the same time, it forces public authorities to transfer part of their power to 
influential informal social groups, in particular the leaders of business groups. 
But the characterization of such an event as an element of democratic policy is 
premature. Also, the weakness of power leads to increased contradictions 
between the levels of political governance.

Key words: pandemic, coronavirus, biopolitics, institutions, political elites.
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В. Л. ЗГУРСЬКА

управлінські виклики міської самоорганізаЦії: 
міЖ самоуправлінням  

та громадською участю1

Розглянуто характеристики самоорганізаційних процесів у контексті 
міста. Відзначено, що самоорганізація є ключовим механізмом для створен-
ня різних стимулів розвитку і водночас необхідним є втручання, здатне впо-
ратися зі спонтанною природою міста. Виділено особливості здійснення 
самоуправління та самоорганізації; доведено необхідність розрізняти само-
організацію та громадську участь; вказано на небезпеку політизації самоо-
рганізації. 

Ключові слова: самоорганізація, самоуправління, громадська участь, 
урбанізм, місцеве самоврядування, міський простір. 

Zgurska Valentyna. Government challenges of urban self-organization: 
between self-governance and citizen participation 

The characteristics of self-organizational processes in the context of the city are 
considered. It is noted that self-organization is a key mechanism for creating 
various incentives for development and at the same time intervention that can cope 
with the spontaneous nature of the city is needed. Features of self-government and 
self-organization are highlighted; the need to distinguish between self-organization 
and public participation has been proved; the danger of politicization of self-
organization is pointed out.

Key words: self-organization, self-governaance, citizen participation, urbanism, 
local self-government, urban space.

Місто завжди мало особливий статус серед інших людських 
поселень у всі історичні епохи, і насамперед завдяки більшим 
можливостям його мешканців об’єднувати свої зусилля для вирі-
шення не лише побутових, а й соціально-економічних та полі-
тичних проблем. Нині міське життя дає безліч прикладів само-
організації містян для досягнення короткострокових цілей, що 
іноді радикально змінюють міський ландшафт на управлінську 
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систему. Метою статті є з’ясування викликів управлінській систе-
мі міста, зумовлених практикою самоорганізаційних процесів, їх 
порівняння із самоврядуванням та участю громадськості. 

Стикнувшись з дуже взаємопов’язаним та постійно мінли-
вим світом, процеси самоорганізації у місті отримують дедалі 
більше уваги дослідників планування. З 1960-х років самоорга-
нізація розуміється як механізм внутрішніх змін у рамках склад-
них міських систем та широко використовується для побудови 
моделей розвитку міста [1]. Після новаторської публікації Дж. 
Якобса [2], формулювання складних теорій міст [3] самоорга-
нізація вважається ключовим механізмом8 за допомогою якого 
міста динамічно пристосовуються до зміни соціально-просто-
рової конфігурації та довкілля [4]. Самоорганізація є безпе-
рервним процесом, що стосується спонтанної появи порядку 
на системному рівні у результаті величезної кількості взаємодій 
між акторами на місцевому рівні. Це означає, що міські моде-
лі, що є результатом самоорганізації, з’являються самі по собі, 
оскільки зовнішній контроль з боку координаційних органів 
відсутній [5]. 

Вчені вважають самоорганізацію корисною для аналізу пев-
них міських феноменів, таких, як міські нетрі, неформальний 
міський розвиток [6], транспортний та пішохідний потоки [7], 
економічний розвиток міста, соціальна сегрегація [8], урбані-
зм [9] тощо. Відповідно самоорганізація дедалі більше розгля-
дається як концепція, що сприяє кращому розумінню складнос-
ті функціонування міста. 

У найбільш загальному вигляді самоорганізація визначаєть-
ся як спонтанна поява глобальної структури чи моделі місцевої 
взаємодії, що має чотири характеристики [10].

1. Діяльність акторів здійснюється без центрального коор-
динаційного центру чи зовнішнього контролю колективного 
результату. Хоча актор, що представляє індивіда чи групу, спро-
можний керувати діяльністю інших, жоден окремий актор чи 
зовнішня сила не має повного контролю за діями усіх інших 
акторів. 

2. У своїй діяльності актори виходять із власних інтересів, 
вони взаємодіють між собою, можуть коригувати свої дії у відпо-
відь на кроки інших, але єдиний колективний намір відсутній. 
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3. Ці дії змінюють структуру міської системи та вливають на 
її функціонування як сукупність некоординованих та відносно 
незалежних дій акторів на низових рівнях, що врешті сприяє 
появі спонтанної реконфігурації на рівні всієї системи. 

 4. Зміни на рівні всієї системи дуже важко, а подекуди й 
неможливо спрогнозувати. Чіткий причинно-наслідковий 
зв’язок між акторами, які починають певну дію, і трансфор-
мацією міської системи відсутній. Наслідки змін, зумовлених 
індивідуальними акторами на місцевому рівні, можуть жод-
ним чином не вплинути на діяльність системи або ж запусти-
ти процес самопосилення, що зумовить трансформацію всієї 
системи. 

Водночас спонтанний і непередбачуваний характер самоор-
ганізації означає, що міські зміни й трансформації є відкритими, 
розвиваються у різному темпі, а їх результати та наслідки дуже 
складно або майже неможливо передбачити. На практиці це 
означає, що можливості для свідомого і цілеспрямованого ске-
ровування міського розвитку до бажаних і конкретних наслідків 
значно обмежені [11]. 

У самоорганізованих міських системах будь-яке плановане 
втручання має певні безпосередні наслідки, прогнозовані лише 
до певної міри, але також дотичні побічні ефекти, що не завж-
ди є бажаними чи передбачуваними. Відповідно, з одного боку, 
самоорганізація вважається ключовим механізмом для створен-
ня різних стимулів розвитку, а з іншого – самоорганізовані міста 
вимагають втручання, здатного впоратися зі спонтанною при-
родою міста. 

Необхідність здійснення зовнішнього втручання вимагає 
з’ясування відмінностей між самоорганізацією та самоуправ-
лінням. В ієрархічному управлінні керуючі актори здійснюють 
сильний контроль за процесом прийняття рішень щодо розвит-
ку та ресурсів, які вони можуть мобілізувати. У спільному уряду-
ванні відповідальність поділена з неурядовими акторами; уря-
дові та неурядові актори взаємозалежні у реалізації цілей роз-
витку. Водночас у процесах самоврядування громадяни та інші 
неурядові актори відіграють провідну роль. Саме вони значною 
мірою вирішують, хто буде залучений до прийняття рішення і як 
будуть розподілені ресурси. Урядові актори зберігають дистан-
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цію і можуть намагатися визначати умови, за яких може відбува-
тися самокерований розвиток. 

Відповідно самоуправління можна розуміти як форму коор-
динації та прийняття рішень, в якій індивіди та громади мають 
високий ступінь свободи у формуванні системи, до якої вони 
належать, відповідно до власних уподобань. 

Співставлення концепції самоуправління з особливостями 
самоорганізації дає змогу виділити такі риси самоуправління: 

1. Актори вживають заходів завдяки певній внутрішній коор-
динації. Ця координація може, наприклад, бути включена у 
керований учасниками процес прийняття рішень чи базуватися 
на неформальному обміні думками між акторами. 

2. Актори координують свою діяльність через наявність 
колективної волі, а трансформаційний процес зосереджений 
навколо спільної мети. 

3. Трансформація міської конфігурації є продуктом дорадчих 
дій для досягнення спільної мети. Актори цілеспрямовано нама-
гаються реалізувати зміни в структурі системи і/або її функціо-
нуванні через співробітництво. 

4. Трансформація системи до певної міри є прогнозованою, 
оскільки включає певний ступінь внутрішньої координації та 
базується на колективній волі акторів. Передбачуваність зале-
жить від таких чинників, як лояльність акторів до спільної цілі, 
ступінь координації та вплив зовнішніх чинників. 

Як і в самоорганізації, інституційні сили функціонують як 
сприятливі чи гальмівні чинники. Вони можуть посягати на про-
цеси самоуправління, дозволяючи, стимулюючи, іноді навіть 
змушуючи групи керувати собою [12]. На відміну від самоорга-
нізації ці умови можуть стосуватися більш безпосередньо май-
бутньої міської конфігурації, оскільки трансформаційний про-
цес передбачений залученими акторами. 

Отже, самоуправління зосереджене на взаємодії та проце-
сі прийняття рішень, керованому громадянами та неурядо-
вими акторами. Водночас самоорганізаційні процеси стосу-
ються адаптивної поведінки міських систем та мереж, вклю-
чаючи спонтанну появу масштабних моделей та нелінійних 
причинно-наслідкових зав’язків. У ході планування процеси 
самоуправління та самоорганізації можуть перетікати один в 
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одний, оскільки громадські ініціативи можуть з часом зміню-
ватися. 

Поняття самоорганізації та участі громадян часто використо-
вують як синоніми, хоча існує фундаментальна відмінність між 
співробітництвом та самоорганізацією [13]. Коли йдеться про 
самоорганізацію, насамперед маються на увазі громадські іні-
ціативи, що походять з-поза урядового контролю. При цьому 
самоорганізацію не слід розуміти як наслідок чи результат змен-
шення ролі держави чи неефективне надання публічних послуг. 
По-перше, таке розуміння є небезпечним з огляду на те, що 
активні громадяни можуть використовуватися певними група-
ми інтересів в умовах постійного ослаблення ролі держави та 
тенденції до приватизації (наприклад, проплачені акції про-
тесту проти забудовників). По-друге, вивчення самоорганізації 
в містах свідчить про набагато складнішу архітектуру й темпи 
взаємодії акторів на різних рівнях управління, ніж видається на 
перший погляд. 

Відповідно було б надто спрощено визначити самоорганіза-
цію як силу, що виникає без зовнішнього втручання. Також має 
свої недоліки підхід до самоорганізації як до людської діяльно-
сті в рамках ліберальної та індивідуалістичної концепції самодо-
статності поза державою [14]. Часто такі терміни, як тактичний 
урбанізм, соціальні інновації використовуються для позначення 
зменшення ролі держави або намагання громадян покращити 
громадський простір та повсякденне життя [15]. 

Самоорганізацію варто розглядати як майданчик можливо-
стей, що акцентує увагу на низовому управлінні, яке передбачає 
взаємодію місцевих громад з органами управління. Така діяль-
ність дає змогу широкому загалу громадян взяти безпосеред-
ню участь на усіх етапах соціальних і міських змін, в той час як 
активізація громадян може одночасно покращити якість базо-
вих соціальних послуг [16]. За такого підходу публічні інститу-
ти мають знайти нові шляхи надання публічних благ відкрито і 
прозоро, уникаючи практики, що дає змогу поставати громад-
ську активність на службу інтересам третіх сторін. 

У цьому контексті варто уникнути надмірної політизації гро-
мадських рухів, які починають висувати колективні вимоги до 
органів публічної влади. Заслуговує на увагу підхід, за якого 
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конфлікт та співробітництво виступають як взаємно посилюючі 
елементи політичного процесу, в якому конфлікт не лише неми-
нучий, але й необхідний аспект участі[17].

Дослідники мають вийти за розуміння простору лише як вмі-
стилища [18], оскільки повне розуміння людської діяльності 
вимагає визнання просторової природи людської діяльності, 
позаяк простір є сукупністю практик просторового використан-
ня та представництва, включаючи продукування та відтворення 
соціальних структур, соціальних дій та відносин між громадя-
нами та органами публічної влади. За такого підходу простір 
уже не розглядається як пасивний фрагмент міста, оскільки він 
надає ресурси для різних груп, що по-різному конструюють себе 
у просторі. Простір – це не поле битви між різними групами; це 
особливий елемент, що формує соціальну взаємодію і, як наслі-
док, ідентичність. У такому сенсі міський простір є одночасно і 
соціальним, і політичним. 

Нова хвиля самоорганізованих практик представляє місто 
як щось більше, ніж арена боротьби між включенням – мар-
гіналізацією, спротивом – активізацією. У містах мешканці 
ство рюють мережі, асоціації, громади, базовані на спільній 
практиці з різних причин: задля використання принципу солі-
дарності та рівності для формування нових форм споживання 
(солідарність групових закупок); для експериментів з інстру-
ментами соціальної та екологічної стабільності (міська агро-
культура); для боротьби з монетизацією щоденного життя 
через безкоштовний обмін взаємними послугами (банки часу) 
чи шляхом надання етичних фінансових послуг; розробки 
нових форм торгівлі (магазини чесної торгівлі); переосмислен-
ня міського простору з точки зору екологічного підходу (через 
різні методи заощадження енергії та використання відновлю-
вальних джерел енергії); відродити міські території та вберегти 
їх від комерціалізації (практики самоорганізації, орієнтовані 
на повторне використання занедбаних просторів); для пере-
осмислення культури як спільного блага, що не може бути 
комерціалізоване (відродження культурних просторів, призна-
чених для знищення). 

У меншому масштабі багато міських практик демонструють, 
як зміна контексту призводить до матеріальних трансформа-
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цій, що простір є не просто нейтральною підтримкою людської 
діяльності. Радше він є інструментом, за допомогою якого ми 
вибудовуємо свої відносини, формуємо ідентичність та ство-
рюємо проєкти майбутнього. 

У цьому широкому спектрі різних міських колективних дій 
багато практик є неформальними діями з повторного при-
своєння (тобто практики оспорюють майнові права, намагаю-
чись відродити низку міських просторів). Ці практики є цен-
трами спротиву, але також інкубаторами нових міських проєк-
тів, що включають: організаційні експерименти, потенційно 
здатні побудувати місто навіть за інституційно визначеними 
рамками; символічні та матеріальні підходи до творення від-
чуття простору тощо. Неформальні практики самоорганізації 
пропонують себе як потенційну лабораторію соціальних та 
екологічних експериментів. Їх можна розглядати як взаємо-
пов’язані міські рухи, вкорінені у соціальній, політичній та 
екологічній свідомості містян. Однак вони часто суперечать 
владі та інституційним структурам, намагаються створити та 
виробити інше місто. 

Значний масив літератури розглядає неформальні практики 
як революцію знизу, наголошуючи на ролі людей у діяльності 
проти держави. Тим не менше такий підхід ризикує породи-
ти ідеологічне та популістське домінування неформального 
без розуміння його внутрішньої диференціації та складності. 
Неформальні практики не є самі по собі благом, а їх учасники не 
діють лише на основі спільних і прогресивних цінностей. У дея-
ких випадках вони зрештою реалізують процес просторової при-
ватизації, базований на принципах неоліберального індивідуа-
лізму. В інших випадках вони є різновидом міського популізму, 
що не завжди ставить під сумнів статус-кво міста чи створює 
справедливе місто попри їх добрі наміри [19]. 

Визначаючи, що такі практики здатні виробляти публічні 
цінності, важливо розуміти, що різні ресурси, знання, досвід та 
компетенція, спрямовані на розв’язання публічних проблем, не 
можуть обмежуватися лише формально визнаними інститутами. 
Радше ці чинники переплітаються з неформальними практика-
ми, здатними знайти зазвичай нетрадиційні відповіді на колек-
тивні потреби. З огляду на це публічні інститути не можна вва-
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жати єдиними суб’єктами, що надають публічні послуги чи роз-
робляють публічну політику. Неформальні практики можна вва-
жати публічною політикою, якщо їм вдається успішно розв’язу-
вати публічні проблеми. 

Також вважливо уникнути спрощення та руйнування дихо-
томічних відносин (формальне – неформальне, громадянська 
активність – держава), що дасть змогу подолати ризики депо-
літизації практики самоорганізації як діяльності, що походить 
від принципів соціальної та економічної справедливості. Варто 
відмовитися від розгляду громадських організацій як надавачів 
послуг та аполітичних посередників між громадянами та орга-
нами місцевої влади [20], а акцентувати увагу на потенціалі гро-
мадської активності для удосконалення владних відносин та 
ліквідації причин, що лежать в основі соціальних і просторових 
проблем. 

Отже, самоорганізація є ключовим механізмом для стимулю-
вання розвитку, в тому числі міст. Водночас самоорганізовані 
міста вимагають втручання, здатного впоратися зі спонтанною 
природою міста. Слід відрізняти самоуправління, яке стосується 
взаємодії у процесі прийняття рішень, керованого громадянами 
та неурядовими акторами, від самоорганізаційних процесів, що 
є результатом адаптивної поведінки міських систем, включаючи 
спонтанну появу масштабних моделей та нелінійних причин-
но-наслідкових зав’язків. На відміну від громадської активності 
самоорганізація частіше може набувати неформальних форм і 
продукувати непередбачувані наслідки.
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Zgurska Valentyna. Government challenges of urban self-organization: 
between self-governance and citizen participation 

In self-organizing urban systems, any planned intervention has certain 
immediate consequences, predicted only to a certain extent, but it also has 
tangible side effects that are not always desirable or predictable.

Self-governance focuses on the interaction and decision-making process led 
by citizens and non-governmental actors. At the same time, self-organizing 
processes concern the adaptive behavior of urban systems and networks, 
including the spontaneous emergence of large-scale models and nonlinear 
causation. The processes of self-governance and self-organization can flow into 
each other, as community initiatives may change over time.

The concepts of self-organization and citizen participation are often used 
interchangeably, although there is a fundamental difference between such 
cooperation and self-organization. When it comes to self-organization, we 
primarily mean citizen initiatives that come from outside government control. 
At the same time, self-organization should not be understood as a consequence 
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or result of a reduction in the role of the state or inefficient provision of public 
services.

Self-organization should be seen as a platform for opportunities that focuses 
on grassroots governance, involving the interaction of local communities with 
government. Such activities allow a wide range of citizens to take a direct part 
at all stages of social and urban change, while activating citizens can 
simultaneously improve the quality of basic social services.

In this context, excessive politicization of social movements, which are 
beginning to make collective demands, should be avoided. Noteworthy is the 
approach in which conflict and cooperation act as mutually reinforcing 
elements of the political process, in which conflict is not only inevitable but also 
a necessary aspect of participation.

Key words: self-organization, self-governaance, citizen participation, 
urbanism, local self-government, urban space.
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взаємодія політики і права  
в республіЦі польЩа: емпірична модель1

Аналізуються наявні в науковій літературі характеристики взає-
мовпливу і взаємозв’язку між політикою і правом у Республіці Польща. 
Визначено показники, які відображають емпіричну модель взаємодії політи-
ки і права, та розкрито причинно-наслідкові зв’язки між ними. Встановлено, 
що взаємодію політики і права в Республіці Польща супроводжують такі 
явища, як політизація права, політична інструменталізація права, віртуа-
лізація політики і права, інфляція права. На основі критерію – інтереси, що 
відображені в політичних рішеннях і правових нормах – емпіричну модель 
взаємодії політики і права в Республіці Польща названо корпоративною. 
Описана модель дає змогу глибше зрозуміти причини, передбачити наслідки, 
а відтак запобігти неналежній взаємодії політики і права.

Ключові слова: модель, політика, право, інструменталізація права, 
інфляція права.

Kukuruz Oksana. Interaction of politics and law in the Republic of Poland: 
empirical model

The article analyzes the characteristics of the relationship between politics and 
law in the Republic of Poland, which are available in the scientific literature. 
Indicators that reflect the empirical model of the interaction of politics and law are 
identified, and the causal relationships between them are revealed. It is established 
that the interaction of politics and law in the Republic of Poland is accompanied by 
such phenomena as the politicization of law, political instrumentalization of law, 
virtualization of politics and law, inflation of law. Based on the criterion – the 
interests reflected in political decisions and legal norms – the empirical model in 
the Republic of Poland is called the corporate model of interaction between politics 
and law. The described model makes it possible to better understand the causes, 
predict the consequences, and thus prevent the inappropriate interaction of politics 
and law.

Key words: model, politics, law, instrumentalization of law, inflation of law.

Взаємодія політики і права, як і будь-який інший суспіль-
но-політичний процес, має розглядатися на двох рівнях – тео-
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туту держави і права імені В. М. Корецького НАН України; ORCID: 0000-
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ретичному й емпіричному. Вивчення теоретичних напрацювань 
дає змогу вдосконалити практику, а ґрунтовний аналіз практи-
ки – чіткіше визначити терміни, якими позначають суспільні 
явища та процеси. На взаємодію політики і права впливає бага-
то чинників, які в сучасному глобалізованому світі не завжди 
можна одразу визначити, оскільки вони швидко змінюються 
або набувають нових, не притаманних їм раніше рис. За таких 
умов вивчення польського досвіду, де відбувалися державотвор-
чі й правотворчі процеси (перехід від авторитарного режиму до 
демократичного, від волюнтаристського типу правотворення 
до суспільного) схожі до тих, які мають місце в Україні, дасть 
змогу глибше зрозуміти причини і передбачити наслідки тих чи 
інших проявів політики і права. Метою цієї статті є опис емпі-
ричної моделі взаємодії політики і права в Республіці Польща. 
Завдання полягають: у з’ясуванні основних правил моделюван-
ня; виокремленні практичних аспектів взаємовпливу і взаємо-
зв’язку між політикою та правом у Республіці Польща; визна-
ченні показників, які відображають емпіричну модель взаємодії 
політики і права, та розкритті причинно-наслідкових зв’язків 
між ними.

Окремих публікацій, присвячених польській моделі взаємо-
дії політики і права, поки що немає. Проте існує чимала кіль-
кість праць польських учених, в яких визначається взаємовплив 
та взаємозв’язки між політикою і правом, що фактично харак-
теризує процес взаємодії між цими суспільними регуляторами. 
Зокрема, В. Арндт у публікації «Право в ІІІ РП – де є принцип 
спільного добра?» [1] приділив увагу причинам зниження цінно-
сті права в польському суспільстві; П. Вінчорек у статті «Інстру-
ментальне використання права в правотворчому процесі» [2] 
розкрив сутність і навів приклади інструменталізації права; 
С. Вронковська у статтях «Законодавчий процес двох декад – 
успіхи і невдачі» [3] та «Про волюнтаризм, інструменталізацію і 
відповідальність за право» [4] визначила моделі правотворення, 
відзначила політичний характер законодавчого процесу, вказала 
на політичну інструменталізацію права; Р. Піотровський в екс-
пертизі «Ефективність становлення права, систем виміру спра-
ведливості й прав споживача як умова ефективної держави» [5] 
відзначив віртуалізацію політики і права, в основі яких поточ-
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ні політичні потреби замість суспільних. Авторкою була проа-
налізована польська наукова література, дотична до нинішньої 
тематики, й опубліковані статті «Політичні чинники створен-
ня права: сучасні тенденції в Україні та Польщі» [6] та «Полі-
тика правотворення в працях польських юристів: політологічні 
аспекти» [7].

Для досягнення мети і завдань цієї статті застосуємо міждис-
циплінарний підхід, методи аналізу і моделювання. Моделю-
вання в політології означає побудову та використання моделей 
для вивчення політичних явищ та процесів [8, с. 219]. Модель 
визначають як «сукупність логічних, математичних або інших 
співвідношень, які відображають із необхідним або досяжним 
ступенем подібності певний фрагмент політичної реальності, 
істотні властивості досліджуваного політичного процесу» [9, 
с. 453].

В науковій літературі немає чіткого універсального алго-
ритму побудови моделей. Така ситуація пояснюється тим, що: 
по-перше, певний об’єкт може по-різному відтворюватися в 
різних науках, зважаючи на межі їх предметних полів; по-друге, 
в межах однієї науки об’єкт також може відображатися по-різ-
ному, залежно від підходу і завдань дослідження. Як слушно 
зазначає М. Польовий, перш ніж створювати модель, дослідник 
повинен обрати тип цієї моделі з огляду на мету дослідження. 
Розглянувши низку типологій та взявши до уваги специфіку 
досліджуваної проблеми, було обрано причинно-наслідкову 
модель, яка призначена «для пояснення і прогнозування пове-
дінки об’єкта» та зорієнтована «на опис динаміки досліджува-
них процесів» [10, с. 46].

Взаємодію політики і права будемо розуміти як взаємовплив 
політичних рішень і правових норм, метою якого є управління 
суспільними справами. Цей взаємовплив здійснюється через 
суб’єктів, як на етапі розроблення, так і на етапі реалізації 
політики і права. Відповідно до основних правил моделюван-
ня насамперед визначимо суспільно-політичні показники, які 
є ключовими для емпіричної моделі взаємодії політики і права. 
Показниками у даному випадку будуть спеціальні політоло-
гічні й юридичні терміни, що відображають явища, присутні в 
досліджуваному процесі. Одним із способів визначення таких 
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показників є їх виокремлення з праць фахівців з даної тема-
тики.

В. Арндт відзначав, що в Республіці Польща на початку її 
трансформації недостатньо був замінений: персонал державно-
го апарату; чиновники, які готували законопроекти; чиновники 
і судді, які застосовували право. Залишилося багато «досвідче-
них» кадрів, які звичаї і стиль функціонування державних орга-
нів влади Польської Народної Республіки перенесли до нової 
незалежної Республіки Польща. Почав розвиватися корпора-
тизм у значенні приватизму, коли певні середовища дбають про 
власні інтереси всупереч інтересам суспільства. Не було ціліс-
ного бачення права як на етапі правотворення, так і на етапі 
реалізації права. Ідеалізація принципу правової держави, на 
думку В. Арндта, також спричинилася до того, що право, в його 
позитивістському розумінні, забезпечувало партикулярні права 
і повноваження. Серед багатьох негативних наслідків вищеопи-
саної ситуації науковець відзначив: надмірне правове регулю-
вання (інфляція права); інструменталізація права; корпоратизм; 
недостатність моральності права [1, с. 262 – 266].

П. Вінчорек звертає увагу на розрізнення тверджень: право – 
це інструмент досягнення цілей та інструментальне викори-
стання права. В першому твердженні йдеться про позитивні 
ознаки процесу, в другому – про негативні. Право вчений розу-
міє як «інструмент здійснення і обмеження публічної влади в 
державі; інструмент, що служить раціоналізації і сприяє вра-
хуванню й передбачуваності поведінки людей та досягненню 
інших цілей, не завжди зрештою гідних досягнення» [2, с. 33]. 
Натомість інструментальне використання права й інструмента-
лізація права – це намагання публічної влади використати право 
як інструмент для досягнення визначених нею цілей. Такі цілі 
бувають сумнівні з точки зору їх аксіологічного значення або 
витрачених ресурсів (моральних, економічних, політичних), бо 
перевищують вартість самих цілей. Таке використання права, на 
переконання вченого, – це прояв патології, навіть атрофії права; 
наслідок правового нігілізму; свідчення появи кризи публічної 
влади в державі [2, с. 34].

Залежність законодавчого процесу в Республіці Польща від 
політиків більшою мірою, ніж від юристів, відзначала С. Врон-
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ковська. Політики ініціювали розроблення правових актів, 
визначали їх мету, закладали у їх зміст насамперед інтереси 
політичних сил або тих груп, чиї інтереси вони лобіювали. На 
двадцятий рік незалежності Республіки Польща, С. Вронков-
ська наявну модель правотворення визначила як легалістичну. 
Це означало, що основою процесу правотворення були політич-
ні рішення, розроблені в декількох осередках, але з незначним 
або формальним залученням представників громадянського 
суспільства [3, с. 115]. Недосконалими, на думку вченої, були 
процедури правотворення, які не убезпечували від політич-
ної інструменталізації права. С. Вронковська називає декілька 
форм проявів цього явища. Серед них: право використовується 
для досягнення мети, яка не схвалюється в певному правовому 
порядку; правові акти приймаються з порушенням передбаче-
них для цього процедур; право порушується у формі бездіяль-
ності, невиконання обов’язків певними суб’єктами, які самі 
повинні були визначити настання умов для виконання певних 
дій; право використовується для створення інституцій, які не 
відповідають їх призначенню [4, с. 15].

На правотворення як інструмент тимчасової політичної 
боротьби звертав увагу М. Філар. Учений описав синдроми 
політизації правотворення. Серед них: метод часткового зако-
нодавства; метод швидкого реагування на виниклу суспільну 
проблему; метод тимчасового законодавчого починання. Ціля-
ми правових норм, розроблених вищезазначеними методами, 
здебільшого є не належне вирішення проблем, а прагнення 
повідомити суспільству, що влада працює над проблемами. 
М. Філар визнає, що право загалом і правотворення зокрема 
мають політичну природу, однак наголошує, що «політичність 
не повинна бути метою самою в собі, а лише засобом, що веде 
до досягнення якогось правильного і раціонального результа-
ту» [11, с. 186].

На часте розроблення нових правових актів на основі 
виключно політичної волі законодавця замість об’єктивної 
суспільної необхідності звертав увагу Р. Піотровський. За його 
спостереженнями, поточна політика була віртуалізованою, що 
проявлялося в грі політиків, розрахованій на зацікавленість з 
боку ЗМІ і глядацької аудиторії. Правлячі політичні партії вели 



208 Держава і право � Випуск 87

«персональні, історичні, амбіційні суперечки щодо компетенції 
окремих органів та шляхів адаптації держави до характеру полі-
тиків», а політика перестала бути «мистецтвом вирішення про-
блем, пов’язаних з виконанням завдань держави» [5]. Прогресу-
юча віртуалізація політики, на переконання вченого, призвела і 
до віртуалізації права.

Як вже згадувалося вище, у Республіці Польща відзначають 
існування такого явища, як інфляція права. Її, за аналогією з 
відповідним явищем у економіці, розуміють як «збільшення 
кількості правових норм з одночасним, відчутним зниженням їх 
якості, вимірюваної в основному необхідністю їх частих змін, до 
чого змушують серед іншого рішення Конституційного Трибу-
налу або різні системні прогалини і невідповідності» [12, с. 60]. 
Інфляцію права визначають як ситуацію, «коли кількість вида-
них текстів для досягнення певної мети перевищує певний поріг, 
поза яким вони вже є непотрібними і навіть можуть зіпсувати 
бажаний ефект» [13, с. 440]. На думку С. Вінера, інфляція права 
складається з трьох елементів – тексти непотрібні, даремні, 
недоступні. Це відбувається тоді, коли: правові норми немож-
ливо застосовувати через їх надмірне нагромадження; відсутні 
заходи, необхідні для забезпечення ефективності прийнятих 
норм; нових положень з’являється так багато, що ті, які повинні 
їх дотримуватися, і ті, які повинні слідкувати за їх дотриманням, 
заледве встигають їх проглядати.

Інфляцію права польські вчені, державні установи і неурядові 
організації фіксують упродовж усього періоду незалежності Рес-
публіки Польща. Так, Я. Кохановський наводив дані, що свід-
чили про значне зростання кількості й обсягу правових актів. 
Зокрема: кількість нових законів у 1990 році перевищила 100, а 
у 2004 – 250; «Збірник законів» у 1990 році вміщував закони на 
1348 сторінках, а у 2004 році – на 21031 сторінці [14]. Організація 
«Грант Торнтон» у «Барометрі права» показала кількість сторінок 
правових актів (законів, розпоряджень і міжнародних догово-
рів), що друкувалися в «Збірнику законів» з 1989 по 2019 роки. 
За цей період кульмінаційним був 2016 рік, коли було ухвалено 
35000 сторінок нового права. Після цього надпродукція права 
трохи знизилася, і в 2019 році становила 21537 сторінок. Експер-
ти порахували, що для прочитання всіх нових правових актів у 
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2019 році людина повинна була витратити 2 години і 52 хвилини 
кожного робочого дня [15].

Отже, емпіричну модель взаємодії політики і права в Рес-
публіці Польща характеризують такі показники: політизація 
права, віртуалізація політики і права, інструменталізація права, 
політична інструменталізація права, інфляція права. Взає-
мовплив політичних рішень і правових норм у напрямі забезпе-
чення корпоративних інтересів представників влади або інтере-
сів тих корпорацій, яких вони представляють, дає змогу назвати 
цю модель корпоративною. Ця модель характеризується тим, 
що різні групи інтересів, у тому числі засновані на професійній 
основі, конкурують між собою за вплив на розроблення та реа-
лізацію політики і права з метою якнайкращого забезпечення їх 
інтересів. Вплив політиків як корпорації є більшим, ніж вплив 
юристів. Останні допомагають політикам продукувати дедалі 
більшу кількість нових правових норм замість того, щоб фор-
мувати ставлення до права як стабілізуючого і справедливого 
регулятора суспільних відносин. Політика в значенні боротьби 
за владу є визначальною щодо права в значенні законодавства. 
Відтак явищами, що постійно супроводжують процес взаємо-
дії політики і права в Республіці Польща, є політизація права і 
політична інструменталізація права, а їх наслідком – інфляція 
права, які разом знижують цінність права і політики в значенні 
стратегічної програми розвитку суспільства. З огляду на вище-
зазначене подальших досліджень потребують механізми змен-
шення рівня інструменталізації та інфляції права.
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Kukuruz Oksana. Interaction of politics and law in the Republic of Poland: 
empirical model

The article analyzes the characteristics of the relationship between politics 
and law in the Republic of Poland, which are available in the scientific literature. 
Indicators that reflect the empirical model of the interaction of politics and law 
are identified, and the causal relationships between them are revealed. It is 
established that the interaction of politics and law in the Republic of Poland is 
accompanied by such phenomena as the politicization of law, political 
instrumentalization of law, virtualization of politics and law, inflation of law. 
Based on the criterion – the interests reflected in political decisions and legal 
norms – the empirical model in the Republic of Poland is called the corporate 
model of interaction between politics and law. Different interest groups, including 
those based on professional grounds, compete with each other for influence in the 
development and implementation of policy and law in order to best ensure their 
interests. The influence of politicians as corporation on these processes is greater 
than the influence of lawyers. The latter are helping politicians produce more and 
more new legal norms, instead of shaping attitudes towards law as a stabilizing 
and fair regulator of public relations. Politics in the sense of the struggle for power 
is decisive in relation to the law in the sense of current legislation. Thus, the 
phenomena that constantly accompany the process of interaction between 
politics and law in the Republic of Poland are the politicization of law and 
political instrumentalization of law, and their consequence – inflation of law, 
which together reduce the value of law and policy in terms of strategic program of 
development of society. The described model makes it possible to better 
understand the causes, predict the consequences, and thus prevent the 
inappropriate interaction of politics and law.

Key words: model, politics, law, instrumentalization of law, inflation of law.
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інтерпретаЦії конЦепту інформаЦійної війни  
в західних засобах масової інформаЦії1

Розкриваються підходи західних дослідників (М. Лібіцкі, Дж. Аро, 
Ф. Вебстер та Д. К. Туссу) до розуміння явища «інформаційна війна». 
Розглядаються публікації на тему інформаційної війни у таких впливових 
західних ЗМІ, як Deutsche Welle, BBC, The New York Times, The Washington 
Post, CNN та The Guardian. Виявляються особливості висвітлення мате-
ріалів, присвячених інформаційній війні, та описуються суттєві деталі 
інформаційної війни, на які звертають увагу автори. Розкриваються амери-
канський та європейський варіанти інтерпретації концепту інформаційної 
війни у ЗМІ. Обґрунтовується важливість відмови від надмірного викори-
стання словосполучення «інформаційна війна» у ЗМІ та параноїдального 
сприйняття ситуації інформаційного протиборства.

Ключові слова: інформаційна війна, ЗМІ, інформаційний простір, кібера-
така, пропаганда.

Kalinichenko Bogdan. Interpretations of the information warfare concept in 
the Western mass media

The article reveals the approaches of Western researchers such as M. Libicki, 
J. Aro, F. Webster, and D. K. Thussu to understanding the phenomenon of 
«information warfare». Publications on the information warfare are being 
considered in such influential Western media as Deutsche Welle, BBC, The New 
York Times, The Washington Post, CNN and The Guardian. The peculiarities of 
the information materials coverage about the information warfare are revealed and 
the essential details of the information warfare, which the authors draw attention 
to, are described. The American and European variants of interpretation of the 
information warfare concept in mass media are revealed. The importance of 
refusing to overuse the word «information warfare» in the media and paranoid 
perception of the information confrontation situation is substantiated.

Key words: information warfare, mass media, information space, cyber attack, 
propaganda.

Інформаційна війна – поняття, яке дедалі більше набу-
ває популярності не лише в репортажах різних ЗМІ, а й стає 
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невід’ємною складовою предметного поля політичної науки. 
Прискіпливе дослідження даного явища дає змогу по-новому 
розглядати політичні конфлікти, аналізувати виборчі кампанії 
і, безумовно, відслідковувати дискредитаційні кампанії. Але 
подібні розробки невідомі широкому загалу. Ними цікавляться 
або інші науковці, або конкретні політичні актори, які в подаль-
шому використовують їх задля досягнення певних політичних 
цілей. Як показує практика, уявлення громадян про інфор-
маційну війну формуються на основі відповідних матеріалів у 
ЗМІ. Більше того, подання такого роду матеріалів може бути 
не чим іншим, як елементом або засобом ведення інформацій-
ного протиборства. Тому важливо виявити і проаналізувати, як 
саме висвітлюється явище інформаційної війни у тих чи інших 
ЗМІ для усвідомлення мети подібних публікацій та вироблення 
(за потреби) або адекватної відповіді, або їхнього коригування. 
Особливістю західних ЗМІ є те, що вони транслюють інфор-
мацію, яку потім використовують ЗМІ інших країн світу. Це 
зумовлюється, незважаючи на всі заперечення такого явища, як 
європоцентризм, політичною і цивілізаційною першістю ЄС та 
США. Тому цілеспрямоване вторгнення в інформаційний про-
стір Заходу дає змогу отримати значно більше можливостей, ніж 
у конкретний локальний інформаційний простір. Щоправда, 
найбільша ефективність досягається завдяки одночасній інфор-
маційній експансії на Захід та в інформаційне поле конкретної 
країни. Прикладом цього є анексія Криму та початок російської 
агресії на Донбасі.

Перш за все, у межах даного дослідження розглядатимуться 
конкретні приклади публікацій по темі інформаційної війни у 
таких популярних західних ЗМІ, як Deutsche Welle, BBC, The 
New York Times, The Washington Post, CNN та The Guardian. 
Також доречно використати напрацювання таких дослідників, 
як М. Лібіцкі, Дж. Аро, Ф. Вебстер та Д. К. Туссу щодо розумін-
ня явища інформаційної війни в ЗМІ. Але варто зауважити, що 
комплексних напрацювань саме по темі інтерпретації концепту 
інформаційної війни в західних ЗМІ немає. Дослідження зде-
більшого концентруються на виявленні прикладів негативного 
ворожого інформаційного впливу, аналізі наявних і можливих 
наслідків, а також на виробленні практичних рекомендацій про-
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тидії. Тому метою даної статті є розкриття варіантів інтерпрета-
ції інформаційної війни у західних ЗМІ

Починаючи розгляд окресленої проблематики, варто наве-
сти визначення поняття «інформаційна війна». Враховуючи, 
що йдеться про західні ЗМІ та інформаційний простір, доціль-
но послуговуватися поглядами західних вчених. М. Лібіцкі не 
визначає інформаційну війну як окреме явище. Вчений вва-
жає, що вся сукупність різноманітних форм інформаційного 
протистояння, наприклад, хакерські війні, електронні війни та 
психологічні війни, й створюють інформаційну війну [1]. Фін-
ська дослідниця Дж. Аро зазначає, що інформаційна війна – це 
стратегічна низка інформаційно-психологічних операцій, що 
проводяться державою, які впливають на думки, ставлення, дії 
об’єкта щодо підтримки політичних цілей лідерів країни [2]. 
За великим рахунком тут ідеться про процес формування гро-
мадської думки. Британський соціолог Ф. Вебстер зазначає, що 
інформаційна війна прийшла на зміну індустріальній війні й 
характеризується такими ознаками:

• не вимагає масової мобілізації населення. Традиційні сол-
дати поступаються так званим «воїнам знання», які є спеціаліс-
тами у використанні комп’ютеризованих технологій;

• відбувається зміна військових інститутів, які починають 
виконувати більше спеціалізовані та технічно вимогливі ролі;

• війни як такі стають миттєвими;
• інформаційна війна вимагає більш ретельного планування, 

оскільки ефективність її ведення вимірюється швидкістю гнуч-
кого реагування. Йдеться про збільшення масивів інформації, 
потрібної для ведення війни, та потреби її швидкої обробки;

• враховуючи, що в інформаційних війнах, на відміну від 
індустріальних, широкі маси населення не беруть безпосеред-
ньої участі, важливим стає досягнення контролю над ЗМІ як 
трансляторами інформації;

• в інформаційній війні належна увага приділяється «управ-
лінню сприйняттям» населенням внутрішніх справ та ситуації у 
світі [3].

Як можна зрозуміти, британський вчений, як і його фінська 
колега, приділяє значну увагу формуванню громадської думки 
та контролю над ЗМІ. Щоправда, якщо Дж. Аро концентру-
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ється на інтернет-просторі, то Ф. Вебстер говорить про ЗМІ в 
принципі й порушує питання кіберзахисту. Тобто його погляд 
дещо ширший. Британський дослідник Д. К. Туссу наголошує 
на важливості переходу низки потужних телеканалів, таких, як 
CNN та BBC, на формат новин 24/7 [4]. Це дозволяє створювати 
у глядачів атмосферу обізнаності та постійної включеності в ту 
чи іншу ситуацію. Як наголошує вчений, закономірно найбіль-
шим попитом користуються не гарні новини, а відомості про 
смерті, насильство та руйнування, спричинені або природни-
ми катаклізмами (землетруси, повені, урагани), або людськими 
(війни, бунти, вбивства) [5]. Така ситуація не є новою, позаяк і 
раніше суспільства цікавилися перебігом військових конфліктів 
чи революцій. Але британський вчений акцентує увагу на тому, 
що останнім часом з’явилися певні канони висвітлення війн на 
телебаченні. Всі вони базуються на використанні розважального 
контексту. Як зазначає Д. К. Туссу, це призводить до десенси-
білізації аудиторії щодо трагедії і жахів війни [6]. Одразу варто 
наголосити, що британський дослідник веде мову про висвіт-
лення «традиційного» збройного конфлікту, але його думка 
важлива для розуміння ведення інформаційної війни у західних 
ЗМІ. За великим рахунком, десенсибілізація теж є одним із засо-
бів інформаційного протиборства, оскільки в даному випадку 
спрацьовує відмежування більшої частини суспільства від бойо-
вих дій, про яке говорить Ф. Вебстер у контексті інформаційної 
війни.

Отже, розкривши погляди обраних західних учених щодо 
окремих проявів інформаційної війни (інтернет-ЗМІ, теле-
бачення, кіберпростір), варто перейти до розгляду прикладів 
висвітлення даного явища у західних ЗМІ. Одразу слід зауважи-
ти, що у більшості випадків у контексті інформаційного проти-
борства згадується Росія, рідше – ісламські терористи. Насам-
перед це дістає відображення у програмних документах ЄС і 
США. По-друге, про це пишуть самі західні вчені, наприклад 
Дж. Аро. Показово, що вона заявила: в ході досліджень інформа-
ційного впливу РФ (фабрики тролів) зіткнулася з опором фін-
ських прокремлівських пропагандистів, метою діяльності яких 
була дискредитація результатів її напрацювань [7]. В результа-
ті деякі з них у 2018 р. були засуджені до ув’язнення та сплати 
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значних штрафів. По-третє, низка популярних західних ЗМІ 
(The Guardian, CNN, DW) періодично присвячують певні мате-
ріали інформаційному протистоянню з Росією. Їхня діяльність у 
даному контексті стала нормою.

Найдавнішою зі статей обраних для даного дослідження 
західних ЗМІ є публікація DW авторства М. Хартлепа, датована 
11.06.2014 р., тобто майже через два місяці з моменту початку 
війни на Донбасі [8]. Лейтмотивом матеріалу є обґрунтування 
того, що в Україні відбувається не лише збройний конфлікт, а 
й інформаційна війна. Основними її проявами є (були на той 
момент):

• складність отримання інформації через упередженість 
ЗМІ – головною причиною називається олігархічний контроль. 
Тут варто зауважити, що дана особливість українських ЗМІ 
негативно позначається на загальному рейтингу свободи слова 
в Україні;

• російська пропаганда – наводиться приклад із проблемою 
іменування бойовиків «сепаратистами», «терористами» чи «бор-
цями за свободу», а також з кримськими татарами, які начебто 
масово голосують на псевдореферендумі у Криму [9].

Варто звернути увагу на те, що матеріал мав здебільшого 
описовий характер з короткою аргументацією. Враховуючи, що 
події лише набирали розмаху, явище інформаційної війни роз-
кривається майже виключно з позиції російської пропаганди на 
телебаченні. Але важливою тут є сама згадка про інформаційну 
війну, яка у даній публікації ототожнюється з поданням брехли-
вої інформації та ускладненням доступу до ситуації.

Наступним вартісним матеріалом є стаття С. Енніса на BBC, 
датована 16.09.2015 р. Як і вищеописана публікація на DW, вона 
розкриває інформаційну війну на прикладі російської пропаган-
ди на телебаченні. Проте основний акцент робиться на джерелах 
такого інформаційного впливу (телеканал RT), наведенні фак-
тів збільшення фінансування Росією телеканалу RT та інформа-
ційного агентства «Россия сегодня» та згадці про заходи протидії 
з боку ЄС (створення антипропагандистських сил, регулюван-
ня інформаційного простору в Литві та Латвії, плани Естонії 
запустити телеканал, спрямований на російськомовних жителів 
країни) [10]. Особливістю цієї статті є те, що автор намагається 
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донести до аудиторії неприємну думку – Росія випереджає Захід 
в інформаційній війні й отримує з цього дивіденди у вигляді 
важелів впливу на процеси формування громадської думки у 
світі.

Між цими двома публікаціями 7.07.2015 р. вийшов рерайт 
матеріалу британського політолога М. Галеотті, спеціаліста з 
російських спецслужб, у британському виданні «The Guardian». 
Вчений вважає, що можливості Росії у веденні інформацій-
ної війни значно перебільшені. Ним це обґрунтовується таким 
чином:

• негативне сприйняття Росії у Європі між 2013 і 2014 р. зрос-
ло з 54% до 74% опитаних;

• недовіра до своїх політиків є природною, а не сформова-
ною трансляторами російських меседжів;

• певні успіхи Росії в інформаційному протиборстві зумов-
лені внутрішніми проблемами ЄС, а не винятковістю чи потуж-
ністю її інформаційних засобів. Дослідник наголошує, що деякі 
заходи Москви в даному контексті є відверто незграбними;

• відсутність органічного поєднання кібератак та формуван-
ня громадської думки. Зухвалістю перших Росія сама себе дис-
кредитує;

• і Росія, і Захід забувають про те, що інфосфера – це не поле 
бою, де можна вести повністю підконтрольні кампанії. Це ско-
ріше какофонічний форум, на якому змагаються численні голо-
си за право бути почутими [11].

Матеріал М. Галеотті цінний тим, що демонструє альтернатив-
ний погляд, не підважуючи в цілому загрозу російського інфор-
маційного впливу. Наприклад, учений чітко говорить про успіхи 
російської пропаганди щодо війни на Донбасі – від світу прихову-
валася інформація щодо справжнього перебігу подій [12]. Також 
подається більш широкий погляд на ті заходи й інструменти, які 
застосовує Росія. Це не лише телебачення, а кібератаки, залучен-
ня фабрик тролів, використання внутрішніх суперечностей в ЄС 
тощо. По суті, метою такої статті є не стільки нівелювання небез-
пеки з боку РФ, скільки досягнення реального оцінювання такої 
небезпеки з подальшою організацією адекватної відповіді.

Окрім подій на Донбасі, тема Росії та інформаційної війни 
висвітлюється в контексті її можливого втручання у вибори. 
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Останнім значним матеріалом щодо цього є публікація авторства 
Е. Накашіми у всесвітньовідомому «The Washington Post», дато-
вана 25.12.2019 р. Вона присвячена питанню розробки Кібер-
нетичним командуванням США тактик протистояння спробам 
втручання РФ у президентські вибори 2020 р. [13] Як відомо, 
тема зв’язку з Росією та втручання у вибори 2016 р. є вкрай чут-
ливою для президента США Д. Трампа, тому йому важливо фор-
мувати громадську думку в контексті захищеності американців 
від будь-яких негативних інформаційних впливів з боку Росії. 
Власне про це згадується у статті. Показово, що сам матеріал, на 
відміну від раніше зазначених європейських, подається у вигля-
ді роз’яснення. Так, журналістка пояснює різницю між психоло-
гічними операціями, які США проводили у Перській затоці, та 
заходами протидії в мережі Інтернет. Також висвітлюються імо-
вірні способи боротьби з російськими хакерами: попередження 
про публічне розкриття їхньої діяльності, блокування роботи 
серверів, пов’язаних з ними і т. ін. Навіть йдеться про обмеже-
ні кібероперації проти окремих російських політиків і олігархів 
[14]. У формі роз’яснення також представлена стаття К. Свішер, 
опублікована 18.12.2018 р. у виданні «The New York Times». Її 
основним мотивом є просвітництво: як користувачам соціаль-
них мереж, таких як Facebook та Twitter, протистояти спробам 
негативного інформаційного впливу [15].

Прикладом некоректного використання поняття «інфор-
маційна війна» є матеріал Х. Колд на CNN щодо загострення 
протистояння між опозицією та владою у Венесуелі у травні 
2019 р. Стаття починається з того, що паралельно сутичкам у 
Каракасі розгортається інформаційне протиборство у соціаль-
них мережах і телеканалах. Але сама публікація здебільшого 
описує блокування владою доступу до низки соціальних мереж 
та інтернет-видань [16]. Безумовно, такі кроки можна розцінити 
як елемент інформаційної війни, проте в даному випадку кон-
центрується увага не на процесі протиборства в Інтернеті чи на 
телебаченні, а на типовому для авторитарних країн обмеженні 
нормального доступу до інформаційного простору. Такого роду 
публікації засвідчують доволі тривіальну проблему – про явище 
інформаційної війни говорять всі і настільки часто, що дане 
словосполучення намагаються використати при будь-якій наго-
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ді. У свою чергу, це, дійсно, як зазначив М. Галеотті, породжує 
своєрідну параною [17]. Також не слід забувати про банальний 
клікбейт – побудову заголовку з метою заманювання ширшої 
аудиторії до переходу на публікацію.

Отже, у широкому сенсі інтерпретація концепту інформацій-
ної війни в низці західних ЗМІ співпадає з поглядами вчених. 
Як вже зазначалося, видання згадують такі її прояви, як про-
паганда, фабрики тролів, кібератаки, маніпулювання інфор-
мацією, обмеження доступу до каналів інформації тощо. Але 
очевидно, що публікації у ЗМІ не можуть і не мають повною 
мірою формувати наукове уявлення щодо даного явища. В кон-
тексті формування громадської думки в потрібному напрямку 
основним завданням таких матеріалів має бути роз’яснення та 
ознайомлення з можливими заходами негативного інформацій-
ного впливу противника. Як вже зазначалося, на цьому акцен-
тують увагу американські ЗМІ. У свою чергу, європейські ЗМІ 
подають здебільшого опис тих чи інших проявів інформаційної 
війни, констатуючи факт самого процесу. Особливо показовою 
в даному випадку є публікація М. фон Гайна на DW щодо висвіт-
лення фактів російської дезінформації та пропаганди стосовно 
коронавірусу [18]. Тобто маємо два варіанти інтерпретації дано-
го концепту:

• роз’яснювальний, який ґрунтується на розкритті конкрет-
них складових інформаційної війни (психологічні операції, кібе-
ратаки), їх інструментарію та можливих шляхів протистояння;

• описовий, який базується на констатації факту ведення 
інформаційної війни у таких напрямах, як пропаганда, дезін-
формація, створення псевдоновинних агентств тощо.

По суті, за кожним із них стоять свої концепції формування 
громадської думки. Наприклад, американцям завжди доводить-
ся факт того, що їхній інформаційний простір у безпеці. Євро-
пейців, за великим рахунком, попереджають про можливість 
негативного інформаційного впливу, коротко ознайомлюючи з 
його проявами. У даному контексті некоректно висловлюватися 
щодо правильності одного варіанту чи хибності іншого, оскіль-
ки можна навести успішне протистояння російській інформа-
ційній експансії як США, так і таких країн ЄС, як Латвія, Литва 
та Естонія. Більш нагальним завданням має стати уникнення 
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використання словосполучення «інформаційна війна» при будь-
якій нагоді та відмова від параноїдального сприйняття ситуації 
інформаційного протиборства. Небезпека першого полягає в 
тому, що інформаційна війна починає сприйматися несерйоз-
но, часті згадки про неї відверто обтяжують аудиторію. В свою 
чергу, параноїдальне сприйняття знижує можливості адекват-
ної протидії негативному інформаційному впливу противника, 
позаяк у такому стані складно оцінити реальні загрози та вміло 
використати наявні ресурси. У будь-якому разі важливо, що в 
західних ЗМІ тим чи іншим чином явище інформаційної війни 
залишається у полі зору, і його висвітлення використовується 
для забезпечення меншої вразливості громадської думки перед 
інформаційним впливом противника.
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Kalinichenko Bogdan. Interpretations of the information warfare concept in 
the Western mass media

The article reveals the approaches of Western researchers such as M. Libicki, 
J. Aro, F. Webster, and D. K. Thussu to understanding the phenomenon of 
«information warfare». Publications on the information warfare are being 
considered in such influential Western media as Deutsche Welle, BBC, The 
New York Times, The Washington Post, CNN and The Guardian. The 
peculiarities of the information materials coverage about the information 
warfare are revealed and the essential details of the information warfare, which 
the authors draw attention to, are described. The American and european 
variants of interpretation of the information warfare concept in mass media are 
revealed. The importance of refusing to overuse the word «information warfare» 
in the media and paranoid perception of the information confrontation 
situation is substantiated.

Information warfare is a concept that is gaining popularity not only in the 
coverage of various media, but also becomes an integral part of political science. 
A meticulous study of this phenomenon allows us to rethink political conflicts, 
analyze election campaigns, and of course, track discredit campaigns. But, 
unfortunately, such developments are unknown to the general public. Only 
other interested researchers or specific political actors, who will use them in to 
achieve certain political goals in the future are interested in them. As practice 
shows, perceptions of citizens’ information warfare are formed on the basis of 
relevant media material. Moreover, the submission of this kind of material may 
be nothing more than an element or means of conducting information 
confrontation. Therefore, it is important to identify and analyze how the 
information warfare phenomenon is covered in particular media in order to 
understand the purpose of such publications and produce (if necessary) or 
adequately respond to or correct them. A feature of the Western media is that 
they broadcast information, which is then used by media from other countries. 
This is conditional, despite all the denials of such a phenomenon as eurocentrism, 
the political and civilizational primacy of the eU and the US. Therefore, a 
purposeful invasion into information space of the West provides much more 
opportunities than into specific local information space.

eU and the US have different variants of the information warfare concept 
interpretation in mass media. In this context, it is incorrect to speak about the 
correctness of one variant or the fallacy of another, since it is possible to cite a 
successful opposition to Russian information expansion of both the USA and 
eU countries such as Latvia, Lithuania and estonia. A more urgent task should 
be to avoid using the phrase «information warfare» at all times and to refrain 
from a paranoid perception of the situation of information confrontation. In 
any case, it is important that in the Western media the information warfare 
phenomenon kept in view and its coverage is used to make public opinion less 
vulnerable to the information influence of the enemy.

Key words: information warfare, mass media, information space, cyber 
attack, propaganda.
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спеЦифіка парламентаризму  
як інституту демократії у сучасній україні1

Розглядаються особливості функціонування сучасного українського пар-
ламентаризму як інституту демократії. Виявляються основні чинники 
інституціоналізації парламенту. Аналізуються такі ознаки парламента-
ризму в Україні, як нестабільність, низький рівень легітимності, імітацій-
ний характер забезпечення демократії у контексті утвердження гібридного 
політичного режиму. Подано авторські узагальнення щодо шляхів оптимі-
зації функціонування парламентаризму в сучасних умовах. 

Ключові слова: парламентаризм, політичний інститут, інституціона-
лізація, демократизація.

Haponenko Vіra. Specifics of parliamentarism as an institution of democracy 
in modern Ukraine

The article considers the peculiarities of modern Ukrainian parliamentarism as 
an institution of democracy. The main factors of institutionalization of the 
parliament have been found out. Such features of parliamentarism in Ukraine as its 
unstability, low level of legitimacy and imitative nature of democracy in the context 
of establishing a hybrid political regime have been analyzed. The authors’ 
generalizations about the ways of optimizing parliamentarism in the current period 
have been expressed. 

Key words: parliamentarism, political institution, institutionalization, 
democratization.

Парламентаризм – це найдавніший інститут демократії, що 
виражає та реалізовує принцип представництва інтересів різ-
них соціальних груп, втілює уявлення про колегіальність при-
йняття політичних рішень. Тому недаремно парламент посідає 
центральне місце у системі органів державної влади сучасного 
суспільства.

Водночас сам факт наявності парламенту не свідчить про 
демократизацію політичної системи. Адже він може бути наділе-
ний певними функціями лише формально. А реалізація принци-

1© ГАПОНЕНКО Віра Анатоліївна – кандидат політичних наук, док-
торант Національного педагогічного університету імені М. П. Драгома-
нова, доцент Київського національного університету імені В. Гетьмана; 
ORCID: 0000-0002-1004-3165; e-mail: pvagap@ukr.net
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пу представництва на практиці часто виявляється проблематич-
ною у зв’язку із багатоманітністю суспільних інтересів, які так 
чи інакше набувають деформованого вигляду в структурі парла-
ментських політичних сил. Тому інституційна ефективність пар-
ламентаризму є предметом багатьох політологічних досліджень, 
зокрема Р. Даля, А. Лейпхарта, Х. Лінца, Дж. Сарторі та ін.

В умовах гібридних політичних режимів реалізація принци-
пу представництва у процесі функціонування інституту парла-
ментаризму значно ускладнюється у зв’язку з низьким рівнем 
політичної культури, відсутністю сталих традицій парламент-
ської взаємодії, слабкістю партійної системи та інститутів гро-
мадянського суспільства. Дослідженню саме цих суперечно-
стей українського парламентаризму присвячено наукові праці 
Г. Зеленько [1], М. Козюбри [2], О. Лісничука [3], О. Новако-
вої [4], І. Погорєлової [5]. На нашу думку, за останні роки окрес-
лені тенденції не лише не зникають, а й набувають дедалі загроз-
ливіших форм, що спонукає повернутися до розгляду чинників 
інституціоналізації парламентаризму в Україні.

Тому метою статті є виявлення специфіки українського пар-
ламентаризму як інституту демократії.

Інститут парламентаризму особливо яскраво довів свою важ-
ливість як інституту демократії у кризовий період після Рево-
люції Гідності. Залишившись єдиним легітимним інститутом 
у системі органів державної влади та докорінно змінивши вну-
трішню розстановку політичних сил, Верховна Рада України все 
ж змогла запобігти деінституціоналізації демократії та забезпе-
чити зміну влади конституційним шляхом. 

Докорінні зміни у структурі та складі Верховної Ради Украї-
ни відбулися після парламентських виборів 2019 р. ІХ скликан-
ня українського парламенту багато в чому стало оригінальним. 
Насамперед вперше в історії України було сформовано моно-
більшість, рекордно оновився персональний склад депутатів і 
став наймолодшим [6]. Однак питання про те, чи підвищило це 
ефективність парламентаризму в процесі демократизації, потре-
бує детальнішого розгляду.

Представники провладної більшості звітують про рекордну 
швидкість та результативність прийняття законодавчих актів. 
Проте це лише прагнення популістськими методами довести 
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власну значущість. Набагато важливішим критерієм впливу 
законотворчості на процеси демократизації вважаємо дотри-
мання процедури прийняття законопроектів, їхнє всебічне 
обговорення, відповідність суспільним потребам та адекватність 
обставинам. Якраз таких передумов бракує у поточній роботі 
парламенту.

Наприклад, приймаючи у вересні 2019 р. Закон України «Про 
внесення змін до ст. 80 Конституції України щодо недоторкан-
ності народних депутатів України» [7] було штучно «створено» 
дві чергові сесії. Перша тривала один день 29 серпня 2019 р. На 
ній законопроект був попередньо схвалений. Друга почалася 
через два дні, 3 вересня 2019 р., коли Закон був прийнятий оста-
точно [2]. Тобто було грубо порушено процедуру внесення змін 
до Конституції. Крім того, виникли гострі суперечності щодо 
механізмів імплементації норм Закону в практику, оскільки 
схвалений Верховною Радою України 18 грудня 2019 р. законо-
проект унормування процедури щодо зняття імунітету був роз-
критикований фахівцями [8].

Такі випадки непоодинокі у законодавчій діяльності поточ-
ного парламенту. За даними Лабораторії законодавчих [9] іні-
ціатив, у Верховній Раді України IX скликання 26% ухвалених 
проектів законів пройшли лише одне читання, що значно пере-
вищує відповідні показники попередників. При цьому скоро-
чується час для додаткового опрацювання нормативних доку-
ментів, зникає можливість врахувати зауваження експертів та 
пропозицій різних сторін. 

Багато політичних рішень розглядається у прискореному 
порядку на догоду громадськості. Наприклад, дискусії щодо 
зменшення чисельності депутатів не мають конституційної 
доцільності та нагальної потреби. Популізм перетворюється на 
постійний атрибут функціонування парламентаризму, що, як не 
парадоксально, в кінцевому підсумку шкодить його популяр-
ності як інституту загалом. За даними моніторингу громадської 
організації «Слово і діло», кандидати у народні депутати щедро 
обіцяють навіть те, що не належить до їхньої компетенції, але 
не поспішають виконувати свої пропозиції. Особливо це твер-
дження справедливе стосовно депутатів, обраних за мажоритар-
ною системою [10].
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Нова влада стала заручницею своїх передвиборчих обіцянок. 
Адже монобільшість теоретично дозволяє приймати будь-які 
політичні рішення і нести за них відповідальність. Тому чинний 
парламент приймає доленосні закони поспіхом, безсистемно, 
не маючи механізмів щодо їхньої реалізації.

Невід’ємним атрибутом українського парламентаризму є 
постійна зміна його конституційного статусу. Так, парламент 
I скликання зібрався і почав роботу ще в іншій державі, а тому 
відбувалося стихійне відпрацювання функцій Верховної Ради 
України як інституту демократії без формального оформлен-
ня відповідного статусу. Верховна Рада України II скликання 
спочатку взяла участь у підписанні Конституційного договору, 
а згодом Конституції України. III скликання Верховної Ради 
формально не зазнало змін конституційного статусу, але відчуло 
наслідки так званої «парламентської революції» у 2000 p., коли 
за ініціативою Л. Кучми було проведено референдум щодо знач-
ного скорочення функцій парламенту та зменшення його ролі 
у політичному процесі. Верховна Рада України IV скликання у 
2004 p. проголосувала за конституційну реформу, що вступила в 
дію у 2006 p. У період каденції Верховної Ради України VI скли-
кання відбулася реставрація Конституції України зразка 1996 p. 
А парламент VII скликання повернув норми Конституції 2004 p. 
Тобто лише два скликання Верховної Ради України уникли змін 
свого конституційного статусу. Це перешкоджає відпрацюванню 
сталих процедур парламентаризму в Україні. Більше того, впро-
ваджувані конституційні зміни не виключають суперечностей у 
взаємодії вищих органів державної влади, не мають достатньо 
обґрунтованих підстав, а тому скидаються на боротьбу правля-
чих еліт за утвердження влади. 

Теперішня влада не стала винятком і активно впроваджує 
зміни до Конституції України. Дискусії щодо подальшого вне-
сення змін до Конституції не вщухають, але й не зрушують з 
мертвої точки. Обговорювалося вже як мінімум чотири проек-
ти, однак жоден із них не був поставлений на голосування. 
Вважаємо це свідченням того, що такі рішення ще не визріли 
достатньою мірою у суспільному середовищі та не були належ-
ним чином опрацьовані на фаховому рівні, тому виявляються 
передчасними.
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Також збереглася традиція політичного тиску Президента на 
Верховну Раду України. Його наслідками стає нестабільність, 
неефективність парламентаризму та низький рівень довіри з 
боку громадськості. Одним з основних механізмів цього тиску є 
розпуск парламенту з політичних міркувань. Так, з дев’яти скли-
кань Верховної Ради України не закінчили строк своєї каден-
ції чотири. У 1993 р. добровільно у відставку пішов парламент, 
сформований ще в інший державі, під впливом страйків шах-
тарів. Розпуск Верховної Ради України у 2007 р. став результа-
том тривалої політичної кризи, що бере початок з формування 
«Антикризової коаліції» і закінчується у червні 2007 р., коли 
66 народних депутатів із «Нашої України» та 103 БЮТівці скла-
ли мандати. Позачергові вибори 2014 р. в Україні стали результа-
том Революції Гідності, проросійського парламентського складу 
парламенту, масового виходу депутатів зі складу Партії регіонів. 
Мотивом розпуску Верховної Ради України УІІІ скликання була 
популярність цієї ідеї серед виборців, розчарованих невикона-
ними передвиборчими обіцянками депутатів. Внаслідок цього 
виник конституційний конфлікт між Президентом та парламен-
том стосовно підстав дострокового припинення повноважень. 
Адже формально коаліція у травні 2019 р. тільки розпалася і 
мала 30 днів для формування нового складу, хоча фактично вона 
не існувала вже давно. Конституційний Суд України вирішив 
суперечність на користь Президента, що потягло за собою при-
пинення повноважень парламенту.

Отже, розпуск Верховної Ради України завжди відбувався у 
складних суспільно-політичних умовах, що стимулювало пред-
ставників політичної еліти штучно створювати умови для пра-
вового обґрунтування розпуску. Цікаво також звернути увагу на 
той факт, що всі розпуски вищого представницького органу від-
булися за парламентсько-президентської форми правління.

Також важливими елементами політичного впливу Прези-
дента є його право законодавчої ініціативи та можливість нада-
вати законопроектам статусу невідкладних. Як свідчить зарубіж-
на конституційна практика, ця норма є скоріше винятком, аніж 
правилом. 

Статус Верховної Ради в Україні зумовлює його використан-
ня Президентом як механізму зняття відповідальності із себе. 
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Президент конкурує із законодавчим органом за вплив на сус-
пільство. А оскільки більше зусиль політтехнологів докладається 
саме для розробки та підтримання особистого іміджу Президен-
та, то парламент в кінцевому підсумку відіграє роль «цапа від-
бувайла». Цей факт засвідчують результати соціологічних до слі-
джень, згідно з якими на лютий 2020 р. Верховній Раді України 
довіряли лише 28%, не довіряли – 65%. При цьому рівень довіри 
до Президента України В. Зеленського є вищим за парламент-
ський попри те, що більшість у Верховній Раді України стано-
вить пропрезидентська сила: у лютому 2020 р. йому довіряли 
51,5% [11].

Нарешті, парламент, як і раніше, демонструє суспільству 
гостру боротьбу за владу між різними політичними силами. Вер-
ховна Рада України як публічний інститут відображає різнома-
нітні соціальні суперечності крізь призму парламентських кон-
фліктів. Як влучно висловився О. Лісничук, «головні політичні 
конфлікти абсорбувалися парламентом. У певні періоди Верхо-
вна Рада виступала радше як полігон для протиборства, а в певні 
періоди – як колективний суб’єкт у боротьбі за владу» [3]. 

Наслідки внутрішньопарламентських конфліктів поглиблю-
ються через аморфну соціальну структуру українського суспіль-
ства (нечисельність середнього класу, відсутність чітко вираже-
них та інституційно оформлених груп інтересів), переважання 
в структурі парламенту клієнтелістських партій, специфічний 
метод регулювання діяльності парламентських коаліцій.

Процедура створення та функціонування парламентських 
коаліцій демонструє відсутність сталих демократичних мето-
дів взаємодії депутатів та їхніх фракцій і груп, переважання 
«тіньових» форматів внутрішньої конфігурації. Часто форму-
вання парламентських коаліцій значно спотворювало принцип 
представництва, виключало безпосередній зв’язок між складом 
правлячих команд і виборцями. Формування урядів меншості 
відбувалося не тими партіями, що здобули найбільшу підтрим-
ку на виборах, було результатом політичного маневрування 
та здатності партії вести конструктивні переговори з іншими 
парламентськими політичними силами. Особливо яскраво це 
проявилося під час структурування парламенту в 2006 р., коли 
переможці виборів не змогли дійти згоди щодо кадрових питань. 
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В результаті сформувалась Антикризова коаліція у складі СПУ, 
КПУ, Партії регіонів та окремих депутатів. 

Також міжфракційні переходи є одним із політичних важе-
лів впливу Президента на представницький інститут, оскільки 
структура парламенту часто змінювалася після виборів Прези-
дента і змінювала свою орієнтацію на пропрезидентську. Цей 
феномен отримав назву «партії влади», що може бути розглянута 
як одна з неформальних практик функціонування парламента-
ризму.

З огляду на це вважаємо неефективними законодавчо закрі-
плені норми функціонування коаліції. Адже здебільшого ство-
рення парламентських коаліцій не вважається обов’язковою 
умовою функціонування парламенту. В Україні згідно зі ст. 90 
Конституції [12] несформування у тридцятиденний строк коа-
ліції депутатських фракцій є підставою для дострокового при-
пинення повноважень законодавчого органу. Це спонукає до 
об’єднання ідейно далеких чи зовсім несумісних фракцій, що 
в кінцевому підсумку негативно позначається на стабільності 
діяльності самої коаліції, парламенту в цілому та уряду. 

Натомість перевіреними у зарубіжній практиці метода-
ми регулювання внутрішніх парламентських взаємозв’язків є 
неформальні практики на зразок фракційної дисципліни або 
коаліційних угод, що мають традиційний характер або прийма-
ються як неофіційні документи. В Україні вони ще не довели 
своєї ефективності здебільшого через декларативну природу 
угод, що нівелює її практичний зміст, та низький рівень лояль-
ності членів до партії через плинність партійних організацій.

Здавалося б, Верховна Рада України з монобільшістю була 
позбавлена необхідності провадити тривалі кадрові торги зі сво-
їми супротивниками, але і нині сформувати стабільний склад 
уряду не вдалося. За часи незалежності О. Гончарук провів най-
менше часу на посаді Прем’єр-міністра. Міністр охорони здо-
ров’я та Міністр освіти і науки змінювалися тричі за неповний 
рік. Отже, наявність чи відсутність коаліції істотно не впливає 
на ефективність роботи парламенту, особливо за непрозорого і 
непублічного характеру її формування. 

Загалом Верховна Рада України демонструє гібридний харак-
тер політичної системи, оскільки лише формально виконує 
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функцію представництва інтересів. Як наслідок, попри постійні 
зміни до законодавства, що регламентує діяльність вищого зако-
нодавчого органу, до визначальних рис українського парламен-
таризму, як і на попередніх етапах, відносимо його нестабіль-
ність, низький рівень легітимності, ситуативне структурування, 
неефективна законодавча та кадрова політика, перетворення 
його на інструмент боротьби за владу між клієнтелістськими 
групами, рупор популістських закликів.

 До об’єктивних чинників гібридності парламенту відносимо 
нормативний вакуум, функціонування в умовах загальної сус-
пільно-політичної та економічної кризи, що зумовлює постій-
ну трансформацію законодавчих норм функціонування парла-
ментаризму, неефективну партійну та виборчу системи. Серед 
суб’єктивних чинників варто назвати підміну суспільних інтере-
сів вузькогруповими, боротьбу за владу, політичний вплив пре-
зидентів на законодавчий орган, популізм. 

З огляду на сказане ефективність парламентаризму як інсти-
туту демократії залежить не лише від законодавчого внормування 
та офіційного оформлення парламентських процедур, а й їхньої 
імплементації у політичну практику шляхом інституціоналізації 
взаємозв’язків у системі вищих органів державної влади та все-
редині законодавчого органу, вироблення механізмів відкритих 
домовленостей, співпраці між різними політичними силами. 
На нашу думку, ефективним методом забезпечення стабільності 
парламенту має бути широке залучення громадських експертів, 
заінтересованих соціальних груп до розробки законопроектів, 
висновки яких будуть враховані не лише формально, а й зміс-
товно. Доцільною в забезпеченні нормативного консерватизму 
видається і двопалатна структура парламенту.

Також оптимізація функціонування парламентаризму як 
інституту демократії можлива лише в контексті подальшого 
інституційного розвитку політичної системи в Україні та окре-
мих її складових, зокрема політичних партій, виборів, чіткого 
встановлення меж повноважень вищих органів державної влади, 
встановлення конструктивного взаємозв’язку між Президентом 
і парламентом.
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Haponenko Vіra. Specifics of parliamentarism as an institution of democracy 
in modern Ukraine

The article considers the peculiarities of modern Ukrainian parliamentarism 
as an institution of democracy.

The main factors of institutionalization of the parliament have been found 
out. The objective factors of developing parliamentarism in Ukraine include the 
regulatory vacuum, functioning in the nationwide social, political and economic 
crisis which resulted in constant transformation of the legislative parliamentary 
norms, inefficient party and electoral systems. At the same time, subjective 
factors also have a significant impact here. They include substitution of public 
interests by narrow group interests, struggle for power, political influence of 
presidents on the legislature, and the use of populist decision-making techniques.

Such features of parliamentarism in Ukraine as its instability, low level of 
legitimacy and imitative nature of democracy in the context of establishing a 
hybrid political regime have been analyzed. Instability of parliamentarism is 
manifested by permanent unreasonable change in the constitutional status of 
the supreme legislative body with violation of procedure, as well as dissolution 
of the Verkhovna Rada for political reasons, which always took place in difficult 
social and political conditions and its artificial legal justification.

The permanent delegitimization of parliamentarism is substantiated by the 
tendency of Verkhovna Rada to reflect various social contradictions and tense 
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struggle for power between different political forces, lack of stable democratic 
methods of interaction between deputies and their factions and groups, 
predominance of «shadow» formats of internal configuration.

Imitation of democracy takes place through populist rhetoric, accelerated 
pace of consideration and adoption of laws without proper observance of the 
procedure, unjustified staff appointments, which ultimately discredit the 
system of political democracy in general.

The authors’ generalizations about the ways of optimizing parliamentarism 
in the current period have been expressed. They are, in particular, broad 
involvement of public experts and social interest groups in drafting bills where 
their conclusions will be taken into account not only formally but also 
substantively. The bicameral structure of the parliament also seems appropriate 
in ensuring normative conservatism. Attention is drawn to the positive role of 
democratic informal procedures in the interaction between parliamentary 
factions and groups, in particular coalition agreements and factional discipline.

It has been concluded that further establishment of the institution of 
parliamentarism depends on overcoming the hybridity of the entire institutional 
system. Thus, only stable political parties, fair elections and cooperation with 
civil society institutions can promote effective representation of interests.

Key words: parliamentarism, political institution, institutionalization, 
democratization.



233Частина 2 � Політичні науки
УдК 323.22/.28:351.856/.858](477)

DOI: 10.33663/1563-3349-2020-87-233
В. М. ПАХОЛОК

декомунізаЦія топонімів у стратегії  
формування політичних Цінностей  

та зміЦненні гуманітарної безпеки україни1

Досліджується політична топоніміка як ресурс формування політичних 
цінностей. Відзначено, що декомунізація топонімів є послідовним кроком до 
консолідації суспільства та зміцнення гуманітарної безпеки держави. 
Однак відмова від тоталітарних символів, особливо у назвах населених 
пунктів України, мала б досить скромні результати, якби не прийняття 
Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістич-
ного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропа-
ганди їхньої символіки». Підкреслено особливо важливу роль Українського 
інституту національної пам’яті в підготовці та реалізації масової відмови 
від комуністичних топонімів. Виявлено прояви недостатності розуміння 
консолідаційного потенціалу політичної топоніміки.

Ключові слова: політична топоніміка, декомунізація, гуманітарна без-
пека, консолідація, політична символіка.

Pakholok Vasyl. Decommunization of toponyms in the strategy of formation of 
political values and strengthening of humanitarian security of Ukraine

Political toponymy as a resource for the formation of political values is studied. 
It is noted that the decommunization of toponyms is a consistent step towards the 
consolidation of society and strengthening the humanitarian security of the state. 
However, the rejection of totalitarian symbols, especially in the names of settlements 
of Ukraine, would have had rather modest results if not the adoption of the Law of 
Ukraine «On condemnation of communist and national-socialist (nazi) totalitarian 
regimes in Ukraine and prohibition of propaganda of their symbols». The especially 
important role of the Ukrainian Institute of National Memory in the preparation 
and implementation of the mass rejection of communist toponyms is emphasized. 
Manifestations of insufficient understanding of the consolidation potential of 
political toponymy have been revealed.

Key words: political toponymy, decommunization, humanitarian security, 
consolidation, political symbols.
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Розбудова та зміцнення державності є безперервним творчим 
процесом, у структурі котрого традиційно виокремлюють: утвер-
дження міжнародного статусу, еволюцію конституційних засад, 
зміцнення економічного становища, гуманітарний прогрес 
суспільства. В контексті окресленого предмета наукової розвід-
ки саме гуманітарний прогрес, зокрема його політико-ціннісна 
складова, становить особливий дослідницький інтерес.

Політичні цінності є мотиваційним фактором політичної 
участі й політичної діяльності суб’єкта політики, виступають 
світоглядним стрижнем суспільства. Одним із засобів їхньо-
го формування є політична символіка, у тому числі політична 
топоніміка.

Характер та динаміка змін топонімів є виразником ціннісних 
трансформацій соціуму і може містити як потенціал розвитку, 
так і становити загрозу національній безпеці.

Метою статті є з’ясування особливостей перебігу декомуні-
заційних процесів у політичній топоніміці та їхні можливі впли-
ви на ціннісні орієнтації українського суспільства. Завданням 
є визначення поширеності комуністичного символізму в топо-
німіці України, встановлення політичної обумовленості у зміні 
топонімів, обґрунтування потреби відмови від тоталітарної сим-
воліки в топоніміці.

Попри значний суспільний резонанс відмова від тоталітар-
ної символіки є недостатньо розробленою в науковій площи-
ні. Найбільше уваги дослідників приділяється співвідношенню 
нових назв з історичними [1], при цьому світоглядно-політична 
та безпекова складові проблеми залишаються маловивченими. 
Дослідження базується на даних із офіційних сайтів [2;3], аналізі 
законодавчої бази України [4], повідомленнях у ЗМІ. В роботі 
використано описовий метод, що дав можливість виявити сту-
пінь поширення політизованих топонімів; історичний – для 
дослідження періодичної змінності політичної топоніміки; ком-
паративний – співставлення регіональних особливостей відмо-
ви від комуністичного символізму в географічних назвах; ста-
тистичний метод уможливив аналіз та оцінку кількісних показ-
ників у матеріалах дослідження.

В політичному дискурсі використання топонімів традиційно 
виконує функцію ідеологічно навантажених знаків [5].
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Поняття «топоніміка» в перекладі з грецької мови дослівно 
означає «ім’я місцевості». Політичною ж слід вважати топоніміку, 
в якій «ім’я» має політичне навантаження. Найчастіше «ім’я» уосо-
блює видатну особу, місце, подію або політичну ідею. Найбільш 
політизованими є топоніми, пов’язані з адресами проживання: 
назви областей, районів, населених пунктів, вулиць, майданів.

Аналіз суспільно-політичного дискурсу показує, що топо-
німи в понятійно-лексичному полі засобів масової інформації 
перебувають серед домінуючих лексичних одиниць, котрі вико-
нують роль ключа для цілої групи пов’язаних із ними понять 
та ідей [6]. Ознаками їхнього домінування є: 1) висока частота 
згадуваності; 2) словотворчий потенціал; 3) мовна рефлексія; 
4) текстогенність (здатність породжувати навколо себе велику 
кількість текстів) [7].

Проблеми, пов’язані із політичною топонімікою, часто набу-
вають рис інформації з високою швидкістю поширення, котра 
не має корисного змісту, але зацікавлює людей, через що набу-
ває миттєвої популярності. Американський дослідник Дуглас 
Рашкофф називає подібні конструкти медіавірусами, котрі здат-
ні впливати на наше сприйняття реальності [8].

Використання політичної топоніміки дозволяє заощадити 
ресурси та час у формуванні визначених політичних цінностей. 
Частота згадуваності топонімів позначається на інтеграційних 
властивостях символу. Крім того, має тривалий ефект, оскільки 
топоніми не піддаються частим змінам.

Досить поширена практика застосування політичної топо-
німіки як засобу «дипломатичного тиску». Вулицям, площам 
або скверам даються назви, котрі символізують певні політично 
«незручні» проблеми інших держав. Аби не залишитися непомі-
ченими, найчастіше такі топоніми з’являються поруч із дипло-
матичними представництвами держав, що стали об’єктом полі-
тичного інтересу. Така практика має місце і в Україні.

У листопаді 2018 року Київська міська рада прийняла Рішен-
ня про присвоєння скверу поруч із посольством Російської 
Федерації в Україні імені вбитого опозиційного російського 
політика Бориса Нємцова.

Київ не був першим і єдиним, де використано ім’я Б. Нємцова 
як спосіб нагадування Росії про її проблеми із станом демократії 
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та правами людини. В третю річницю вбивства Бориса Нємцо-
ва площа навпроти головного входу до посольства Російської 
Федерації у США була названа його іменем [3]. У тому ж році 
відкриття скверу імені Бориса Нємцова відбулося біля посоль-
ства Російської Федерації у Вільнюсі [9]. До п’ятої річниці смер-
ті опозиційного політика, 27 лютого 2020 року, площа його імені 
з’явилася і поруч із посольством Росії у Празі [10].

Зазвичай масові зміни в політичній топоніміці відбуваються 
за умов перегляду політичних цінностей та зміни політичного 
курсу держави.

Конституція України передбачає, що держава сприяє кон-
солідації та розвитку української нації, її історичної свідомості. 
Очевидно, що поняття «історична свідомість» тут слід розуміти 
як візію майбуття нації на основі її досвіду. З даної позиції можна 
стверджувати, що держава зобов’язана постійно та системно 
коригувати історичну свідомість нації відповідно до стратегії 
державницького поступу.

У даному контексті в Україні законодавчо заборонені є кому-
нізм та націонал-соціалізм (нацизм). Прийняття у 2015 році 
Закону України «Про засудження комуністичного та націо-
нал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в 
Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» (коротка назва 
«Про декомунізацію»), власне, й стало тим першим вітчизняним 
досвідом щодо певних ідеологічних обмежень. В обґрунтуван-
ні зазначеного Закону з-поміж іншого зазначено, що він при-
ймається з метою усунення загрози незалежності, суверенітету, 
територіальній цілісності та національній безпеці України.

Закон, забороняючи пропаганду тоталітарної символіки, 
у статті 1 подає перелік того, що слід вважати такою. До нього 
включені топоніми областей, районів, населених пунктів та 
їхня внутрішня топоніміка, підприємств, установ, організацій, в 
яких використані імена або псевдоніми осіб, які обіймали керів-
ні посади в комуністичній партії (посаду секретаря районно-
го комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, 
УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських рес-
публік, працювали в радянських органах державної безпеки, а 
також назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автоном-
них радянських республік та похідні від них, назви, пов’язані з 
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діяльністю комуністичної партії (включаючи партійні з’їзди), 
річницями Жовтневого перевороту 25 жовтня (7 листопада) 
1917 року, встановленням радянської влади на території Укра-
їни або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, 
переслідуванням учасників боротьби за незалежність Украї-
ни у XX столітті (крім назв, пов’язаних з опором та вигнанням 
нацистських окупантів з України або з розвитком української 
науки та культури).

Закон передбачив чіткий механізм та визначив крайні тер-
міни процедури перейменування комуністично заангажованих 
назв. Першим етапом у зміні назв населених пунктів було про-
ведення органами місцевого самоврядування громадських слу-
хань та подача на розгляд парламенту власних пропозицій щодо 
нових назв. Згідно із статтею 85 Конституції України саме до 
повноважень Верховної Ради України належить найменування 
і перейменування населених пунктів і районів. У випадку непо-
дання до Верховної Ради України пропозицій щодо нових назв 
протягом встановленого терміну рішення про перейменування 
приймається з урахуванням пропозицій Українського інституту 
національної пам’яті.

Перейменування об’єктів топоніміки всередині населе-
них пунктів (вулиць, провулків, проїздів, проспектів, площ, 
майданів та інших об’єктів) здійснюється органами місцевого 
самоврядування. У разі нездійснення такого перейменування 
у визначений термін воно відбувається через розпорядження 
голови відповідної обласної державної адміністрації. Таке роз-
порядження приймається з урахуванням пропозицій громад-
ськості, науковців та рекомендацій Українського інституту наці-
ональної пам’яті [4].

Визначення чітких процедур та жорстких термінів перейме-
нування топонімів, назви яких містять символіку комуністич-
ного тоталітарного режиму, гарантували реалізацію відповідних 
положень. Без чіткої регламентації процедури процес перейме-
нування затягнувся б на роки, а в окремих населених пунктах та 
регіонах, можливо, взагалі не був би запущений.

Вагому роль у реалізації Закону відведено Українському 
інституту національної пам’яті, котрий є центральним органом 
виконавчої влади.
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Територіальні громади не завжди здійснювали переймену-
вання топонімів у визначені Законом терміни, а тому випадки 
затвердження назв, запропонованих Українським інститутом 
національної пам’яті, було досить частим. Зазвичай зволікання 
із перейменуванням зумовлювалося такими факторами:

– небажання місцевих жителів змінювати назви населених 
пунктів, до яких вже звикли впродовж десятиліть;

– несприйняття декомунізації симпатиками комуністичної 
ідеології;

– значна чисельність громадян, основи політичної свідомості 
яких були сформовані у радянський час з відповідною героїзаці-
єю подій та діячів;

– нерозуміння наявності комуністичної складової в наявній 
назві;

– певний щодо коммеморативної культурної цінності нових 
назв;

– складність запам’ятовування нових назв;
– неможливість досягнення консенсусу стосовно нового 

варіанту назви;
– потреба внесення змін до адресної документації тощо.
Непоодинокими були спроби зберегти стару назву топоніму, 

особливо антропосимволічну, через відшукування «нейтральних» 
осіб з ідентичним прізвищем та ініціалами. Інколи назви вулиць 
залишали, підбираючи осіб з ідентичними прізвищами, змінив-
ши лише ініціали. Так, в Івано-Франківську вулиці Пантелеймона 
Крайківського та Максимовича (псевдо Карла Саврича) названі на 
честь керівників КПЗУ, змінено на Юліана Крайківського – вояка 
УГА та Михайла Максимовича – історика [11]. Як аргумента-
цію такого підходу представники територіальних громад подають 
намагання мінімізувати незручності у виготовленні документації 
для фізичних та юридичних осіб, зареєстрованих на цих вулицях. 

Водночас у ході реформи поставали проблеми переймену-
вання топонімів, котрі нібито не містять ознак тоталітарної 
символіки. Показовим є випадок з вулицею Богунською в місті 
Івано-Франківську. Було виявлено, що вона носить не ім’я пол-
ковника Івана Богуна, а названа на честь більшовицьких Богун-
ських полків, котрі воювали з військами УНР та були причетні 
до злочинів проти мирного населення [11].
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Часто варіанти нових назв, запропоновані Українським інсти-
тутом національної пам’яті, категорично не сприймалися місцеви-
ми жителями. Найбільш гучним прикладом було перейменуван-
ня міста Комсомольська Полтавської області у Горішні Плавні, з 
приводу якого іронізував навіть тоді чинний Президент України 
[12]. Очевидно, що така позиція гаранта теж не сприяла легітима-
ції перейменування не лише конкретного населеного пункту, а й 
реалізації реформи загалом, підривала авторитет суб’єкта подання 
варіантів нових назв – Українського інституту національної пам’я-
ті. Локальні історії несприйняття нових назв мали місце навіть тоді, 
коли ті стосувалися імені учасника АТО, однак не враховували пев-
них місцевих особливостей сприйняття [13].

Станом на 2015 рік чи не в кожному населеному пункті Укра-
їни були назви локальних топонімів пов’язані з комуністич-
ною ідеологією. Згідно із даними моніторингу УІНП станом 
на 10 червня 2015 року зміні назв в Україні підлягав 871 населе-
ний пункт. Серед найбільш поширених назв населених пунктів, 
пов’язаних з іменами комуністичних діячів в Україні, були:

– теоретик комунізму Ленін (Ульянв): Ленінське – 32, Лені-
на – 9 одиниць, Леніне – 8, Ленінка – 6, Ульяновка – 4, Улья-
нівка – 13;

– лідер радянських більшовиків Кіров: Кірове – 30, Кіров-
ка – 7, Кіровськ –2, Кіровське – 7;

– підписант від УСРР Договору про утворення СРСР Петров-
ський: Петрівське – 43, Петрове – 2, Петровське – 6, Петров-
ського – 6, Петрівка – 10 одиниць.

Чисельність населених пунктів, назви яких були заідеологі-
зовані комунізмом, істотно варіювалася в областях. Найбільше 
таких назв було у Донецькій та Харківській областях – 99 та 
97 відповідно. Натомість таких не було в Івано-Франківській 
області, а у Волинській, Закарпатській і Тернопільській облас-
тях передбачалося перейменування по два населені пункти, Рів-
ненській – три, Львівській і Чернівецькій – по одному.

Загалом у західному регіоні України (сім областей, території 
яких були приєднані до України після 1939 р.) перейменуван-
ню підлягали в середньому по 2 населених пункти на область, 
при тому, що загальнодержавний показник сягав майже 35 таких 
одиниць на область. 
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Такий стан гальмував формування державницьких цінностей 
та сприяв збереженню дуалізму в політичній культурі українців. 

Варто зазначити, що зміна топонімів, котрі містили комуніс-
тичний символізм, розпочалася ще задовго до 2015 року. Перші 
масові перейменування стали індикатором десталінізації в СРСР 
50–60 років: Сталінград став Волгоградом, Сталіно отримало 
назву Донецьк, Сталінабаду повернули назву Душанбе. Однак 
зазначені зміни не були спробою ослабити вплив комуністич-
ної ідеології чи повернути історичні назви містам, а відображали 
внутрішньопартійні процеси в КПРС.

Справжнім відходом від символіки комунізму в топоніміці 
стали перейменування останніх років радянського періоду. На 
адміністративній карті України з’явився Маріуполь (до 1989 р. 
Жданов) і Луганськ (до 1990 р. Ворошиловград). Із зміною назви 
обласного центру було перейменовано і Ворошиловградську 
область. На цьому декомунізація назв обласних центрів України 
призупинилася, і лише 2016 року було змінено назви Дніпропе-
тровська, Кіровограда. Хоча Дніпропетровська та Кіровоград-
ська області досі існують.

Інколи політична свідомість та бачення символічних пріори-
тетів у регіонах випереджали загальнодержавні. Так, відмова від 
комуністичних назв у Луцьку розпочалася у 1991 році. Поетап-
но до 2016 року вже було перейменовано майже 80 вулиці міста. 
Більшість із нових назв символізували національну культуру, 
історію України та краю, визвольну боротьбу, жертовність акти-
вістів «Євромайдану».

Отже, політична топоніміка є досить поширеним способом 
популяризації політичних цінностей. З часом її ідейне наванта-
ження може суперечити державницьким пріоритетам. Відмова 
ж від політично навантаженої топоніміки нехтує її політико-ви-
ховним потенціалом.

Реальна декомунізація топонімів в Україні розпочалася із 
2016 року. Її реалізація виявила: значні ціннісні розбіжності 
між регіонами держави, поширеність радянських стереоти-
пів (часто антиукраїнського характеру), неготовність терито-
ріальних громад та їхніх лідерів підтримати державницький 
поступ. Однак виявлені труднощі є підтвердженням правиль-
ності обраної стратегії, що в подальшому підкреслюватиме 
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національну окремішність та зміцнюватиме гуманітарну без-
пеку держави.

Для посилення впливу політичної топоніміки на формування 
бажаних гуманітарних цінностей варто було б належним чином 
візуалізувати вкладений у неї ідейний зміст. На жаль, часто гро-
мадяни мають дуже поверхове уявлення про значення топоні-
мів, що, у свою чергу, нівелює їхній виховний ресурс.
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Pakholok Vasyl. Decommunization of toponyms in the strategy of formation of 
political values and strengthening of humanitarian security of Ukraine

Political toponymy is a powerful resource for popularizing certain 
humanitarian values and ideological markers.

A clear dominance in the toponymy of specific political and ideological 
symbols in the long run can be a threat to the humanitarian security of the state. 
Such a destructive potential in Ukraine was preserved by the ideology of the 
communist totalitarian regime, which was widely represented in geographical 
names. The abandonment of communist toponyms began in the period of 
democratization in the 1980s and continued into the following decades, but its 
pace was too slow. The situation changed dramatically with the adoption in 
2015 of the Law of Ukraine «On condemnation of communist and national-
socialist (nazi) totalitarian regimes in Ukraine and prohibition of propaganda 
of their symbols» (hereinafter referred to as «On decommunization»), as a 
result of which almost 3.5% of settlements of Ukraine and several tens of 
thousands of smaller toponyms, such as streets, squares, driveways, bridges, etc. 
were decommunized.

The names were changed when new variants were submitted by territorial 
communities and local self-government bodies. In case of their uncertainty, the 
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new name was proposed by the Ukrainian Institute of National Memory, which 
played a special role in the preparation and implementation of decommunization 
reform.

Most often, new names of toponyms symbolize figures of Ukrainian history 
and culture, theorists and practitioners of the national revival, significant events 
in the history of Ukraine, historical names are returned to the objects of 
renaming. So, the new names emphasize national identity, emphasize the 
traditions of Ukrainian statehood, promote national, regional and local people-
symbols.

Abandonment of communist symbols is a strategically correct decision, and 
in the long run will work to strengthen civil harmony and humanitarian security 
in Ukrainian society.

Key words: political toponymy, decommunization, humanitarian security, 
consolidation, political symbols.
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В. В. ДОБІЖА

особливості функЦіонування еліти  
в умовах демократичного  

і тоталітарного реЖимів1

Вихідним пунктом дослідження є концептуальне розмежування полі-
тичної еліти в умовах демократичного і тоталітарного режиму. В якості 
основних напрямів аналізу політичних еліт виділяються: вивчення еліти як 
суб’єкта влади (механізм прийняття політичних рішень), вивчення еліти як 
соціальної групи (соціокультурні та психологічні характеристики, що впли-
вають на прийняття рішень), дослідження механізму рекрутування еліти, 
що є однією з базових характеристик будь-якого режиму. Поняття еліти 
може виступати в якості важливого компонента аналізу режимів у кон-
тексті проблем політичної участі й методів здійснення влади.

Ключові слова: еліта, політичний режим, демократія, тоталітаризм, 
влада, негативна селекція.

Dobizha Vasyl. Peculiarities of elite functioning in conditions of totalitarian 
and democratic regime

In the article there is proposed a number of theses that could be useful to 
historians in the analysis of political regimes within the elite concept. The starting 
point of the study is the conceptual demarcation of the political elite in a democratic 
and totalitarian regime. The main areas of analysis of political elites are: the study 
of the elite as a subject of power (mechanism of political decision-making), the 
study of the elite as a social group (socio-cultural and psychological characteristics 
influencing decision-making), the study of elite recruitment, which is one of basic 
characteristics of any mode. The concept of the elite can act as an important 
component of regimes analysis in the context of political participation problems and 
exercising power methods.

Key words: elite, political regime, democracy, totalitarianism, power, negative 
selection.

Поняттям «політична еліта» позначають насамперед перш за 
все вищий, привілейований прошарок, який здійснює функції 
управління і впливу в суспільстві. Існують різні підходи і акцен-
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ти в розумінні еліт. Владний підхід визначає елітою тих, хто 
наділені в даному суспільстві вирішальної владою. Мерітокра-
тичний підхід визнає елітою тих, хто має якісь особливі риси та 
особисті якості.

Проблему еліт у політичній науці давно й всебічно розгля-
дають різні автори. Ідеї політичного елітизму висловлювали ще 
Конфуцій, Платон, Н. Макіавеллі, Ф. Ніцше та ін. У першій тре-
тині ХХ століття розрізнені ідеї елітарності систематизували й 
узагальнили відомі соціологи Г. Моска та В. Парето, яких вва-
жають засновниками науки елітології. Її основоположниками 
також вважають Р. Міхельса, Ж. Сореля, М. Вебера.

Незважаючи на численні наукові праці, присвячені аналізу 
політичної еліти, дослідження чинників, що визначають саме 
її політичну культуру в діалектиці з наявним в державі політич-
ним режимом, здебільшого залишаються поза увагою вчених. 
Виходячи з цього за основне завдання даної статті автор ста-
вить дослідження особливостей функціонування еліти в умовах 
демократичного і тоталітарного режимів. 

Дослідник елітаризму Джон Гіглі стверджував, що жодна 
демократія ніколи не виникала без попереднього або супутньо-
го формування консенсуально об’єднаної еліти, і жодна демо-
кратія не зберігалася, коли така еліта розпадалася. Таким чином, 
характеристики демократичних еліт і мас більш індивідуальні 
й послідовні, ніж передбачає теорія демократичного елітизму. 
Еліта, представники якої демонструють помірковане і шано-
бливе один щодо одного ставлення, завжди формується до того, 
як демократичні принципи і правила приймаються великою 
кількістю громадян, і до того, як демократичні інститути стають 
стабільними. Однак протягом останніх кількох століть консен-
суально об’єднані еліти формувалися нечасто, і мало причин 
думати, що їх число набагато зросте в ХХІ столітті. Роз’єдна-
ні еліти, що утворюють авторитарні режими або неосвічені й 
нестабільні квазідемократії, історично були нормою і, швидше 
за все, такими і залишаться [1, с. 44]. 

Спробу систематизувати риси тоталітаризму в науковому 
плані зробили К. Фрідріх і З. Бжезинський у роботі «Тоталітарна 
диктатура і автократія» (1956 р) [2, с.15-27]. Ними були виділені 
шість ознак, присутність яких, на їх думку, давала змогу визна-
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чати режим як тоталітарний. До числа цих ознак були віднесені: 
1) політична система спирається на ретельно розроблену ідео-
логію, яка присутня в усіх сферах суспільного життя; 2) існує 
єдина масова партія, доступ до якої відкрито лише для невели-
кої частини населення, а членство відкриває соціальні й кар’єр-
ні ліфти. Партія має олігархічну структуру і або переплітається з 
державною бюрократією, або контролює її; 3) управління здійс-
нюється за допомогою системи терору, що спрямовується пар-
тією і таємною поліцією; 4) засоби масової інформації перебува-
ють під жорстким контролем влади; 5) засоби збройної бороть-
би монополізовано партією та урядом; 6) останні контролюють 
також економічне життя. 

Демократію як політичний режим прийнято протиставляти 
тоталітарному режиму. Найважливішими ознаками демократії 
можемо виокремити наступні: 1) юридичне визнання верховної 
влади народу; 2) періодична виборність основних органів влади; 
3) загальне виборче право, що гарантує кожному громадянину 
право брати участь у формуванні представницьких інститутів 
влади; 4) рівність прав громадян щодо участі в управлінні дер-
жавою, тобто кожний громадянин має право не тільки обира-
ти, а й бути обраним на будь-яку виборну посаду; 5) ухвалення 
рішення більшістю голосів і підкорення меншості більшості; 
6) контроль представницьких органів за діяльністю виконав-
чої влади; 7) виборці мають можливість контролювати виборні 
органи влади.

Західна і радянська моделі формування еліт мали суттєві від-
мінності. В СРСР механізм рекрутування еліти влади поєднував 
максимально широку соціальну базу підтримки з переважно 
кооптаційним відбором, що юридично закріплювався виборами 
і становив одну з найбільш характерних рис «тоталітарної демо-
кратії». 

В цілому вивчення механізму рекрутування еліти в сукуп-
ності з даними, що характеризують її склад, структуру, розподіл 
повноважень, форми взаємодії в процесі прийняття рішень, дає 
підстави визначити тип правлячої групи і зробити обґрунтовані, 
хоч і недостатні висновки про політичний режим. 

Політична еліта в СРСР формувалась як партійна еліта, 
інституціоналізована в апараті партії, номенклатура ж у ціло-
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му – як проміжний управлінський прошарок (незважаючи на 
зрощення номенклатури з партійною елітою, саме високий пар-
тійний статус давав систематичний доступ до процесу прийнят-
тя рішень). Рекрутування правлячої групи визначалося схемою 
«маси – партія – номенклатура – еліта», а корпоративістський 
характер узгодження інтересів передбачав врахування потреб 
великих непривілейованих соціальних груп. Політичний режим, 
що включав широку суспільно-політичну участь, поширення 
формально-демократичних норм (у партії, громадських органі-
заціях, радах, трудових колективах), ідею рівності й одночасно 
дефіцит свободи особистості, цілеспрямоване звуження грома-
дянських і політичних прав, моністичну структуру влади, може 
бути охарактеризований як «тоталітарна демократія». Зіставлен-
ня змін правлячих груп і режимів у західних і колишніх соціа-
лістичних країнах дає змогу побачити неоднозначні шляхи, по 
яких пішов процес демократизації у ХХ ст.

Особливістю рекрутування еліти в тоталітарних суспільствах 
є негативна кадрова селекція. Визначення цього процесу запро-
понував американський соціолог і культуролог П. Сорокін. 
Йдеться про кадровий добір, в результаті якого в управлінській 
ієрархії нагорі опиняються не кращі, а найбільш лояльні владі. 
Питирим Сорокін зазначав, що «в періоди гострих соціальних 
катаклізмів найбільш пристосованими виявляються не кращі, а 
середні, здатні злитися з масою в її інстинктивних мотивах і не 
дистильованих розумом спонуканнях» [3, с. 217-237]. Такі умови 
сприяють появі диктатора, який, у парадигмі вибору між відмо-
вою від власних моральних принципів або політичним програ-
шем, без вагань обирає перше. Незважаючи на те, що в негатив-
ній селекції на перший план виходять індивідуальні цілі, це біль-
шою мірою колективістське явище. Досягнути влади може вже 
не стільки господар своїх особистих інтересів, скільки заручник 
системи, що його просуває. В умовах домінування в суспільстві 
ліберальної системи цінностей колективізм «негативної селек-
ції» майже ніяк не проявляється, втім за тоталітаризму він роз-
кривається повною мірою. 

Актуальність цього принципу підтверджується законом 
ієрархічної компенсації Сєдова – Назаретяна. Стислий зміст 
закону такий: у складній ієрархічно організованій системі 
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зростання різноманітності на верхньому рівні забезпечуєть-
ся обмеженням розмаїття на попередніх рівнях, і навпаки, 
зростання різноманітності на нижньому рівні руйнує верхній 
рівень організації (тобто система як така гине). Тобто чим біль-
ше влади і можливостей у номенклатурної верхівки, тим менше 
прав і засобів у населення. Суспільство в своїй більшості не 
нарікає: горизонт планування у нього не перевищує року, не 
кажучи вже про відсутність звички до рефлексії з приводу «хто 
винен і що робити». 

Нобелівський лауреат з економіки Фрідріх Хайєк сформу-
лював головне гасло будь-якого тоталітарного режиму «мета 
виправдовує засоби». Він виділив три критерії, при дотриман-
ні яких може успішно реалізуватися диктатор. По-перше, чим 
освіченіші та інтелігентніші люди, тим більш різноманітні їхні 
погляди і смаки і тим важче чекати від них одностайності з при-
воду будь-якої запропонованої конкретної системи цінностей. 
Найчисленнішу ціннісно-однорідну групу становлять люди, 
моральний рівень яких невисокий. По-друге, найпростіше отри-
мати підтримку людей легковірних і слухняних, які не мають 
власних переконань і спроможні прийняти будь-яку готову 
систему цінностей, якщо тільки її як слід вбити їм в голову, пов-
торюючи одне й те саме досить часто і досить голосно. Таким 
чином, лави тоталітарної партії будуть поповнюватися людьми з 
нестійкими поглядами і легко збудливими емоціями. По-третє, 
людська природа така, що люди набагато легше доходять згоди 
на основі негативної програми – чи то ненависть до ворога, чи 
заздрість до процвітаючих сусідів, ніж на основі програми, яка 
стверджує позитивні завдання і цінності [4]. 

Є всі підстави вважати, що найгірші прояви тоталітарних 
систем зовсім не випадкові, що рано чи пізно вони виникають 
за будь-якого тоталітарного правління. Кожен диктатор в умо-
вах тоталітаризму повинен неминуче вибирати між відмовою 
від звичних моральних принципів і повним політичним фіаско. 
Саме тому в суспільстві, де взяли гору тоталітарні тенденції, 
люди без особливих моральних зобов’язань, а просто кажучи, 
безпринципні мають набагато більше шансів на успіх. Той, хто 
цього не помічає, ще не зрозумів, яка прірва відділяє тоталітар-
не суспільство від ліберального і наскільки вся моральна атмос-
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фера колективізму несумісна з корінними індивідуалістичними 
цінностями західної цивілізації.

Ми часто думаємо: якщо наше прагнення до колективіз-
му продиктовано високими моральними спонуканнями, то і 
саме суспільство, засноване на принципах колективізму, стане 
осередком чеснот. Насправді моральність в колективістському 
суспільстві залежатиме частково від індивідуальних якостей, які 
забезпечуватимуть в ньому успіх, а частково – від потреб апара-
ту тоталітарної влади [4].

Кадрові структури радянської системи являли собою полі-
тично, економічно та соціально привілейовані групи та прошар-
ки, які виділялися з маси простого люду як через особливу полі-
тичну свідомість, так і через соціальний престиж, який їм нада-
вався згори. Як результат, вони ставали носіями нової політич-
ної та соціальної системи у дуже схожими з елітами нацистських 
держав, які також піддавалися пропаганді. У таких тоталітарних 
правителів еліта не відіграє традиційної ролі управління ієрар-
хічно структурованим суспільством, яке спирається на особливі 
соціальні та інтелектуальні якості. Швидше тут еліта – це «полі-
тичний клас» (в розумінні Гаетано Моска), штучно створений 
за допомогою певного політичного руху і підтримуваний лише 
політичною технологією тоталітарного правління, яка функціо-
нує як засіб і посередник авторитарного керівництва між ними 
та людьми, які становлять загальну масу населення.

Можна констатувати, що формальні демократичні процеду-
ри були дотриманні під час приходу до влади Адольфа Гітлера, 
адже за нього проголосувала більшість людей. Принагідно слід 
пригадати й радянські «вибори без вибору» з явкою виборців 
понад 90 відсотків. Тогочасні виборчі дільниці створювали 
атмосферу свята з музикою, транспарантами, буфетами. Зага-
лом комуністичний тоталітарний режим намагався імітувати 
демократичну форму правління. В СРСР формально існува-
ли місцеве самоврядування, поділ влади на гілки, регулярно 
здійснювані вибори. Тобто і нацистський, і комуністичний 
політичні режими завжди відчували колосальну довіру мас або 
створювали атмосферу такої довіри. Але чому так ставалося? 
Річ у тім, що тоталітарні формування повсякчас налаштовува-
лися організовувати саме маси, а не класи чи верстви. Бо без 
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їх підтримки вони залишилися б украй кволими й приречени-
ми на забуття. Втім як їм вдалося об’єднати ті маси? Адже тут 
замало тільки колективної зацікавленості. Коли йдеться про 
маси, маються на увазі люди, які не лише через свою непомір-
ну чисельність, а й через виняткову байдужість важко єдна-
ються на засадах спільних інтересів. Тому успіх тоталітаризму 
серед мас мав відбутися за вирішальної умови: народ не пови-
нен брати активної участі в управлінні, натомість покликаний 
виконувати розпорядження. Відтак байдужі фактично не віді-
грають суттєвої ролі в політиці [5]. 

Засновники і розробники елітарної теорії В. Парето, Г. Моска, 
Р. Михельс були одностайними в думці, що суспільством на всіх 
етапах розвитку цивілізації здійснює управління нечисленна 
правляча меншість. Саме цей розподіл суспільства на нечис-
ленний правлячий клас і політично інертну масу вони вважали 
законом соціальної еволюції.

У дослідницьких колах переважає думка, що сучасні демо-
кратії є фактично владою еліти. Стверджувати те, що суспіль-
ство здатне функціонувати без еліти, можна тільки з метою полі-
тичної демагогії. Демократія відрізняється від інших політичних 
систем не відсутністю еліти, а лише її складом, способом рекру-
тування і мобільністю еліти.

Джованні Сарторі об’єднав формулювання Шумпетера і 
Даля [6] і створив найбільш точне визначення демократичного 
елітизму з тих, які ми маємо: «Великомасштабна демократія - це 
процедура і / або механізм, який а) утворює відкриту поліархію, 
систему груп, що конкурують між собою на виборах; б) припи-
сує владу народу, в) реально забезпечує відповідальність лідерів 
перед народом». Коротко кажучи, демократія за Сарторі – це 
«виборна поліархія».

Демократичний елітизм має на увазі, що влада суспільства 
не обмежена існуванням і могутністю еліт: народ все ще вста-
новлює правила у вирішальній боротьбі еліт за урядові кабінети. 
Завдяки цій теорії взаємодія між народними масами і елітами 
стало постійною темою для досліджень, що породила незлі-
ченні публікації, які вивчали рівень відповідності поглядів мас 
і еліт; ступінь відображення гендерних, етнічних, професійних 
та інших ознак мас на подобі еліт; то, як народні маси пов’яза-
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ні з елітами через партії і структури кар’єрного просування; як 
методика виборів стимулює реагування еліт на незадоволеність 
мас; як протиборчі групи народних мас і еліт створюють стабіль-
ну демократичну рівновагу

Свого часу Джованні Сарторі, що досліджував демократич-
ний елітизм, непокоїла незбалансованість спостережуваних 
демократій. Надмірне акцентування на їх горизонтальних, або 
неелітних, вимірах (виборної демократії, демократії участі та 
плебісцитарної демократії), на його думку, пригнічувало вер-
тикальні, або елітні, характеристики (субординацію, суперор-
динацію і координацію), без яких демократії стають неконтро-
льованими. Занепокоєння Сарторі продублював Фарід Закарія: 
«Дерегулювання демократії зайшло занадто далеко. Воно поро-
дило громіздку систему, нездатну авторитетно судити народ ... 
Ті, хто має владу (еліти), підлаштовуються під вимоги натовпу 
і втрачають незалежність, що є необхідною умовою для вирі-
шення проблем, складність яких лежить поза межами розумін-
ня народних мас» [7, с. 240-241]. Сарторі й Закарія закликають 
еліти до більш потужного і незалежного лідерства, якщо демо-
кратії хочуть подолати виклики, з якими вони наразі стика-
ються. Демократичний елітизм став занадто «демократичним» і 
недостатньою мірою «елітарним».

Щодо демократії, то вона базується на рівності політич-
них прав та можливостей усіх членів суспільства та на свободах 
прав особи проти авторитету лідерських груп. Кожна демокра-
тія передбачає участь усіх верств у формуванні політичної волі, 
керованості та прийняття політичних рішень на всіх рівнях. 

В Євросоюзі ці проблеми давно обговорюються. Звичайно, 
так чи інакше еліти ЄС протягом найближчих років отримають 
свою конституцію або щось близьке до неї. У будь-якому випад-
ку симбіоз європейських ділових і бюрократичних еліт, що роз-
містилися в Брюсселі, міцний і мало залежить від громадського 
контролю.

З точки зору демократичного елітизму, сучасні зміни і тен-
денції мають подвійний характер. З одного боку, здається, що 
посилення «вертикальних» тенденцій повертає нас до більш 
ранніх стадій розвитку демократії та забезпечує міцніше лідер-
ство. З іншого боку, елементи, що скріплюють еліти і не дозво-
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ляють боротьбі й розбіжностям між ними дестабілізувати демо-
кратичну політику, виявляються ослабленими. Очевидно, що 
еліти і демократії, якими вони управляють, стикаються з низ-
кою взаємопов’язаних загроз. Це глобальне потепління, забруд-
нення навколишнього природного середовища, серйозна неста-
ча природних ресурсів і різке зростання цін на них, високий 
рівень безробіття в умовах старіння населення, можливі панде-
мії, поглиблення і посилення расових, етнічних, регіональних та 
релігійних конфліктів. Можливо, традиційний елітизм, на який 
елітизм демократичний завжди посилався, але якому ніколи не 
надавав особливого значення, поступово вийде на перший план. 
Перед обличчям смертельних небезпек демократичні еліти поч-
нуть краще усвідомлювати історичну необхідність захисту мате-
ріальних і культурних досягнень своїх народів від посягань іно-
земців і чужих культур. Вони позбудуться деяких найбільш іде-
алістичних переконань, яких вони і їхні прихильники останнім 
часом дотримувалися.
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Dobizha Vasyl. Peculiarities of elite functioning in conditions of totalitarian 
and democratic regime

In the article there is proposed a number of theses that could be useful to 
historians in the analysis of political regimes using the elite concept. The 
starting point of the study is the conceptual demarcation of the political elite in 
a democratic and totalitarian regime. It has been proved that the study of the 
elite recruitment mechanism in combination with data characterizing its 
composition, structure, distribution of powers, forms of interaction in the 
decision-making process allows to determine the type of ruling group and make 
reasonable, though insufficient conclusions about the political regime. It has 
been studied the peculiarity of the elite recruiting in totalitarian societies with 
the help of negative personnel selection. As a result of management hierarchy 
there are not the best at the top, but the most loyal to the governmen.

The main areas of analysis of political elites are: the study of the elite as a 
subject of power (the mechanism of political decision-making), the study of the 
elite as a social group (socio-cultural and psychological characteristics 
influencing decision-making), the study of elite recruitment, which is one of 
basic characteristics of any mode. The concept of elite can act as an important 
component of the regimes analysisf in the context of political participation 
problems and methods of exercising power. Democracy differs from other 
political systems not by the absence of the elite, but only by its composition, 
method of recruitment and elite mobility.

It has been substantiated that democratic elitism implies that the society 
power is not limited by the existence and elite’s power: the people still establish 
rules in the decisive struggle of elites for government cabinets. Thanks to this 
theory, the interaction between the masses and the elites has become a constant 
topic for the research, which has given rise to countless publications that have 
studied the level of correspondence between the views of the masses and elites.

Key words: elite, political regime, democracy, totalitarianism, power, 
negative selection. 
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Н. О. СТЕБЛИНА

формальний аналіз емоЦійності українського 
Цифрового політичного дискурсу1

Із допомогою формального аналізу вивчається емоційність українського 
цифрового політичного дискурсу. На матеріалі політичних новин за 2019-
2020 роки (інтернет-видання «Українська правда») виокремлюються періо-
ди із більшою емоційністю: перед і під час президентських виборів (лютий, 
квітень 2019 року), перед, під час та після парламентських виборів (чер-
вень-липень 2019), а також періоди із низькою емоційністю під час 
каранти ну (березень-травень 2020). Окрім цього, визначається емоційне 
різноманіття в періоди обговорення результатів виборів (із найбільшими 
показниками у травні, серпні 2019 р.) 

Ключові слова: цифровий політичний дискурс, формальний аналіз, полі-
тичні емоції.

Steblina Natalia. Formal analysis of ukrainian digital political discourse 
emotionality 

Emotionality of Ukrainian digital political discourse is studied with formal 
analysis. In political news of «Ukrains’ka pravda» (2019-2020), which is the text 
corpus for the research, periods of high emotionality were defined: before and 
during the presidential elections (February, April 2019); before, during and after 
parliamentary elections (June-July 2019). And, the period of low emotionality is 
defined as well during the quarantine (March-May 2020). In addition, emotions 
diversity in the periods of discussions about elections results is discovered (the 
largest number in May, August 2019). 

Key words: digital political discourse, formal analysis, political emotions. 

Дослідження політичних емоцій є відносно новим напря-
мом, оскільки тривалий час вважалося, що тільки агресивні 
(наприклад, фашистські) суспільства є емоційними [1, c. 2], 
демократичні ж держави задля стабільності мають подолати 
пристрасті за допомогою розуму [2, c. 224]. Або ж говорили про 
те, що політичні рішення не повинні бути пристрасними, бо це 
може неминуче призвести до ірраціональних актів жорстокості 
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ORCID: 0000-0001-9799-9786; e-mail: n.steblyna@donnu.edu.ua
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або зла [3, c. 494]. Проте емоційність ще з давніх часів вважалася 
неодмінною складовою політики, афекти відігравали ключову 
роль у політиці (у дискурсі, риториці, діях та ін.) [2, c. 223], а 
нині у численних дослідженнях читаємо про зростання емоцій-
ності політичних текстів, цьому, зокрема, сприяє й використан-
ня соціальних мереж для політичної комунікації [4]. 

Саме тому метою статті є формалізація аналізу емоційності 
політичного тексту та інтерпретація отриманих даних на мате-
ріалі українського цифрового політичного дискурсу за 2019-
2020 роки (політичні новини інтернет-видання «Українська 
правда»). Задля досягнення цієї мети, ставимо такі завдання: 
окреслити поняття політичної емоції; розробити комп’ютерну 
програму для вимірювання емоційності політичних текстів замі-
ряти показники емоційності.

За спостереженням Марти Нассбаум, «картина дня або ж 
тижні у житті навіть відносно стабільної демократії вміщує різ-
номаніття емоцій» [1, c. 1]. Однак не всі емоції можемо уналеж-
нити до політичних. При цьому, зважаючи на природу емоцій, 
виокремлення останніх може бути й не таким простим заадан-
ням. Як зазначає Г. Хейдж, емоції завжди знаходяться на пере-
тині індивідуального і колективного, приватного та публічно-
го, психологічного та соціального [5]. На думку Н. Демертціса, 
раціональне й емоційне взаємодіють на свідомому та підсвідо-
мому рівнях під час формування політичних позицій чи суджень 
[2, c. 224]. А громадянин сприймається не як політичний екс-
перт (що ухвалює рішення раціонально, зважаючи на аргумен-
ти, компетентність та аналіз даних), а як «людська частина полі-
тичного тіла» [6, c. 20]. Саме тому для визначення політичних 
емоцій потрібно відстежити, які індивідуальні емоції стають 
колективними та політичними [3, c. 492]. Фактично може йтися 
про поступовий перехід емоцій (або навіть самого процесу пере-
живання емоцій) із рівня індивідуального – у публічний. І тут 
можемо припустити, саме медіа (традиційні та нові) можуть віді-
гравати значну роль, транслюючи емоції тих або інших політич-
них суб’єктів (представників влади, громадянського суспільства, 
фахівців, експертів та ін.). І тут може йтися про певне «заражен-
ня» заданими емоціями потрібної аудиторії. Або ж, як говорять 
Пейс та Білгіц, емоції є «ключовим приладдям із набору інстру-
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ментів, необхідних для мистецтва управління державою» [7]. На 
думку С. Кошут та колег, для того, щоб одні дискурси отрима-
ли владу та перевагу над іншими, має враховуватися емоційний 
компонент [8, c. 5]. Про те, що «емоційний відгук» потрібен у 
процесі формування політичного судження, говорить В. Полян-
ська [9, c. 191]. Т. Кремень зауважує, що «емоційна забарвле-
ність» потрібна для політичної мобілізації [10, c. 72].

Як правило, останні мають належати певній групі, колективу, 
народу чи нації і враховувати їхні цілі, стосуватися інституцій та 
лідерів або території [1, c. 2]. Також політичні емоції стосують-
ся ключових зобов’язань нації або безпеки «заповітних ціннос-
тей» – інклюзивності, рівності, подолання складних проблем 
або ж кінця часів поневолення [1, c. 2]. На думку Нассбаум, важ-
ливе не просто визнання певних суспільних норм, цінностей та 
зобов’язань, а й емоційна прив’язаність/прихильність до них  
[1, c. 6]. І, звісно, завдання фахівців – ретельно відстежувати 
і критикувати як самі принципи суспільства, так і емоції, які 
виникають щодо них [1, c. 7].

За допомогою емоцій (зокрема, негативних, травматичних) 
конструюється національна ідентичність [11].

Щодо визначень, то Н. Демертціс пропонує вважати політич-
ними емоціями тривалі афективні схильності, що підтримують-
ся політичними та соціальними нормами певного суспільства, 
відіграючи ключову роль у конструюванні його політичної куль-
тури та розподілі владних ресурсів [2, c. 228]. Відтак і тут йдеть-
ся про «взаємопереплетення» важливих для суспільства правил, 
цінностей та емоцій. Про емоції як «інтерактивні реакції», що 
одночасно формуються як на індивідуальному, так і колектив-
ному рівні, говорить Коскун, аналізуючи події Арабської весни 
[12, c. 1198]. 

Тим не менше, для формального аналізу потрібен більш чіт-
кий механізм виокремлення емоцій у тексті. Е. Коскун вважає, 
що емоції можна віднайти в наративах та різноманітних форма-
тах комунікації [12, c. 1205-1206]. Або ширше – у мові [8, c. 2], 
де емоції стають частиною «соціального досвіду» [14]. Г. Мар-
кус зазначає, що можна покладатися на «просторові» метафори, 
наприклад «серце» та «розум» або голова і тіло, свідоме і несві-
доме [6]. Хатчінсон і Блейкер пропонують макро- та мікропід-
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ходи. Якщо перший визначає, як певні емоції набувають різних 
значень у різних культурних контекстах, то другий дозволяє зро-
зуміти, як емоції функціонують у певних обставинах [3, c. 493].

Алгоритм пошуку емоцій у цифровому політичному дискурсі
Для визначення емоцій у цифровому політичному дискурсі 

укладався словник дієслів стану, за основу брався перелік дієс-
лів на позначення психічної діяльності [14], а також додавали-
ся дієслова, що були знайдені за допомогою регулярних виразів 
Python. 

Після цього у заголовках новин за 2019-2020 рр. (до 23 трав-
ня включно) шукалися співпадіння зі словником – і визначався 
відсоток емоцій у цифровому політичному дискурсі. Знайдені 
слова уніфікувалися – зводилися до інфінітивів. І вираховува-
лася кількість унікальних згадок дієслів за місяць та найбільш 
популярні дієслова. 

За допомогою отриманих даних можна визначити більш і 
менш емоційні періоди в українському цифровому політичному 
дискурсі (мал. 1).

Мал. 1
Емоційність українського цифрового політичного дискурсу  

2019-2020 рр.
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Приміром, до вересня 2019 року фіксуємо коливання показ-
ника, із найбільшими значеннями у серпні, липні та квітні. Тож 
можемо припустити, що передвиборча кампанія, вибори та реак-
ція на позачергові парламентські вибори призвели до підвищення 
емоційності в дискурсі. До цього ж згадаємо, що як кандидати у 
президенти, так і політичні партії, активно використовували т. зв. 
політику обурення (Ф. Фукуяма) під час кампаній. Після верес-
ня показник стабілізувався (із незначним просіданням напри-
кінці року: причиною може бути період новорічних канікул), але 
з лютого – стрімко впав до найнижчих показників у березні та 
квітні (під час карантину). Фактично це свідчення уповільнення 
політичного життя, у цей же період у попередніх дослідженнях 
фіксувалося зниження інтенсивності політичної взаємодії. 

Тепер подивимося на різноманіття емоцій за означений 
період (мал. 2).

Мал. 2
Емоційне різноманіття українського цифрового політичного дискурсу 

2019-2020 рр.

Як бачимо, збільшення емоційності цифрового дискурсу не 
завжди призводить до урізноманітнення емоцій. Тобто в період 
більшої емоційності транслюються, як правило, одні й ті ж емо-
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ції. Приміром, перед президентськими виборами та у місяць 
виборів різноманіття менше. Проте у травні показник зростає. 
Можемо це пов’язати якраз із репрезентацією відчуттів, бажань, 
настроїв нової влади або ж страхів опозиції, так само, до речі, як 
і після парламентських виборів – у серпні. Саме тут ми маємо 
найбільший відсоток за першим показником і за другим. Під час 
пандемії бачимо як зниження відсотка емоційності, так і зни-
ження різноманіття емоцій. 

Також спостерігаємо зміни найбільш уживаних емоцій/від-
чуттів/станів (див. табл. 1)

Таблиця 1 
Найбільш уживані дієслова стану  

в українському цифровому політичному дискурсі

Січень 19 Лютий 19 Березень 19 Квітень 19 Травень 19

вірити 20 вірити 24 обіцяти 23 хотіти 38 хотіти 48

хотіти 28 хотіти 32 просити 23 просити 22 просити 23

Червень 19 Липень 19 Серпень 19 Вересень 19 Жовтень 19

хотіти 44 хотіти 43 хотіти 39 хотіти 38 хотіти 50

стане 28 стане 35 просити 29 просити 33 просити 41

Листопад 19 Грудень 19 Січень 20 Лютий 20 Березень 20

хотіти 62 підозрювати 30 стане 28 хотіти 44 хотіти/
просити 33

стане 25 хотіти 30 хотіти 44 просити 25 стане 46

Квітень 20 Травень 20

хотіти 38 стане 23

просити 36 вирішити 24

Як бачимо, серед найбільш уживаних дієслів – слово «хотіти», 
тож переважно через емоції транслюються бажання політичних 
акторів. Також зростає використання саме цього діє слова – після 
президентських виборів (травень-серпень). Фактично найбільше 
йдеться про імовірні плани нової влади, які видаються важливи-
ми для цифрового дискурсу. Окрім того, ще й у жовтні й листопаді 
значно збільшилася кількість згадувань цього дієслова у заголов-
ках. Цікаво, що, приміром, у березні на перший план замість дієс-
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лова «хотіти» виходять два: «обіцяти» і «просити», що також може 
характеризувати передвиборчий період. У грудні разом із дієсло-
вом «хотіти» з’являється «підозрювати», що може бути пов’язане 
із висвітленням зустрічі у Нормандському форматі. Також у травні 
2020 року на перший план вийшло дієслово «вирішити», що може 
свідчити про вихід із карантину і трансляцію готовності до цього. 
А у березні 2020 року – «стане», що говорить про сконцентрова-
ність на майбутньому – перед початком карантину. 

Отже, в результаті проведеного дослідження було формалі-
зовано аналіз емоційності політичного тексту, що дозволило 
виокремити періоди із більшою емоційністю. Також бачимо, що 
в цілому збільшення емоційності не призводить до збільшення 
різноманіття емоцій. Навпаки, як правило, цей показник най-
вищий за часів нижчої емоційності. 

За допомогою формального аналізу можемо визначати й най-
більш популярні емоції. Як правило, через емоції у цифровому 
дискурсі транслюються бажання політичних акторів. 

Здійснене дослідження дозволяє стверджувати, що український 
цифровий політичний дискурс, як і політичні дискурси інших 
країн, є емоційним (в середньому кожне четверте повідомлення 
виражає почуття/настрій/стан). При цьому показник різноманіт-
ності політичних емоцій (середній – 11,4%) говорить про те, що у 
цьому дискурсі транслюються переважно одні й ті ж емоції. 

Відтак питання емоційності цифрового політичного дискур-
су України та інших держав потребує подальшої розробки, а за 
допомогою формального аналізу можна встановити зв’язок між 
емоційністю та цифровізацією дискурсу, а також віднайти мож-
ливі кореляції з іншими показниками: диверсифікацією, персо-
налізацією дискурсу та ін.
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Steblina Natalia. Formal analysis of ukrainian digital political discourse 
emotionality 

Formal analysis algorithm of political text’s emotionality and interpretation 
of data, collected from Ukrainian digital political discourse 2019-2020 (political 
news of online-media «Ukrains’ka pravda», are conducted in the paper. 
Computer program (Python language) was designed for the analysis. Vocabulary 
of state verbs was worked out. Headlines of political news items were analyzed. 
Periods of high emotionality were defined (before and during the presidential 
elections (February, April 2019); before, during and after parliamentary 
elections (June-July 2020). Stabilization of the indicator was observed after the 
elections (there is no fluctuation in particular). The significant decrease of the 
emotionality percentage was defined during the quarantine in 2020. 

And, emotionality increase doesn’t lead to the increase of emotions 
diversity. It may be explained with press-services activity before and during the 
elections, when the discourse is more structured and less diverse. The period of 
the highest number of unique emotions was in August 2019, thus, change of 
power and political actors may cause emotions diversification. 

The verbs, which express emotions and feelings, moods were defined as well 
(they are: «wish», «believe», «ask», etc.). As a rule, in the discourse emotions 
are used to disseminate political actors’ wishes (the verb «want» is the most 
popular). However, before the presidential elections, in the beginning and after 
the quarantine, political actors’ intentions differed. 

The percentage of emotions in Ukrainian digital political discourse is 25% 
(average). However, the indicator of emotions diversity is low (11,4% – 
average): almost the same emotions are disseminated. Positive and negative 
emotions were not studied specially; however, neutral or positive emotions 
prevailed among the most popular. 

Key words: digital political discourse, formal analysis, political emotions. 
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А. П. ДЕМАРТИНО

забезпечення стабільності політичної системи 
в умовах інформаЦійних загроз1

Проаналізовано можливості й основні напрями забезпечення стабільнос-
ті політичної системи в умовах інформаційних загроз. Здійснено системний 
аналіз основних проблем забезпечення стабільності політичної системи. 
Виявлено існуючі інформаційні загрози для її функціонування. Показано, що 
різноманітні інформаційні чинники, які є, по суті, технічними каналами 
передачі інформації, вже давно набули статусу впливового учасника взає-
модії між громадянським суспільством і владою. Наведено приклади з полі-
тичної практики, що засвідчують використання інформаційно-комуніка-
ційних технологій як з метою стабілізації, так і дестабілізації політичної 
системи.

Ключові слова: політична система суспільства, стабільність, інформа-
ційно-комунікаційні технології, інформаційні загрози, ефективність дер-
жавного управління, інформаційна безпека.

Demartyno Andrii. Ensuring the stability of the political system in the 
conditions of information threats

Possibilities and main directions of ensuring the stability of the political system 
in the conditions of information threats are analyzed. A systematic analysis of the 
main problems of ensuring the stability of the political system in the context of 
existing information threats, given that various information factors, which are 
essentially technical channels of information transfer, has long acquired the status 
of an influential participant in civil society and government. Examples from 
political practice are given, which testify to the use of information and communication 
technologies both for the purpose of stabilization and destabilization of the political 
system.

Key words: political system of society, stability, information and communication 
technologies, information threats, efficiency of public administration, information 
security.

Під політичною системою зазвичай розуміють цілісну, дина-
мічну сукупність відносин та інститутів влади, які взаємодіють 
одне з одним на основі єдиних норм і цінностей. Однак, роз-
глядаючи політичну систему лише в цьому ракурсі, дослідники 
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випускають з поля зору значний спектр неінституціоналізованих 
взаємодій і відносин із приводу політики, розподілу ресурсів, що 
складаються в кожному суспільстві. У цьому контексті одним із 
важливих аспектів є визначення сутності того, що називається 
«стабільністю політичної системи».

Актуалізує дослідження вказаної проблеми (особливо для 
українського суспільства) необхідність усвідомлення того, що 
ефективність управління суспільними процесами безпосеред-
ньо залежить від політичної стабільності. Параметри її можуть 
бути доволі різноманітними, але з найголовніших варто назвати 
збереження цілісності системи державного управління, громад-
ського порядку, легітимності тощо. Цілком очевидно, що чим 
стабільніша політична система суспільства, тим вищою є віро-
гідність формування у громадян однотипних установок. А це, в 
свою чергу, дозволяє точніше спрогнозувати наслідки політич-
них процесів. Отже, розуміння стабільності політичної системи 
безпосередньо пов’язане зі здатністю останньої адекватно реа-
гувати на зовнішні й внутрішні загрози її існування. Особливо 
важливими є адекватне реагування на інформаційні загрози і 
здатність утворювати власні інформаційні механізми протидії. 

Відповідно до вищезазначеного метою пропонованої статті є 
системний аналіз основних проблем забезпечення стабільнос-
ті політичної системи. Основними завданнями даної статті є 
виявлення існуючих інформаційних загроз для функціонування 
політичної системи; з’ясування характеру різноманітних інфор-
маційних чинників, що слугують технічними каналами передачі 
інформації і є впливовим учасником взаємодії між громадян-
ським суспільством і владою; осмислення інформаційно-кому-
нікаційних проблем, пов’язаних зі стабілізацією та дестабіліза-
цією політичної системи.

Досліджувана проблема з різних позицій розглядається у пра-
цях таких вчених, як Г. Алмонд, А. Бенкс, Ф. Білі, С. Гантінгтон, 
А. Голдберг, Л. Гурвіц, К. Даудінг, Е. Зіммерман, С. Каштанов, 
Р. Кімбер, С. Коуелман, Дж. Пауелл, А. Соловйов, О. Соснін, 
Р. Текстор, Ю. Федотченко, Я. Чмир та ін. З праць названих вче-
них постає вочевидь, що політична стабільність демократичного 
режиму не є непорушною, а демократія не може бути повним 
гарантом стабільності. І це зрозуміло, оскільки демократич-
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на система постійно розвивається, є динамічною. Політична 
боротьба, з одного боку, може бути характеристикою демокра-
тичного процесу, з іншого – стати фактором політичної неста-
більності. Представники правлячої групи того чи іншого типу 
режиму із часом можуть втрачати здатність ефективно управ-
ляти державою, або стара система управління перестає бути 
достатньою мірою продуктивною.

На історичних прикладах можна впевнено стверджувати, 
що абсолютна політична стабільність навіть шкідлива для роз-
витку держави і суспільства. Якщо уявити собі подібну картину 
«абсолютної політичної стабільності», то ми дійдемо висновку, 
що така держава не має перспектив розвитку: всі системи жит-
тєдіяльності суспільства виявляться в застої, і все це призведе до 
кінця держави як такої. 

Одним із доволі розповсюджених підходів до проблеми полі-
тичної стабільності є той, в рамках якого вона розуміється як 
відсутність у суспільстві осередків внутрішніх конфліктних 
ситуацій і реальних загроз нелегітимного насильства, а також 
володіння ресурсами, здатними нейтралізувати насильницькі 
загрози політичній системі при виникненні кризових ситуацій. 
Основними представниками цього підходу є Ф. Білі [1], К. Дау-
дінг і Р. Кімбер [2]. Узагальнюючи їх погляди, можна зробити 
висновок, що політична стабільність є синонімічною здатності 
держави до самозбереження при реальній загрозі руйнації сус-
пільної системи.

Характеризуючи стан політичної системи, науковці вико-
ристовують поняття «тривалість» і «стійкість». Доволі пошире-
ним є підхід, згідно з яким політичну стабільність прирівнюють 
до тривалості влади урядового кабінету [3, 4, 5]. Тобто у порів-
няльному аспекті ту країну слід вважати більш стабільною, в 
якій уряд знаходиться при владі більш тривалий час. В якості 
прикладу зазвичай розглядають випадки з італійськими, фін-
ськими та французькими урядами [6]. У певному сенсі брежнєв-
ський період в історії СРСР, який тривав 18 років, також можна 
пов’язати із розумінням стабільності політичної системи. Однак 
у цьому випадку тривалість можна розглядати і як статичний 
опір змінам, які, з іншої точки зору, становлять собою антитезу 
стабільності. Тривалість перебування на посаді є одним із най-
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більш зрозумілих і кількісно оцінюваних видів політичної ста-
більності, що, в принципі, якоюсь мірою нівелює скепсис щодо 
даної точки зору. 

Незважаючи на значну кількість загальних визначень у полі-
тичній теорії й історичні приклади, завершеного змістовного 
розуміння терміна «стабільність політичної системи» не існує. 
Наявність діаметральних підходів свідчить, що ця проблема 
потребує глибокого наукового аналізу із застосуванням найсу-
часніших теоретико-методологічних підходів. Виникає необхід-
ність у систематичному їх аналізі на предмет виявлення відмін-
ностей у трактуваннях дослідників, щоб зрозуміти, за допомо-
гою яких інструментів виникає можливість на практиці досягти 
стабільного стану політичної системи. Тим самим відкривають-
ся невивчені аспекти для теоретиків у даній сфері.

Одним із важливих науково-практичних завдань є з’ясуван-
ня стабільності політичної системи в умовах інформаційної 
небезпеки. Загальноприйнятим слід вважати визначення інфор-
маційної безпеки як стану захищеності життєво важливих інте-
ресів громадян, суспільства та держави в інформаційній сфері 
[7, с. 19]. Для розуміння цієї проблеми цілком очевидно, що 
треба з’ясувати спочатку, що являють собою її дестабілізаційні 
чинники. Погодимось із С. Каштановим, який такими вважає: 
інформаційні війни, цифрову нерівність, протестну поведінку 
активних користувачів електронної мережі, розповсюдження 
комп’ютерних програм, які порушують функціонування інфор-
маційної інфраструктури системи державного управління тощо 
[8, с. 15]. 

Цей перелік суттєво доповнює О. Соловйов, на думку якого 
суттєвими інформаційними загрозами для суспільства слід вва-
жати: масове використання технік маніпулювання і дезінформа-
ції; порушення діяльності інститутів, структур, що забезпечують 
життєдіяльність суспільства; посилення психоемоційної напру-
женості в країні (руйнування психіки, екзальтація, схильність до 
ризиків і необдуманих дій); низьку якість повсякденної інфор-
мації; монополізацію інформаційної сфери суспільства; систе-
матичні порушення інтелектуальної власності [9, с. 234].

Для більш повної картини звернемося до «Доктрини інфор-
маційної безпеки України», в якій зазначено, що на сучасному 
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етапі основними реальними загрозами національній безпе-
ці України в інформаційній сфері є: здійснення спеціальних 
інформаційних операцій, спрямованих на підрив обороноздат-
ності, деморалізацію особового складу Збройних Сил України 
та інших військових формувань, провокування екстремістських 
проявів, підживлення панічних настроїв, загострення і дестабі-
лізація суспільно-політичної та соціально-економічної ситуа-
ції, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів в 
Україні; проведення державою-агресором спеціальних інфор-
маційних операцій в інших державах з метою створення нега-
тивного іміджу України у світі; інформаційна експансія держа-
ви-агресора та контрольованих нею структур, зокрема шляхом 
розширення власної інформаційної інфраструктури на території 
України та в інших державах; інформаційне домінування держа-
ви-агресора на тимчасово окупованих територіях; недостатня 
розвиненість національної інформаційної інфраструктури, що 
обмежує можливості України ефективно протидіяти інфор-
маційній агресії та проактивно діяти в інформаційній сфері 
для реалізації національних інтересів України; неефективність 
державної інформаційної політики, недосконалість законодав-
ства стосовно регулювання суспільних відносин в інформацій-
ній сфері, невизначеність стратегічного наративу, недостатній 
рівень медіа-культури суспільства; поширення закликів до ради-
кальних дій, пропаганда ізоляціоністських та автономістських 
концепцій співіснування регіонів в Україні [10].

На думку О. Сосніна, небезпека дедалі більше зароджуєть-
ся в середовищі масового користувача, а сьогодні це – широ-
ке коло людей, які мають у своєму розпорядженні персональ-
ні комп’ютерні системи, які інтегровані в глобальній мережі. 
Вони ставлять за мету доведення до української міжнародної 
спільноти своїх поглядів щодо державної політики України, 
апелюють до свідомості громадян, державних та міжнарод-
них інституцій. Однак за межами добре контрольованих зон їх 
поведінка взагалі непередбачувана, тому що спрямовує їх іноді 
на протиправні дії – комерційний інтерес, бажання бути відо-
мим, особисті амбіції, кураж, звичайне хуліганство або усього 
лише помилка у виборі технічних засобів або від нестачі ресур-
сів тощо [11, с. 199].
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З одного боку, завдяки інформаційним технологіям діяль-
ність держави, за наявності політичної волі, має шанс стати про-
зорішою і відкритішою. Чим вищим є рівень відкритості влади, 
тим більше можливостей для участі громадськості в прийнятті 
політичних рішень. Так, політика ЗМІ, спрямована на зістав-
лення інформації про провали комуністичних урядів, які завели 
суспільства в глухий кут, привела до падіння у Польщі чинної 
влади [12, с. 143]. Найважливішу роль у демократизації Півден-
ної Європи, Латинської Америки, Східної Європи в 1970–1990-і 
роки відіграло телебачення. Завдяки телебаченню інформація 
про демократичні рухи в сусідніх країнах поширювалася миттє-
во. Це надавало борцям із диктатурами сили і відчуття підтримки 
з боку сусідніх демократичних країн. В Іспанії в 1981 році теле-
виступ короля Хуана Карлоса запобіг перевороту в країні. Все 
це С. Гантінгтон назвав демонстраційним ефектом [13, р. 128]. 
З іншого боку, ЗМІ можуть провокувати протести, демонстра-
ції і навіть путчі, особливо в країнах, де немає демократичних 
стабілізаторів. Саме тому політичні недемократичні режими 
прагнуть до звуження Інтернет-простору для своїх громадян, не 
шкодуючи для цього коштів. 

Механізми інформаційного забезпечення політичної стабіль-
ності при тоталітарному режимі засновані на принципах тоталь-
ної заборони і контролю. З огляду на це за його панування інфор-
маційний простір перебуває під повним контролем держави, всі 
ЗМІ також повністю залежать від держави. Сьогодні ж Інтернет 
взагалі істотно реформував методи активізації учасників про-
тестів. Завдяки Інтернету для соціальних груп стало можливим 
здійснювати політичні практики. За словами В. Фесенка, «рані-
ше думали, якщо немає в телевізорі, то тебе немає і в політиці. 
Зараз з’явився новий тренд – якщо немає в соціальних мережах, 
то тебе немає і в політиці». На думку політолога, використан-
ня соціальних мереж аж ніяк не робить владу більш відкритою, 
скоріше мова йде про імітацію відкритості влади. У той же час 
комунікація державних і політичних діячів із суспільством є 
корисною [14]. Власне, як ми вже визначили, стабільність може 
ґрунтуватися як на принципах демократії, так і диктатури.

Європейські демократичні країни знаходяться в постійному 
пошуку засобів і методів захисту свого інформаційного просто-
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ру, які не виходять за рамки демократичного розвитку. Напри-
клад, для Великобританії характерний жорсткий політичний 
контроль за теле- і радіотрансляціями. Англійське законодав-
ство забороняє політичну рекламу громадських і політичних 
сил. За можливість дивитися комерційні програми каналу Бі-бі-
сі бажаючі телеглядачі вносять щорічну плату. Відновленням 
ліцензій на мовлення розпоряджається уряд.

Прикладів можна навести чимало. Але цілком очевидним є 
те, що внесок ЗМІ в забезпечення і збереження політичної ста-
більності буде значним у тому випадку, якщо їм вдасться перей-
ти від маніпулятивної моделі до діалогової, інтерактивної моделі 
комунікації, стати ініціатором затвердження толерантної дис-
кусії між владою і суспільством, усіма політичними силами про 
реальні проблеми, які хвилюють суспільство. ЗМІ повинні проде-
монструвати суспільству, що вони є його конструктивною части-
ною, орієнтованою на артикуляцію різних громадських інтересів 
на принципах довіри і відкритості. Тільки так засобам масової 
інформації вдасться повернути втрачену довіру громадян.

Механізми інформаційного суспільства здатні не тільки 
скорочувати економічні витрати з метою оптимізації розвитку 
економіки, а й регулювати стан політичної системи, робити її 
більш стабільною, або навпаки. Наприклад, ніхто не буде запе-
речувати, що завдяки певним інформаційним механізмам полі-
тичні конфлікти можна вирішувати набагато простіше, і частіше 
вдається запобігти конфліктам ще до їх виникнення. В умовах 
інформаційного суспільства співпраця як форма комунікації 
виглядає більш логічною, ніж конфліктність або конфронтація.

Важливим інформаційним механізмом забезпечення полі-
тичної стабільності є «електронна демократія», під якою ми 
розуміємо процес прийняття політико-управлінських рішень у 
результаті взаємодії громадян і політичних акторів у мережевому 
просторі Інтернету. Професор Оксфордського університету Сті-
вен Коуелман зауважує: «Розмитість демократичного простору 
збігається з атрофією громадянської культури. Сьогодні біль-
ше людей, ніж будь-коли, можуть голосувати, але найменше, 
ніж будь-коли за всю історію цього універсального права, ним 
користуються. Віра людей у парламенти та інші інститути пред-
ставницької демократії знижується. Засоби масової інформації 
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намагаються донести сюжети та образи демократичного пред-
ставництва до людей, але факти свідчать, що більшість громадян 
замість того, щоб дивитися по телевізору про політику, надають 
перевагу чомусь іншому або взагалі нічому. У США 53,8% новин 
на місцевих телеканалах присвячені злочинам, стихійним лихам 
або війнам, і тільки 0,7% стосуються громадського життя. Серед-
ньостатистична американська дитина бачить 200 тисяч актів 
насильства та 16 тисяч убивств (на телебаченні) ще до досягнен-
ня 18 років» [15, с. 140]. 

Принципи електронної демократії реалізуються в техноло-
гіях електронного уряду, покликаного зробити діяльність органів 
державної влади більш відкритою для суспільства і таким чином 
підняти рівень довіри населення до владних структур. Однак, 
як показав час, більш логічним втіленням принципів цифро-
вої демократії став не електронний, а відкритий уряд. Останній 
передбачає створення ефективних діалогових майданчиків для 
взаємодії влади і суспільства, відкриття мережевих ресурсів дер-
жавних і органів і окремих їх представників в Інтернеті з метою 
інтерактивних контактів з громадянами, доступ громадян до 
публічної інформації та її обговорення в режимі он-лайн, участь 
громадськості в обговоренні важливих проблем суспільства та ін.

Не можна не відзначити інноваційність і, без перебільшен-
ня, грандіозну популярність мережевих практик. Використан-
ня соціальних мереж набуває все більш глобального характеру. 
Користувачі соціальні мереж знаходять нові інтереси, мотиви, 
цінності, а також стають суб’єктами мережевої соціально-кому-
нікаційної активності. Нові комунікаційні можливості спілку-
вання влади і суспільства зумовили появу «новомови». Політич-
ний лексикон збагачено такими поняттями, як «Twitter-дипло-
матія», «Facebook-міністр» та ін.

У західних країнах прийоми Twitter-дипломатії є звичайним 
явищем. Президент США Барак Обама є засновником цього 
феномена. Передплатниками його сторінки є 53,2 млн осіб. На 
відміну від традиційної дипломатії Twitter-дипломатія застосо-
вує всі можливості, що надаються інформаційно-комунікацій-
ними технологіями: соціальні медіа Twitter і Facebook, програм-
не забезпечення для Інтернет-телефонії «Скайп», відеоканали, 
серед яких найбільш популярним є Youtube. 
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Як приклад, наведемо відомий мережевий ресурс «Живий 
журнал» (Live-Journаl), який об’єднує 231 937 українських корис-
тувачів [16, р. 98]. Причому нові інтереси і цінності його корис-
тувачів формуються завдяки спілкуванню з іншими користува-
чами Інтернет-ресурсів. «Живий журнал» породив своїх куми-
рів, чий авторитет зростає зі збільшенням числа читачів їх пові-
домлень. Звичайно, слід враховувати, що широке використання 
інформаційних механізмів не гарантує політичної стабільності, 
проте, безумовно, посилює можливості для організації взаємодії 
між державою і суспільством. 

Отже, під механізмом інформаційного забезпечення стабіль-
ності політичної системи, на наш погляд, слід розуміти систему 
інформаційних заходів, спрямованих на впровадження і підтри-
манння спеціальних технологій, що являють собою сукупність 
прийомів, методів, способів і процедур. Інформаційні заходи, 
які ставлять за мету досягнення політичної стабільності, ефек-
тивні тоді, коли вони застосовуються оперативно і системно. 
Безумовно, що все це потребує проведення більш активної дер-
жавної інформаційної політики.

Поява нових інформаційних технологій обумовила принци-
пово нові виклики і загрози національній безпеці, включаючи 
вороже використання інформаційно-комунікаційних техноло-
гій у військово-політичних, терористичних та інших цілях. Усі 
держави під впливом технологічного оновлення системи кому-
нікацій почали переосмислювати проблеми національної безпе-
ки, боротьби із міжнародним тероризмом та злочинністю, регу-
лювати ринок та міграцію робочої сили, вирішувати міжетнічні 
проблеми, контролювати видобуток і транспортування міне-
ральних ресурсів, регулювати доступ до своїх інформаційних 
систем. Гостро постало питання правового регулювання відно-
син в інформаційній сфері та запровадження певних соціальних 
регуляторів: стандартів, технічних умов, етичних правил тощо, 
які треба розглядати як фактор забезпечення національних інте-
ресів держави. 

Як висновок, слід зазначити, що механізми інформаційного 
забезпечення стабільності політичної системи повинні існувати 
для того, щоб, з одного боку, протистояти інформаційним загро-
зам та ризикам, а з іншого – бути самостійним чинником стабі-
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лізації, тобто забезпечувати ефективність функціонування полі-
тичних інститутів і унеможливлювати соціально-політичні кон-
флікти в суспільстві. Обидва ці напрями утворюють загальний 
механізм інформаційного забезпечення стабільності політичної 
системи. Інформаційне забезпечення стабільності політичної 
системи, на нашу думку, потребує: 1) забезпечення ефективного 
управління соціально-політичним розвитком держави, своєчас-
ного і ефективного моніторингу соціально-політичної ситуації в 
країні; 2) проведення інформаційних кампаній, які включали б 
контрпропагандистські та ідеологічні заходи, метою яких є вста-
новлення і збереження політичної стабільності; 3) забезпечення 
населенню доступу до інформації про діяльність органів держав-
ної влади, поліпшення якості державних послуг громадянам, а 
також скорочення термінів їх очікування, мінімізація адміні-
стративних витрат з боку громадян і організацій; 4) організації 
інформаційного впливу, що включає збір, поширення інформа-
ції, яка справляє необхідний вплив на політичні, соціально-е-
кономічні процеси з метою досягнення політичної стабільності; 
5) підвищення за допомогою новітніх інформаційних і телеко-
мунікаційних технологій рівня і якості освіти, медицини, соці-
альної сфери; 6) удосконалення системи державної підтримки 
науки і техніки, підготовки професійних кадрів у інформацій-
но-комунікаційній сфері; 7) розповсюдження в Інтернеті спеці-
альної інформації, яка б роз’яснювала різні аспекти державної 
політики і діяльності влади, налагодження політичного діалогу 
між владою і громадянським суспільством, запрошення до обго-
ворення нагальних суспільно-політичних проблем активних 
користувачів Інтернет-ресурсів тощо.
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Demartyno Andrii. Ensuring the stability of the political system in the 
conditions of information threats

Possibilities and main directions of ensuring the stability of the political 
system in the conditions of information threats are analyzed. A systematic 
analysis of the main problems of ensuring the stability of the political system in 
the context of existing information threats, given that various information 
factors, which are essentially technical channels of information transfer, has 
long acquired the status of an influential participant in civil society and 
government. examples from political practice are given, which testify to the use 
of information and communication technologies both for the purpose of 
stabilization and destabilization of the political system.

The emergence of new information technologies has led to fundamentally 
new challenges and threats to national security, including the hostile use of 
information and communication technologies for military, political, terrorist 
and other purposes. Under the influence of technological upgrades in the 
communications system, all states began to rethink national security, combat 
international terrorism and crime, regulate the market and labor migration, 
solve interethnic problems, control the extraction and transportation of mineral 
resources, and regulate access to their information systems. The issue of legal 
regulation of relations in the information sphere and the introduction of certain 
social regulators: standards, technical conditions, ethical rules, etc., which 
should be considered as a factor in ensuring the national interests of the state.

Mechanisms for ensuring the stability of the political system must exist in 
order to, on the one hand, confront existing information threats and risks, and 
on the other – to be an independent factor of stabilization, ie to ensure the 
effectiveness of political institutions and prevent socio-political conflicts in 
society. Both of these areas form a common mechanism for information 
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support of the stability of the political system. In our opinion, information 
support of the stability of the political system requires: 1) ensuring effective 
management of the socio-political development of the state, timely and 
effective monitoring of the socio-political situation in the country; 2) conducting 
information campaigns, which would include counter-propaganda and 
ideological measures aimed at establishing and maintaining political stability; 
3) providing the population with access to information on the activities of 
public authorities, improving the quality of public services to citizens, as well as 
reducing their waiting times, minimizing administrative costs for citizens and 
organizations; 4) organization of information influence, which includes the 
collection and dissemination of information that exerts the necessary influence 
on political, socio-economic processes in order to achieve political stability; 
5) increasing the level and quality of education, medicine, social sphere with 
the help of the latest information and telecommunication technologies; 
6) improvement of the system of state support of science and technology, 
training of professional personnel in the information and communication 
sphere; 7) dissemination of special information on the Internet, which would 
explain various aspects of state policy and government activities, establishing a 
political dialogue between the government and civil society, inviting active users 
of Internet resources to discuss pressing socio-political issues, etc.

Key words: political system of society, stability, information and 
communication technologies, information threats, efficiency of public 
administration, information security.
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трансформаЦія поняття «публічна політика»  
у сучасних умовах1

Розглядаються наукові підходи до розуміння публічної політики у сучас-
ному світі. Показано, що розширення кола суб’єктів публічної політики, 
призводить, зокрема, до того, що вироблення публічної політики стає менш 
прозорим для суспільства, зважаючи на існування різних груп впливу, в т.ч. 
неінституціоналізованих, призводить до загострення проблеми розмивання 
публічної політики та необхідності ідентифікації публічної політики. 
Наголошується на можливості оцінки публічної політики за допомогою 
такого інструмента як індекси та рейтинги, що дає змогу формувати базу 
для подальшого вивчення публічної політики. 

Ключові слова: публічна сфера, публічна політика, публічність, суб’єкти 
публічної політики.

Akselrod Roman, Donchenko Kostiantyn. Transformation of the concept of 
«public policy» in modern conditions

The article considers approaches to understanding public policy in the modern 
world. Although there are different approaches and different models of public 
policy, most authors emphasize the expansion of the range of public policy actors, 
that they go beyond public authorities. Some of these actors are difficult to single out 
due to a number of factors, including their reluctance to be noticed in public sphere. 
This expansion of the range of actors leads, in particular, to the fact that public 
policy-making becomes less transparent to society, given the existence of different 
groups of influence, including uninstitutionalized. All this exacerbates the problem 
of public policy erosion and the need to identify public policy. The question arises 
of identifying the factors that influence decision-making and understanding the 
reasons for such decisions. Public policy is increasingly penetrating the private 
sphere of life, raising questions about where public policy is and where it is not. 
Scientific and technological progress has accelerated changes in public consciousness 
regarding the concepts of «public» and «private».
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Emphasis is placed on the possibility of evaluating public policy with the help of 
such a tool as indices and ratings, which allows to form a basis for further study of 
public policy. The indices provide an opportunity not only to improve the 
performance of public authorities and their procedures, but also to demonstrate an 
external evaluation of public policy that can be different from the assessment of 
decision-makers.

Key words: public sphere, public policy, publicity, subjects of public policy.

Розмежування публічного та приватного стає дедалі біль-
шою проблемою в сучасному світі. Це пов’язано з подальшим 
розвитком явищ публічного та приватного, що призводить до 
їх розширення, зіткнення та синтезу. Цьому сприяє і розвиток 
інформаційно-комунікативних технологій, як наслідок – змін 
у суспільній свідомості. Відображення понять «публічне» та 
«приватне» стає розмитим в уявленнях людей. Акаунти (облікові 
записи) користувачів соціальних мереж є приватними, оскіль-
ки мають особистісний характер, водночас вони є публічними, 
оскільки мають суспільні наслідки. Це підтверджують випадки 
врахування облікових записів при прийомі на роботу. 

Розуміння поняття «публічність» у політичній науці пов’я-
зане з публічною політикою, через яку і відбувається реалізація 
публічності у суспільному житті. Проблемою в підході до визна-
чення публічної політики є наявність різноманітних понять, що 
викликано різними підходами науковців до публічної політики. 

Дослідженням публічної політики і державної політики або 
окремих їх аспектів присвячені праці О. Дем’янчука, Ю. Палаг-
нюка, І. Кресіної, В. Купрія, С. Телешуна, С. Ситник, Н. Бєляє-
вої, Л. Ніковської, В. Якімця. Серед зарубіжних науковців 
даною проблемою займалися Дж. Андерсон, Х. Арендт, Р. Даль, 
П. Дюран, П. Кньопфель, Х.Коулбетч, Дж. Марч, П. Мюлер, 
К. Паттон, Ю. Габермас. 

О. Пухкал доходить висновку, що серед вітчизняних дослід-
ників відсутній однозначний підхід щодо перекладу термі-
на «public policy». Це зумовлено як певними лінгвістичними 
особливостями англійської та української мов, так і самим 
концептом публічної політики, який поступово трансфор-
мується, а його характеристики змінюються під впливом 
взаємо дії демократичної держави з громадянським суспіль-
ством [1, с. 108].
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Н. Беляєва відзначає три традиції у розумінні публічної полі-
тики: американську, європейську та глобальну. Спільним для 
американської традиції є зведення публічної політики до дій 
держави [2, с. 75]. Публічна політика в європейській традиції – 
це не лише вироблення і реалізація управлінських рішень дер-
жавою, а й демократична участь різних груп за інтересами, дер-
жавних і недержавних політичних акторів у політико-управлін-
ському процесі, досягнення комплексного бачення соціальної 
проблеми з дотриманням процедур узгодження інтересів перед 
безпосередньою політичною дією уряду [2, с. 76]. «Глобальний» 
підхід у контексті співуправління і взаємовпливу включає вже не 
тільки держави одного регіону – Європи, а й країни всього світу, 
які мають претензії на глобальний вплив [2, с. 78]. 

Спільними рисами для усіх підходів є [2, с. 79]:
1) збереження концепту публічного простору як арени, де 

відбувається узгодження інтересів, і публіки – як сукупності 
незалежних, грамотних і зацікавлених громадян, здатних до уча-
сті у виробленні та реалізації політичних рішень;

2) узгодження інтересів як мети політики, це управління, що 
розуміється як колективне рішення загальних проблем;

3) відкритість публічного простору для зацікавлених учас-
ників і ставка на погодження як принцип прийняття рішень 
замість тиску.

Головною розбіжністю між трьома підходами є ставлення 
до головного актора в публічній сфері. В американській тра-
диції таким суб’єктом виступає публічна влада, тобто держава. 
В європейській традиції –головного актора немає, і всі суб’єкти 
публічної політики визнаються рівними учасниками вироблен-
ня рішень, що приймаються. У рамках глобальної традиції фокус 
уваги взагалі відходить від акторів і зосереджується на процеду-
рах, механізмах, способах узгодження інтересів.

Серед основних підходів до тлумачення змісту понят-
тя «публічна політика» С. Телешун, І. Рейтерович, С. Ситник  
[3, с. 186] виділяють такі:

1) публічна політика –транспарентний процес прийняття 
політичних, політико-управлінських рішень, де ступінь публіч-
ності визначається наявністю каналів доступу заінтересованих 
груп до цього процесу;
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2) публічна політика – цілеспрямований вплив, який здій-
снюють структури публічної влади;

3) публічна політика – програма, що містить стратегії розвит-
ку держави;

4) публічна політика –визначений курс дії публічної влади;
5) сутність публічної політики – публічна діяльність. Остан-

ня розуміється як репрезентована у публічній сфері активність 
політичних та неполітичних акторів, які через взаємодію праг-
нуть реалізовувати власний інтерес;

6) публічна політика – механізм підтримки публічного порядку;
7) публічна політика – форма політичного процесу, який 

реалізується у публічному просторі, підтримується інформа-
ційно-комунікаційними та іншими видами ресурсів, представ-
лений цілісним комплексом вертикальних і горизонтальних 
взаємо дій його учасників.

Л. Ніковська та В. Якімець зазначають, що публічна полі-
тика охоплює широке коло процесів і явищ. По-перше, вона 
являє собою особливу якість державного управління, яка деда-
лі більше орієнтується на ідеї постбюрократичної організації; 
по-друге, активну громадянську участь і відповідні процедури 
в прийнятті владних рішень; по-третє, розробку низки про-
грам для вирішення суспільних проблем за участі населення, а 
також соціальні технології їх реалізації; по-четверте, вона охо-
плює процес двосторонньої комунікації різноманітних суспіль-
них груп, що вибудовується більше симетрично, в діалоговому 
режимі [4, с. 81]. 

Інший підхід виділяє концептуальні моделі для аналізу 
публічної політики: інституційну модель; інкременталістську 
модель; теорію груп; модель еліт; модель конфлікту [5, с. 4].

Інституційна модель орієнтована на політику як результат 
діяльності самого уряду, що є остаточним органом прийняття 
рішень. У даній моделі політичний процес не стає публічною 
політикою, доки його не буде прийнято, впроваджено та вико-
нано якоюсь урядовою установою.

Інкременталістська модель фокусується на тому, як прийма-
ються рішення щодо державної політики. Припускається, що 
публічна політика – це насамперед продовження минулої діяль-
ності уряду, лише з поступовими змінами. Модель часто крити-
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кують, оскільки вона не вимагає встановлення чітких цілей. З 
іншого боку, модель відстоюється як спосіб прийняття політич-
них рішень. 

Теорія груп стверджує, що політика являє собою боротьбу 
між групами за вплив на публічну політику. Роль уряду полягає 
насамперед у встановленні правових та регулюючих норм у гру-
повій боротьбі.

Модель еліт розглядає публічну політику як відображення 
уподобань та цінностей владної еліти. Відповідно до неї суспіль-
ство поділене між елітами, які мають владу, і не-елітами, які її не 
мають. При цьому модель припускає можливість руху від не-е-
літи до статусу еліти, оскільки люди набувають багатства та при-
ймають елітарну культуру.

Модель конфлікту передбачає, що політика – це соціалізація 
конфлікту. Спеціальні групи інтересів впливають на масштаб 
конфлікту шляхом лобіювання конкретного законодавства.

Публічна політика є специфічною формою комунікації 
суб’єктів політичного процесу, яка дає змогу активізувати участь 
громадян у її виробленні та реалізації політичних рішень [6, с. 5]. 

Л. Ніковська та В. Якімець, в свою чергу, концентруються на 
публічній політиці як процесі, що регулює взаємодію між різ-
ними ключовими суб’єктами. Автори виділяють три категорії 
суб’єктів публічної політики. Це, по-перше, політична (у вищо-
му вираженні – державна) влада з усіма її юридичними, сило-
вими й адміністративними інститутами. По-друге, це структурні 
елементи громадянського суспільства – як старі (партії, проф-
спілки, різноманітні громадські комісії і комітети), так і нові 
(неурядові некомерційні організації, інститут уповноважених з 
прав людини, «мозкові центри», інститути радників, політичних 
консультантів, експертів, громадських спостерігачів на виборах 
тощо). По-третє, це політична опозиція й ЗМІ, які орієнтовані 
насамперед на контроль за владними дисфункціями і корупцією 
[7, с. 31]. 

Серед головних характеристик публічної політики виділя-
ють також процес розподілу ресурсів різними агентами. З цієї 
точки зору, публічна політика – це діяльність агентів, залучених 
до виробництва і виконання рішень щодо розміщення громад-
ських ресурсів, виробництва і розподілу суспільних благ, тобто 
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публічна політика пов’язана з рішеннями в публічному секторі 
державного регулювання і спрямована на різні сфери життєді-
яльності суспільства в цілому, а також різні консолідовані групи 
всередині суспільства [8, с. 361]. 

Атрибутами публічної політики О. Дем’янчук називає [9, с. 32]: 
1) адміністративні повноваження – легітимність прийняття 

рішень і їх виконання за ієрархією, яка забезпечується суспіль-
но визнаними органами управління, тобто органами державної 
влади і громадського самоуправління;

2) компетенція у тій сфері, якої стосується публічна політи-
ка – освіті, соціальному забезпеченні, екології тощо;

3) впорядкованість та наступність – наявність системи роз-
робки та прийняття рішень, відслідковування результатів, оцін-
ки та коригування дій. 

Спробою осмислити «публічну політику» є індекси та рей-
тинги, які є суб’єктивними методами оцінки та систематизації. 

Глобальні індекси, представляючи кількісну оцінку якості 
публічної політики, виконують такі завдання [10, с. 141]: 

1) зовнішнє оцінювання, яке дає більшу об’єктивність та 
ефективність у порівнянні з внутрішнім оцінюванням;

2) рекомендації, котрі можна використовувати в політико-управ-
лінському процесі для підвищення ефективності політики;

3) формування та операціоналізація універсальних індикато-
рів ефективності публічної політики.

Серед найбільш відомих глобальних індексів виділяють The 
Worldwide Governance Indicators, проект моніторингу Міжна-
родного банку, який охоплює понад 200 країн; Індекс трансфор-
мації Бертельсмана; Індекс відкритого уряду; Індекс громадян-
ського суспільства; Індекс розвитку електронного уряду; Індекс 
електронної участі; Глобальний інноваційний індекс; Індекс 
глобальної конкуренції; Індекс розвитку людського капіталу; 
Індекс сприйняття корупції; Індекс свободи (Freedom House); 
Всесвітній індекс свободи преси тощо [10, с. 142-143]. 

Прикладами методологій дослідження публічної політики є 
Індекс для оцінки та моніторингу публічної політики та Індекс 
публічності місцевого самоврядування. 

Розроблений В. Якімцем та Л. Ніковською індекс для кіль-
кісної оцінки і моніторингу стану публічної політики в регіонах 
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Росії (ЯН-індекс) засновано на основі показників, що харак-
теризують стан суб’єктів публічної сфери і ступінь розвине-
ності інститутів і механізмів публічної політики. ЯН-індекс 
складається з двох окремих індексів: ЯН-індексу розвиненості 
суб’єктів публічної політики і ЯН-індексу, що характеризує стан 
інституційної інфраструктури публічної політики (описує сту-
пінь відкритості та демократичності ключових інститутів і про-
цедур, що стосуються систем і каналів участі громадян у публіч-
ній політиці) [4, с. 83]. 

Індекс публічності місцевого самоврядування був розробле-
ний ВГО «Громадянська мережа «ОПОРА» у 2011 році та вперше 
застосований у 10 містах України у 2013 році. З 2014 року від-
бувається щорічне вимірювання в обласних центрах України. 
Індекс включає 210 питань, які охоплюють широкий спектр 
функцій та політик органів і посадових осіб місцевого само-
врядування. Вимірювання стосується трьох об’єктів – міського 
голови, виконавчого комітету міської ради та депутатів міської 
ради. Індекс також включає оцінку по трьох принципах – від-
критості, прозорості та підзвітності [11]. 

Отже, розуміння поняття «публічна політика» залежить 
насамперед від підходу самого науковця до питання публічності 
та політики. Безперечно, можна виокремити певні спільні риси, 
притаманні усім трактуванням: 1) процес взаємодії, результати 
якого обов’язкові до виконання в суспільстві; 2) наявність кіль-
кох суб’єктів (гравців) публічної політики (мінімум двох). Тра-
диційно перша роль надається державі, але разом з нею науковці 
виділяють інших суб’єктів; 3) суспільна важливість – питання 
публічної політики є значущими для суспільства. 

Різноманітність підходів викликана розширенням понят-
тя «публічної політики» та поступовим розмиванням межі між 
публічним та приватним. Публічна політика дедалі більше втру-
чається у приватне життя. Зі свого боку, фактори, які впливають 
на публічну політику, часто мають приватний характер. Поста-
ють проблеми непрозорості формування публічної політики та 
ідентифікації публічної політики. 

Окрім суб’єктів, які є інституційно оформленими (держава, 
політичні партії, громадські об’єднання тощо), існують інші 
суб’єкти, які мають свою частку впливу. Сюди можна віднести 
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еліти – об’єднання, що мають політичний, економічний, соці-
альний та культурний вплив або володіють засобами для такого 
впливу. Зазвичай їх можна звести до формалізованих суб’єктів 
(зареєстровані підприємства, партії, посади в органах влади), 
але на цьому їх вплив на публічну сферу не закінчується та 
потребує детального вивчення. Однією зі спроб оцінки такого 
впливу є різноманітні індекси, які мають суб’єктивний характер, 
але намагаються виробити критерії оцінки – створити «грунт під 
ногами» для подальшого аналізу. 
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Akselrod Roman, Donchenko Kostiantyn. Transformation of the concept of 
«public policy» in modern conditions

The article considers approaches to understanding public policy in the 
modern world. Although there are different approaches and different models of 
public policy, most authors emphasize the expansion of the range of public 
policy actors, that they go beyond public authorities. Some of these actors are 
difficult to single out due to a number of factors, including their reluctance to 
be noticed in public sphere. This expansion of the range of actors leads, in 
particular, to the fact that public policy-making becomes less transparent to 
society, given the existence of different groups of influence, including 
uninstitutionalized. All this exacerbates the problem of public policy erosion 
and the need to identify public policy. The question arises of identifying the 
factors that influence decision-making and understanding the reasons for such 
decisions. Public policy is increasingly penetrating the private sphere of life, 
raising questions about where public policy is and where it is not. Scientific and 
technological progress has accelerated changes in public consciousness 
regarding the concepts of «public» and «private».

emphasis is placed on the possibility of evaluating public policy with the 
help of such a tool as indices and ratings, which allows to form a basis for further 
study of public policy. The indices provide an opportunity not only to improve 
the performance of public authorities and their procedures, but also to 
demonstrate an external evaluation of public policy that can be different from 
the assessment of decision-makers.

Key words: public sphere, public policy, publicity, subjects of public policy.
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В. П. ТАРКІН

інформаЦійні війни:  
теоретичний аспект1

Дається визначення дефініції інформаційних війн з різних наукових 
точок зору. На підставі поліпарадигмального підходу, який видається авто-
ру найбільш вдалим, виділяються два види – інформаційно-технічна та 
інформаційно-психологічна війна. Проведено паралель між інформаційною 
війною та війною в традиційному сенсі. З метою сприйняття інформацій-
них війн як процесу практичного виміру ілюструються конкретні приклади 
інформаційних війн, їх методи, форми та цілі. 

Ключові слова: інформаційна війна, інформаційно-технічна війна, інфор-
маційно-психологічна війна, інформаційна зброя, кібервійна. 

 
Tarkin Vasiliy. Information warfare: theoretical aspect
The article contains a definition of information warfare from a variety of 

perspectives. On the basis of multisystem approach, which is the most suitable from 
Author’s point of view, two kinds of information warfare have been identified: 
information technology warfare and information psychology warfare. The Author 
carries out a comparison between an information and traditional warfares. With a 
view of understanding of information warfares as a practilcal process, the article 
provides with illustration of specific examples of information warfares, their types, 
methodology and goals.

Key words: information warfare, information technology warfare, information 
psychology warfare, information weapons, cyberwar.

Цифрова революція і уміння бути її повноцінним учасни-
ком у нашому модерному світі – уже частина антропології: 
вчити, інформувати, отримувати задоволення і спілкуватися 
відмовившись від відстані й кордонів… Соціально-економіч-
ні, політичні й культурні перетворення нерозривно пов’язані із 
процесом інформатизації, однак, новий спосіб функціонування 
суспільства й перехід інформації у розряд цінних ресурсів – це 
нові виклики, один з яких – інформаційна війна, феномен якої 
викликає і науковий інтерес. 

1© ТАРКІН Василь Павлович – аспірант кафедри політичних теорій 
Національного університету «Одеська юридична академія»; ORCID: 
0000-0002-1754-9046; e-mail: Twonderchilddd@gmail.com
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Метою статті є теоретичний аналіз інформаційних війн, яка 
досягається шляхом розгляду наукових підходів до визначення 
терміна «інформаційна війна»; розкриття особливостей інфор-
маційно-технічної й інформаційно-психологічної війни; кон-
кретних прикладів інформаційних війн; виявлення співвідно-
шення війн та інформаційних війн. 

Інформаційні війни досліджували вітчизняні науковці 
О. Вишняков, О. Волович, Я. Жарков, Л. Бєсєдіна, Д. Зерка-
лов, Г. Почепцов, В. Горбулін, О. Курбан, О. Саєнко та зарубіж-
ні вчені – В. Веприцев, А. Манойло, Д. Фролов, І. Власенко, 
Н. Волковський, В. Щекотихін, М. Лібікі та ін. 

Для дослідження теми у статті використані такі методи: ана-
ліз, синтез, системний, порівняльний, структурно-функціо-
нальний, дескриптивно-описовий. 

Термін «інформаційна війна» з’явився приблизно у середи-
ні 70 х років XX ст., і хоча дефініція відносно нова, саме явище 
існувало так само давно, як і війна у традиційному сенсі. Тро-
янський кінь у «Іліаді» Гомера – класичний приклад інформа-
ційної війни у літературі, а життєвими прикладами інформа-
ційних війн може бути вчення китайського воєнного теоретика 
і філософа Сунь Цзи, який говорив, що «будь-яка війна – це 
обман». До появи сучасних комунікаційних технологій інфор-
маційна війна й інформаційно-психологічна війна були тотож-
ними поняттями, адже зміст інформаційної війни розкривався 
через таку форму, як пропаганда. Винайдення радіо відкрило 
можливості радіоелектронної боротьби, оскільки противники 
намагалися обманути чи контролювати воєнні зусилля ворога за 
допомогою цього винаходу, а згодом, із розвитком комп’ютер-
них технологій, кібервійни набули нових масштабів. 

На Заході «батьком» інформаційних війн називають учено-
го-фізика Томаса Рона, який 1976 р., у розпал «холодної війни», 
у звіті «Системи зброї й інформаційна війна» назвав інформа-
цію найслабшою ланкою збройних сил і оборони [1; 2]. Офіцій-
но цей термін вперше був ужитий у директиві міністра оборони 
США №3600 від 21 грудня 1992 р. У жовтні 1998 р. Міністерство 
оборони США ввело в дію «Об’єднану доктрину інформаційних 
операцій», в якій інформаційна війна визначалася як «комплек-
сний вплив (сукупність інформаційних операцій) на систему 
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державного і військового управління супротивної сторони, її 
військово-політичне керівництво, який вже в мирний час при-
зводив би до прийняття сприятливих рішень для сторони-ініці-
атора інформаційного впливу, а протягом конфлікту повністю 
паралізував би функціонування інфраструктури управління 
противника» [1; 3]. У науковий обіг дефініцію «інформаційна 
війна» ввів американський дослідник М. Маклюен, який прого-
лосив тезу: «Справжня тотальна війна – це війна за допомогою 
інформації». 

У наукових працях термін «інформаційна війна» має дис-
кусійний характер. У рамках психологічної парадигми вона 
визначається як латентний вплив інформації на індивідуаль-
ну, групову, масову свідомість за допомогою методів пропаган-
ди, дезінформації, маніпулювання з метою формування нових 
поглядів на соціально-політичну організацію суспільства через 
зміну ціннісних орієнтацій й базових установок особистості [4]. 
Так, В. Брижко вважає, що «інформаційна війна – це відкри-
ті та закриті цілеспрямовані невідомі інформаційні дії щодо 
нав’язування противнику небажаної інформації для зміни його 
поведінки через зміну мислення або для самознищення з метою 
отримання виграшу в матеріальній сфері» [5, с. 142]. 

Сучасна наукова література виділяє й іншу точку зору, що 
базується на соціально-комунікативній концепції інформацій-
них війн. Згідно із даним підходом у центрі предметного поля 
не свідомість людей, а сама інформація. Так, М. Радіонов та 
В. Пірумов вбачають в інформаційній війні форму боротьби 
сторін із використанням спеціальних засобів і методів впливу 
на чужі інформаційні ресурси при захисті власного інформа-
ційного капіталу [6]. За визначенням Я. Малика «інформацій-
на війна – форма ведення інформаційного протистояння між 
різними суб’єктами (державами, неурядовими, економічними 
та іншими структурами), яка передбачає проведення комплексу 
заходів із нанесення шкоди інформаційній сфері конкуруючої 
сторони і захисту власної інформаційної сфери» [7].

У словниковій літературі інформаційна війна тлумачиться 
як широкомасштабна інформаційна боротьба із застосуванням 
способів і засобів інформаційного впливу на противника в інтер-
есах досягнення цілей сторони, що впливає [8]. Таке визначення 
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відображає поліпарадигмальний підхід, дуалізм інформаційних 
війн, що полягає в їх розподілі на інформаційно-психологічну й 
інформаційно-технічну як окремі види. Ці види інформаційних 
війн нагадують її кінетичну версію із полем бою, миротворчи-
ми операціями й мирним договором. Тут виграє той, хто влучно 
оперує засобами пропаганди, хто доручив функції шпигування й 
саботажу цифровим пристроям. Тепер вони – на відстані й часто 
анонімні. 

Інформаційно-технічна війна − будь-який тип інформа-
ційного впливу із застосуванням інформаційної зброї, метою 
якого є порушення нормального функціонування інформацій-
ної інфраструктури (дезорганізація роботи технічних засобів, 
долання системи захисту, обмеження доступу законних корис-
тувачів) з можливістю подальшого несанкціонованого збору, 
копіювання, блокування, видалення інформації. Синонімом 
даної дефініції може бути «кібервійна» [9]. Ознаками інформа-
ційно-технічної війни є: 1) економія ресурсів і фінансів – на 
відміну від розробок збройних технологій інформаційні техно-
логії не вимагають значних фінансових ресурсів. Комп’ютер, 
доступ до Інтернету, експертиза інформаційних систем і доступ 
до важливих мереж можуть бути єдиним озброєнням; 2) про-
блема тактичного попередження й оцінки атак; 3) розмиті 
кордони – значення географічних меж нівелюється під впли-
вом зростання ролі інформаційної інфраструктури, протибор-
ство відбувається у віртуальному просторі. Тепер бої ведуться 
не лише на суходолі, морі чи повітрі, а й на віртуальному полі 
битви. Будь-хто може стати учасником війни, не лише воюючи, 
а й передаючи інформацію, гроші чи технології через он-лайн 
інфраструктуру. 

Інформаційна війна супроводжується низкою інформацій-
них атак – спробами несанкціонованого впливу на інформацій-
ний простір противника з метою його модифікації у свої інтере-
сах [8]. Виділяють різні форми інформаційних атак: асинхронну, 
контрольовану, пасивну, активну. Так, внаслідок активної атаки 
фактично змінюються чи знищуються дані, що зберігаються чи 
обробляються, чи інші елементи ресурсу, пасивна атака перед-
бачає зняття обмеження на доступ до даних чи зміну порядку 
контролю доступу до даних. 
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Мета інформаційно-технічної війни – завдати збитків краї-
нам, закладам, установам, організаціям чи суспільству в цілому 
в електронному режимі та зруйнувати важливу інфраструкту-
ру; порушити роботу інформаційних мереж таким чином, щоб 
важливі функції зв’язку, фінансової системи, водопостачання, 
енергопостачання не працювали, що супроводжується великою 
збитковістю.

Методи інформаційно-технічної війни: 
1) проникнення, видалення чи зміна інформації за допомо-

гою шкідливих програм (віруси, черв’яки, трояни), обходу нена-
дійних паролів, фішингових атак, схем на кшталт «нори кроли-
ка» тощо; 

2) дистанційне керування комп’ютерними системами; 
3) впровадження скомпрометованого програмного чи апа-

ратного забезпечення, яке працює некоректно; 4) зруйнування 
ключових сервісів і структури команд шляхом цілеспрямованих 
атак типу «відмова в обслуговуванні» (DoS-атака); 

5) шпигунство – вторгнення у чужі комп’ютерні системи з 
метою збору інформації. 

Так, у 2010 р. в Ірані на заводі із збагачення урану із ладу 
вийшло 1368 центрифуг, і хоча офіційно іранський уряд вину 
вірусу Stuxnet, про який говорили спеціалісти не визнав, однак 
на найвищому рівні атаки на об’єкт визнавалися. Час, потрібний 
вірусу від перших заражень комп’ютерів до цілих цехів, – один 
рік. А у 2017 р. уже Європа опинилася «у полоні» вірусу Petya-A, 
який не оминув і Україну. Вірусом були вражені комп’ютерні 
системи Укренерго, Київенерго, Епіцентр, Київстар, Vodafone, 
Lifecell, канал ATR, аеропорт «Бориспіль», мережа автозаправ-
них станцій WOG, Укргазвидобування та ін. Під удар потрапив 
навіть сайт Кіберполіції України. 

Із несподіваним входженням COVID-19 у щоденний слов-
ник кількість бажаючих скористатися пандемією зросло. Так, за 
повідомлення прес-центру СБУ, «з початку карантину хакерські 
угрупування, зокрема, масово направляють на поштові скринь-
ки державних установ електронні листи на тему коронавірусу. 
До листів насправді долучені файли із вірусними програмами, 
які активізуються при відкриванні листа» [10]. Ось так пара-
доксально любителі «вірусів» користуються вірусом. 
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Інформаційно-технічна війна – високотехнологічна форма 
війни традиційної, кінетичної, але заснована на широкій 
комп’ютеризації та електронізації. Це теж збройний конфлікт, 
тільки зброя у ньому інформаційно-технічна й програмно-ма-
тематична. Кібервійна може існувати як самостійне явище, так 
і супроводжувати звичайні військові дії, збільшуючи їх шанси 
на успіх. Нині комп’ютери й інформаційні технології присутні 
в розумних бомбах, а сучасні винищувачі несуть більше десятка 
комп’ютерів, більшість із яких, якщо не усі, не можуть літати без 
активованих комп’ютерних систем. Інформаційні технології не 
тільки включені в озброєння сучасної війни, а й сильно впли-
вають на процес отримання і зберігання розвідувальних даних і 
стратегічного планування. 

Інформаційно-психологічна війна – наміри, зусилля, пла-
нові психологічні операції, застосовані до певної аудиторії, з 
метою впливу на їх свідомість, волю, емоції, мотиви, об’єктив-
ні судження [9]. Інформаційно-психологічна війна, по-перше, 
публічна, позаяк полягає у впливі на певну авдиторію; по-дру-
ге, застосовує різні методи з прихованими мотивами, покликані 
створити атмосферу, в якій загал найкраще підкориться впли-
ву;по-треттє, покликана керувати сприйняттям за допомогою 
двох ключових понять – «переконання» і «сугестивність». 

І. Парфенюк розрізняє дві форми інформаційно-психо-
логічної війни: стандартну інформаційну війну, в якій під час 
цілеспрямованого інформаційного впливу активно задіяний 
інформаційний простір, а також культурні цінності, ціннісні 
орієнтації, символи, світогляд та інші компоненти культурно-
го простору, в якому знаходиться об’єкт впливу, й стратегічну 
інформаційну війну, під час якої здійснюється вплив на інфор-
маційний та культурний простір об’єкта з метою їх трансформа-
ції, що призведе до змін у культурних цінностях, світобаченні та 
поведінці об’єкта інформаційної агресії [11]. 

Відкрита й прихована пропаганда – найчастіше вживаний 
метод інформаційно-психологічної війни, що характеризується 
комплексом дій – переконання, розповсюдження ідей, думок, 
доктрин, ідеології, чуток та іншої інформації (чи дезінформації), 
що впливають на цільову аудиторію з метою її примушування 
до певного способу поведінки й мислення. Деякі автори навіть 
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визначають одне поняття через інше. Наприклад, О. Копан та 
В. Мельник вважають, що «інформаційно-психологічна війна – 
це використання пропаганди проти ворога, зазвичай, вона 
спрямована проти певної держави, може бути причиною зміни 
державної політики чи розладу економічної системи, а в подаль-
шому призвести до активізації дій громадянського суспільства 
проти власних урядів. Її мета полягає не лише у зміні поведінки 
противника, а і його мислення, свідомості та поведінки насе-
лення» [12]. Й справді, формами пропаганди є і маніпулювання, 
і поширення чуток, і провокації, однак поряд із нею до методів 
інформаційно-психологічної війни можна віднести диверсифі-
кацію громадської думки й будь-яку форму створення політич-
ного, культурного, економічного чи соціального тиску. Метод 
диверсифікації громадської думки полягає у розпорошенні 
уваги правлячої еліти держави на різні штучно акцентовані про-
блеми і тим самим відволікання її від вирішення першочергових 
завдань суспільно-політичного та економічного розвитку [13]. 
Політичний тиск може проявлятися шляхом протестів, мітингів, 
демонстрацій; культурний – переглядом або зміною цінностей; 
економічний – запровадженням санкцій; соціальний – приму-
сом до дій, які окремий індивід не вчинив би, перебуваючи поза 
межами конкретного колективу. 

До завдань інформаційно-психологічної війни належать: 
1) ослаблення підтримки конкурента чи ворога з боку населен-
ня; 2) ліквідація політичної опозиції; 3) знищення або зменшен-
ня ролі організацій, які допомагають конкуренту чи ворогу. 

Листівки, плакати, гасла, зображення замінюють бомби, 
ракети і вогнепальну зброю. Досить вдале формулювання кін-
цевої мети інформаційно-психологічної війни наводить амери-
канський дослідник Джон Стейн у книзі «Інформаційна війна»: 
«Метою такої війни є розум, особливо розум тих, хто приймає 
ключові рішення з приводу війни і миру, а з військової точки 
зору, розум тих, хто приймає ключові рішення стосовно того, 
коли і як використовувати наявні сили і можливості стратегіч-
них структур» [14]. 

Інформаційно-психологічна війна застосовується щодо 
ворогів, союзників і навіть власного населення. Вона може 
здійснюватися як у мирний час, так і під час воєнних конфлік-
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тів. Пропаганда і «ворожі образи» зазвичай супроводжують кон-
флікти у війні. Ці та інші заходи використовуються цілеспрямо-
вано й комбіновано для дестабілізації суперника. Центральним 
елементом таких стратегій є часте маніпулятивне використання 
сучасних засобів масової інформації. 

Отже, «інформаційна війна» – термін кінця ХХ ст., що озна-
чає комбінацію людських або технологічних дій, призначених 
для присвоєння, знищення чи зміни інформації або нав’язу-
вання певного бачення реальності. Уміння використовувати 
широкий спектр інструментів, проводити амбіційні кампанії 
пропаганди й влучні кібератаки – усе це характеризує інформа-
ційні війни. Циркуляція світу в режимі реального часу вивела 
нову формулу: рівень техніки=рівень небезпеки. Використову-
ючи переваги цифрової революції, інформаційна інфраструкту-
ра розгортається у глобальному масштабі: технології уже давно 
попереду гучномовців і розповсюдження листівок повітрям, а 
психологія впливу на маси тепер вимагає не лише творчого й 
послідовного спрямування, а й високої адаптивності, імпровіза-
ції, психологічного опортунізму й технічних знань. 
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Tarkin Vasiliy. Information warfare: theoretical aspect
Information warfares have been originated as a kind of escalation of 

information conflicts, which is a humanity’s global development product, 
generated in 20th century.
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Global digitalization, which is ensured by an intensive informational 
exchange, has made the international community much more vulnerable; yet a 
short-term informational transfer delay may lead to a national or even 
international crysis. Modern scientific and technical revolutions spawned a new 
types of intensive, dangerous and widescale conflicts. The concept of agression 
has been also transofrmed to the information agression. The main component 
of information agression is an information warfare, which may be theoretically 
split into information technology and information psychology warfares.

The Author carries out a comparison between an information and traditional 
warfares. With a view of understanding of information warfares as a practilcal 
process, the article provides with illustration of specific examples of information 
warfares, their types, methodology and goals.

Nowadays the emphasis in the struggle for economic and politic speheres of 
influence is shifting from use of the force towards to a flexible and latent forms 
of agression, among which are information warfare and cyberterorism. The 
theoretical analysis makes possible to understand, that information warfare is a 
complex and multifaceted object. The existense of various well-argued concepts 
is owing to a different scientific schools and methodological frameworks of 
research area.

Key words: information warfare, information technology warfare, 
information psychology warfare, information weapons, cyberwar.
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правова політика:  
правознавчий та політологічний підходи1

Здійснено спробу диференційованого розгляду правової політики в кон-
тексті правознавчого та політологічного підходів. Розглянуто історію 
виникнення поняття «правова політика», його розвиток у межах юридичної 
науки. Одночасно наголошено на його значному пізнавальному потенціалі 
при застосуванні в межах науки політичної. Понятійно-категоріальний 
апарат та дослідницькі засоби політології дозволяють використовувати 
правову політику в її прикладному значенні як інструмент суспільного роз-
витку.

Ключові слова: правова політика, правознавство, політологія.

Khodakivskyi Myhailo. Legal policy: legal and political science approaches
It is attempted to examine legal policy differentiatedly in the context of legal and 

political science approaches. The history of the concept of legal policy and its 
development within jurisprudence are considered. At the same time, its significant 
cognitive potential in the application within political science is emphasized. The 
conceptual and categorical apparatus and research tools of political science enable 
the use of legal policy in its practical sense as an instrument for social development.

Key words: legal policy, jurisprudence, political science.

Сучасне розуміння категорії «правова політика» є доволі 
багатозначним, що пояснюється багатозначністю самих понять, 
із яких складається ця категорія – «політика» та «право»[1], а її 
змістовне навантаження залежить від галузі знання, в якій вона 
використовується, зокрема найбільш розробленою вона є у пра-
вознавстві. В загальному розумінні правова політика поєднуєть-
ся з правовою системою. Якщо на економічний розвиток і еко-
номічну систему впливає економічна політика, на соціальний 
розвиток і соціальну систему – соціальна політика, то на пра-
вовий розвиток та правову систему – саме правова політика [2].

1© ХОДАКІВСЬКИЙ Михайло Дмитрович – кандидат політич-
них наук, старший науковий співробітник Інституту держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України; ORCID: 0000-0002-6627-8991; е-mail: 
khodakivskyi@nas.gov.ua
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Ю. Шемшученко вважає, що проблема правової політики у 
теоретичному плані знаходиться на рівні de lege ferenda (зако-
нодавчого припущення), адже проблемними залишаються саме 
поняття правової політики, її зміст, місце у системі інших видів 
політики тощо [3]. Він запропонував вирішувати теоретичні 
засади правової політики в межах досліджень юридичної науки. 
При такому підході у широкому розумінні правова політика – 
це політика держави, заснована на праві, у вузькому – державна 
політика в правовій сфері суспільного життя. Втілюється пра-
вова політика в законах, указах, постановах та інших норматив-
но-правових актах та в діяльності відповідних державних орга-
нів щодо їх реалізації. Вона є особливою формою вираження 
державної політики, засобом юридичної легітимації, закріплен-
ня і здійснення політичного курсу країни. Ця політика має дер-
жавно-владний характер. Залежно від змісту правова політика 
може бути правотворчою, правозастосовною, правоохоронною, 
кримінально-правовою, виправною тощо, а залежно від часу, на 
який розрахована, – поточною або перспективною [4].

Тому в найзагальнішому плані правову політику можна роз-
глядати як спосіб організації правового життя держави, засобом 
його упорядкування. І якщо правова політика – це діяльність 
держави зі створення ефективного механізму правового регулю-
вання, із цивілізованого використання юридичних засобів для 
досягнення таких цілей, як найбільш повне забезпечення прав і 
свобод людини та громадянина, зміцнення законності та право-
порядку, формування правової державності й високої правової 
культури суспільства й особистості, то правове життя є одночас-
но і джерелом, і сферою вияву такої політики. Правова політика 
містить орієнтири (цілі і засоби), стратегію і тактику розвитку 
правового життя [5]. 

Хоча сам термін «правова політика» (legal policy) зрідка і 
зустрічається у західній науковій літературі [6], розробка її кон-
цепта є заслугою насамперед, східноєвропейських учених. Доре-
волюційні юристи (Б. Кістякивський, С. Муромцев, М. Кор-
кунов, Г. Шершеневич, П. Новгородцев, Л. Петражицький та 
інші) розглядали правову політику в прикладному значенні. 
Вона повинна була оцінювати законодавство і сприяти розробці 
досконалішого права. М. Матузов вважає, що в даному випадку 
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йдеться швидше про політику права, а не про правову політи-
ку [7].

В СРСР до 1970-х років проблема правової політики прак-
тично не розроблялася [8]. Наприкінці 70-х – на початку 80-х 
років ХХ століття в працях радянських учених починає згадува-
тися та досліджуватися «юридична політика», під якою розумі-
лася «планомірна, науково обґрунтована стратегічна програма 
внутрішнього розвитку і вдосконалення правової надбудови, а 
також шляхи її здійснення тобто принципи і основні напрямки, 
які характерні для процесу розробки і застосування норм права, 
розвитку правосвідомості трудящих, планування законодавчої 
діяльності, визначення завдань і методів функціонування юри-
дичних установ» [9]. 

Тривалий термін «правова політика» використовувався в 
рамках кримінально-правових досліджень. Зокрема, в праці 
В. Шабаліна зустрічаємо «виявлення політичних факторів, які 
впливають на злочинність» та «зворотній вплив злочинності 
на політичне життя і політичні процеси», а також «аналіз таких 
видів політичної поведінки, які визначаються кримінальним 
правом як злочинні діяння» [10]. Пізніше М. Костицький зазна-
чав, що «завданнями правової політики є розв’язання юридич-
ними засобами соціальних проблем; підтримання правопоряд-
ку; забезпечення функціонування гілок державної влади і міс-
цевого самоврядування, зв’язку індивіда, суспільства і держави; 
забезпечення миру і стабільності всередині країни та на міжна-
родній арені. У зв’язку з цим можна говорити про криміналь-
но-правову політику» [11].

Особливо помітним в дослідження феномена правової полі-
тики є внесок російських учених. На початковому етапі дослі-
дження правової політики концентрувалися навколо Саратов-
ської філії Інституту держави і права Російської академії наук, де 
було започатковано відповідну наукову школу, почав видаватися 
журнал «Правовая политика и правовая жизнь». Ще у 1997 році 
М. Матузов опублікував у журналі «Правоведение» програмну 
статтю, в який визначив правову політику як комплекс цілей, 
заходів, завдань програм, установок, які реалізуються в сфері дії 
права і за допомогою правових засобів [12]. О. Малько зазначав, 
що правова політика є доволі різноманітною за своєю природою 
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і залежно від сфери здійснення вона може бути конституційною, 
кримінальною, сімейно-шлюбною, фінансовою податковою, 
банківською тощо, залежно від змісту – законодавчою, вико-
навчою, судовою, прокурорською, нотаріальною тощо, залежно 
від цілей – поточною та перспективною, залежно від функцій – 
праворегулятивною і правоохоронною тощо [13]. Під правовою 
політикою О. Малько розуміє науково обґрунтовану, послідов-
ну і системну діяльність державних та недержавних структур зі 
створення ефективного механізму правового регулювання, з 
цивілізованого використання юридичних засобів у досягненні 
таких цілей, як найповніше забезпечення прав і свобод людини 
і громадянина, зміцнення дисципліни, законності та правопо-
рядку, формування правової державності високого рівня право-
вої культури та правового життя суспільства та особи [14].

З огляду на складність та неодномірність сучасного розумін-
ня правової політики О. Рибаков запропонував виділяти мінімум 
чотири її прояви [15]. По-перше, правова політика може розуміти-
ся як явище правової реальності. У такому випадку вона є інстру-
ментом, способом, засобом вирішення практичних і теоретичних 
проблем, які стоять перед особою, суспільством, державою у сфері 
права. Політична складова визначає стратегію, спрямованість дій 
її суб’єктів, ймовірні результати та їх значення. По-друге, право-
ва політика як юридична категорія є поняттям юридичної науки. 
Воно відображає співвідношення між поняттями, визначеннями 
понять, категоріями юридичної науки в цілому. Очевидно, що 
термін «правова політика» співвідноситься з такими поняттями, 
як «правотворчість», «правозастосування», «правова культура», 
«правова доктрина», «правова концепція». По-третє, право-
ва політика як наукова теорія є формою організації і відтворен-
ня наукового знання та систему наукових принципів, категорій, 
ідей, спрямованих на формування програм правового розвитку. 
Як наукова теорія, правова політика містить сукупність заходів, 
науково обґрунтованих дій з реалізації стратегічних завдань у 
галузі права. Стратегії реалізації правової науково обґрунтованої 
політики засновані на узагальненні практичного досвіду і врешті 
пропонують раціональні шляхи розвитку й удосконалення різних 
елементів системи права, системи законодавства, правової систе-
ми. По-четверте, правова політика як діяльність – це заснована 
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на цінностях, ідеа лах природного права і досягненнях сучасної 
науки діяльність, яка реалізується з метою охорони прав та сво-
бод особи і якій притаманний публічний, динамічний, прогнозо-
ваний характер. Цей вид діяльності реалізується у сфері права із 
застосуванням юридичних методів і засобів органами державної 
влади, органами місцевого самоврядування, інститутами грома-
дянського суспільства, спрямований на збереження і досягнення 
правових цінностей.

Узагальнюючи та впорядковуючи різні точки зору на правову 
політику, О. Рибаков та С. Тихонова запропонували вирізняти 
два основних напрями дослідження правової політики, які вони 
визначили як теоретико-ідеологічний та організаційно-прак-
сеологічний [16]. Теоретико-ідеологічний підхід акцентує увагу 
на ідейно-доктринальному рівні правової політики. За такого 
підходу правова політика – це сукупність уявлень про те, якими 
шляхами і засобами можна впливати на правову ситуацію в 
суспільстві [17]. Цей підхід є відображенням розуміння правової 
політики як ідейної абстракції, поняття, яке відображає, голов-
ним чином, стан правової форми, її ідеальну модель [18]. В ціло-
му в межах ідеологічного напряму правова політика визначає 
концептуальні основи розвитку права. 

Організаційно-праксеологічний підхід акцентує увагу на 
діяльнісній природі правової політики, її реалізації у конкрет-
них соціальних та нормативних актах суб’єктів права. З цієї 
точки зору, правова політика є комплексом заходів, спрямо-
ваних на вирішення конкретних завдань у правовому просторі 
[19]. Зокрема, О. Малько пропонує розуміти правову політику 
як науково обґрунтовану, послідовну і системну діяльність дер-
жавних органів та інститутів громадянського суспільства зі ство-
рення ефективного механізму правового регулювання з циві-
лізованого використання юридичних засобів [20]. В. Болтунов 
вважає, що правова політика це саме діяльність уповноважених 
органів, яка реалізується у сфері дії права і яка тягне за собою 
правові наслідки [21].

Дослідження правової політики стало в Російській Федера-
ції проблемою державного рівня. Указом Президента Росій-
ської Федерації від 3 грудня 1994 року було затверджено 
Положення «Про забезпечення діяльності Інституту держави 
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і права Російської академії наук в якості аналітичного центру 
з правової політики Президента Російської Федерації» [22]. 
О. Малько, М. Матузовим та К. Шундіковим було розробле-
но проект Концепції правової політики Російської Федерації 
до 2020 року, відповідно до якої правова політика – це ціле-
спрямована планомірна діяльність держави у сфері правово-
го регулювання соціальних відносин, сутність якої полягає у 
виробленні й практичній реалізації правових ідей і цілей стра-
тегічного характеру [23].

Українські вчені долучилися до дослідження дискурсу пра-
вової політики за прикладом своїх російських колег. Загаль-
ним місцем стало згадування про те, що правова політика не є 
нормативною категорією та не використовується у норматив-
но-правових актах. Відповідно кожен, хто висвітлює «правову 
політику», починає з пояснення сутності, яку він вкладає в це 
словосполучення. Категорія «правова політика» в досліджен-
нях науковців розглядається у трьох інтерпретаціях: як науково 
обґрунтована і послідовна діяльність державних і муніципаль-
них органів зі створення ефективного механізму правового регу-
лювання; як комплекс ідей, заходів, завдань, програм, настанов, 
що реалізуються у сфері права і завдяки праву; як частина дер-
жавної політики [24].

У межах концепції правової політики дослідники-правознав-
ці намагалися співставити і визначити межі власне політики і 
власне права. О. Лєбєдєва зазначила, що у разі розгляду права як 
інструмента, знаряддя, засобу влади, політика займає домінуюче 
становище відносно права. Такий стан характерний для періо-
ду революцій, криз, інших соціальних аномалій, коли політика 
волюнтаризму бере верх над правом. Тому важливо «пов’язати» 
політику правом, поставити чіткі межі дозволеної поведінки. 
Політика повинна спиратися на право і обмежуватися ним від 
зловживань. Аналізуючи право у вигляді самостійної соціальної 
і культурної цінності, політика повинна свідомо трактувати його 
як мету і відповідно застосовувати силу тільки в межах правово-
го простору [25]. Право – це спосіб легітимації і водночас форма 
вираження й здійснення політики, а політика через інститути 
влади і закони гарантує певну міру свободи і відповідальності 
особи, її права та інтереси [26].



301Частина 2 � Політичні науки

О. Минькович-Слободяник відстоює позицію що право-
ва політика генетично походить від політики, але базою для її 
існування і функціонування завжди виступає лише право. Саме 
право впливає на її формування, визначає, якою вона буде, які 
цінності вона покликана нести в суспільство і захищати. Тобто 
політика, на її думку, – це влада в динаміці, а право, законо-
давство – статика влади [27]. Обмеження правом меж діяльності 
держави є однією з найбільш важливих сутнісних ознак право-
вої держави. Очевидна необхідність такого обмеження бачить-
ся насамперед у тому, щоб суб’єктивні особливості характеру і 
недоліки тієї чи іншої посадової особи не змогли перетворитися 
на вади самої державної влади. З цього випливає висновок про 
пріоритетне становище правової політики в правовій державі, 
оскільки остання не зможе ефективно функціонувати без нау-
ково обґрунтованої правової політики [28]. 

Таким чином, практично вся наукова література, яка присвя-
чена вивченню правової політики, належить до правознавчої 
галузі. Юристи, аналізуючи правову політику, ставили завдання 
чітко уявляти межі політичного у правовому просторі у власне 
юридичних відносинах [29]. При цьому політика трактується 
ними як родове поняття відносно правової політики і, виходячи 
з цього, описується політична сфера. 

Такій однобічний підхід призводить до ситуації, коли полі-
тика не вважається окремою формою людської діяльності й 
відповідно окремим напрямом наукових досліджень. На думку 
О. Загурського, «велика кількість сфер політики (соціальна, 
правова, економічна, антропологічна, національна, культур-
но-освітня, аграрна, міжнародна) визначає те, що політика сама 
по собі не є самоцінною формою людської діяльності та її дії – 
це найчастіше розв’язання проблем за межами самої себе» [30]. 

Тож спробуємо поглянути на проблему правової політики 
з точки зору політичної науки, адже «перш ніж політика стане 
правовою – саме право повинно стати політичним, тобто воно 
повинно мати властивості політики, відображати її сутність, 
«розуміти» її цілі, завдання та стратегічне спрямування» [31], 
враховуючи тісний зв’язок політики і права в сучасних демокра-
тичних правових державах, правову політику варто відносити 
одночасно і до сфери права, і до сфери політики [32].
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За усієї багатозначності поняття «політика», коли говорять 
про світ політичного, йдеться, насамперед про особливу сферу 
життєдіяльності людини, яка пов’язана з владними відносина-
ми, з державою і державним устроєм, з тими інститутами, прин-
ципами, нормами, які покликані гарантувати життєздатність 
людського співтовариства, реалізацію їх спільної волі, інтересів 
та потреб [33]. Політика – це суспільна діяльність, змістом якої 
є прийняття і виконання владних рішень щодо різних суспіль-
них груп і суспільства в цілому, а також суперництво і співро-
бітництво у боротьбі за здобуття та втримання владних позицій 
та за вплив на владу [34]. Отже, у змісті політики як суспільної 
діяльності чітко виділяється два аспекти: 1) управлінський, 
пов’язаний з прийняттям рішень, урядуванням державних та 
самоврядних громадських органів; 2) змагальний, пов’язаний із 
боротьбою за владні позиції, за право здійснювати врядування 
відповідно до свого бачення та за вплив на урядовців і політичні 
курси, які вони проводять [35]. 

У ХХ столітті ці аспекти зближуються, і сьогодні викори-
стання влади означає соціальне управління суспільством. З’яв-
ляються роботи М. Вебера, В. Вільсона, Ф. Гуднау про теорію 
державного управління. Розвиваються наукові школи наукового 
управління про раціональну організацію виробництва (Ф. Тей-
лор), класичної школи менеджменту про універсальні принци-
пи управління (А. Файоль), антикризове державне управління 
економікою (Дж. Кейнс) [36]. Управління – це функція високо-
організованих систем (соціологічних, біологічних, технічних), 
що забезпечує їхню структурну цілісність, підтримання заданого 
режиму діяльності, реалізацію програми, досягнення мети [37]. 
В політології управління визначається як вплив суб’єкта політи-
ки на політичну ситуацію з метою забезпечення своїх інтересів; 
основна ланка політичної системи, спрямована на здійснення 
політичної влади. Недостатньо мати владу, важливим є уміння 
користуватися нею [38]. 

В пострадянський період проблеми державного управління 
починають розроблятися і на теренах колишнього Радянсько-
го Союзу. Склалися два основні підходи до його розуміння: 
вузький, що відповідає трактуванню західної школи старого 
менеджменту, яка пов’язує державне управління з реалізацією 
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державної влади, і широкий, що розглядає державне управлін-
ня як діяльність державного апарату з регулювання суспільних 
відносин, з управління як суспільними, так і власними спра-
вами. 

Широке трактування перестає пов’язувати державне управ-
ління лише з виконавчою владою, але коло його суб’єктів все 
ще перебуває в системі державних органів. Західна ж політич-
на думка більше уваги починає приділяти технологіям взаємо-
дії суб’єктів державного управління, переходу від інституційних 
моделей діяльності до проектних, розширення об’єкта вивчення 
з державної сфери до публічної [39].

Отже, коли ми говоримо про правову політику з точки зору 
сучасної політології, то маємо на увазі про управлінський 
аспект політики, її регулятивну функцію. Простіше різницю 
пояснити англійською. Коли ми маємо на увазі управлінський 
аспект політики, то в англійській мові використовуємо окремий 
термін – policy (в нашому випадку legal policy), на відміну від 
politics. Натомість у нашому лексиконі два сенси зливаються в 
одному слові «політика», яке охоплює два принципово відмін-
ні види політичної діяльності: боротьбу за владу і регулювання 
суспільних відносин, здійснення суспільного урядування [40]. 

Останнім часом в Інституті держави і права імені В.М. Корець-
кого НАН України активно розробляється концепція правової 
політології, яка повинна поєднати правознавчий та політоло-
гічний підходи до феноменів суспільного життя. У рамках пра-
вової політології виділяють такі пізнавальні рівні: 1) філософ-
ський, який охоплює головні ціннісні й нормативні орієнтири, 
що визначають напрями і цілі пізнавального процесу; 2) тео-
ретичний, на якому формуються гіпотези, здійснюється аналіз 
понять, категорій і законів, вибудовуються концепції, які пояс-
нюють багатоманітність політико-правової дійсності; 3) емпі-
ричний, на якому розробляються науково обґрунтовані реко-
мендації щодо вдосконалення політико-правової дійсності [41]. 
Значення концепції правової політики, на нашу думку, якраз і 
полягає у тому, що вона найбільш ефективно може використо-
вуватися на емпіричному рівні правової політології, бути полем 
для практичної реалізації її теоретичних розробок, прикладною 
частиною широкого політико-правового підходу до соціальної 
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дійсності, відображати управлінський аспект політики, викону-
вати регулятивну функцію.

1. Коробова А.П. О многозначности понятия «правовая политика». 
Правоведение. 1999. № 4. С. 156. 2. Малько А.В. Правовая политика: аку-
тальные прооблемы исследования. Труды института государства и права 
Российской академии наук. 2011. № 4. С. 58. 3. Шемшученко Ю. 
Конституція України і права людини. Право України. 2001. № 88. C. 15. 
4. Шемшученко Ю. Правова політика. Юридична енциклопедія. В 6 т. 
Київ: Українська енциклопедія. Т. 5: П-С. 2003. С. 38. 5. Руданецька О.А. 
Правова політика держави в умовах трансформації суспільства: теорети-
ко-правовий аспект: автореф. … дис. к. юрид. наук. Львів, 2014. С.8. 
6. Bennion F.A.R. Understanding Common Law Legislation: Drafting and 
Interpretation. Oxford University Press, 2009. 250 p. 7. Матузов Н.И. Общая 
концепция и основные приоритеты российской правовой политики. 
Правовая политика и правовая жизнь. 2000. № 6. С. 32. 8. Пичугин П.В. 
Место и роль политики в развитии советского общества Москва: 
Издательство Московского университета, 1971. С. 31. 9. Куланин Е.В. 
Юридическая политика и развитие права в условиях зрелого социализма. 
Советское государство и право. 1983. №3. С. 17. 10. Шабалин В.А. 
Политика и преступность. Государство и право. 1994. № 4. С. 43. 
11. Костицький М.В. Відновне правосуддя в контексті правової політики 
в Україні: Матеріали Міжнародної конференції «Формування україн-
ської моделі відновного правосуддя» (10-11 лютого 2005 р., м. Київ). 
Київ. 2005. С. 26. 12. Матузов Н. И. Понятие и основные приоритеты 
российской правовой политики. Правоведение. 1997. № 4. С. 10. 
13. Малько А.В. Политическая и правовая жизнь модернизирующегося 
общества: сборник очерков. Пенза, 2002. С. 163. 14. Малько А.В. 
«Правовая политика: акутальные прооблемы исследования». Труды 
института государства и права Российской академии наук. 2011. № 4 
С. 61. 15. Рыбаков О.Ю. Методологическое значение теории правовой 
политики. Юридическая наука. 2017. № 4 С. 50-51. 16. Рыбаков О.Ю., 
Тихонова С.В. Правовая политика как управление позитивным правом: 
новая версия правовой политики. Lex Russica. 2015. № 3. С. 7. 
17. Поляков А.В. Введение в общую теорию государства и права: курс 
лекций URL: http://ex-jure.ru/law/news.php?newsid=101. 18. Шунди-
ков К.В. О некоторых проблемах формирования, развития и реализации 
концепции правовой политики. Правовая политика: от концепции к 
реальности. Москва: Юрист, 2004. С. 27. 19. Рыбаков О.Ю., Тихонова С.В. 
Правовая политика… С. 7. 20. Малько А.В. Теория правовой политики. 
Москва, 2012. C. 29. 21. Болтунов В.В. Соотношение понятий «правовая 
политика» и «правовая культура». Апробация. 2013. № 8 (11). С. 9. 22. 
Сборник законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3337. 
23. Проект Концепции правовой политики в Российской Федерации до 
2020 г. Москва, 2008. С. 5. 24. Руднєва О.М. Правова політика України: 
стан, проблеми концептуалізації та підвищення ефективності. Правова 



305Частина 2 � Політичні науки

політика України: концептуальні засади та механізми формування: зб. 
матер. наук.-практи.конфер. (Київ, 5 грудня 2012 р.). С. 6. 25. Лебедева Е.Н. 
Правовая политика как общетеоретическая категорія. Современное обще-
ство и право. 2011. № 4. С. 29. 26. Матузов Н.И. Право и политика в их 
взаимодействии. Российская правовая политика: курс лекцій. Москва, 
2003. С. 30. 27. Минькович-Слободяник О.В. Правова політика: страте-
гічні пріоритети і напрями вдосконалення. Київ: Логос, 2012. С. 180. 
28. Минькович-Слободяник О.В. Правова політика як чинник функціо-
нування правової держави. Держава і право. 2012. Вип. 57. С. 58. 
29. Рыбаков О.Ю. Личность. Права и свободы. Правовая политика. 
Москва: Российская правовоая академия Министерста юстиции 
Российской Федерации, 2004. С. 16. 30. Загурський О.Б. Правова політи-
ка як важлива складова державної політики України. Університетські 
наукові записки. 2011. № 2(38) С. 35. 31. Исаков Н.В. Правовая политика: 
теоретические подходы к исследованию. Право и политика. 2003. № 5. 
С. 24. 32. Руданецька О.А. Правова політика держави…С. 8. 33. Гаджиев 
К.С. Политическая наука. Москва, 1995. С. 94. 34. Колодій А. Політика і 
наука про неї. URL: https://political-studies.com/?p=1561 . 35. Там само. 
36. Рыбаков О.Ю., Тихонова С.В. Правовая политика … С. 11. 37. Мороз 
О. Управління (керування). Філософський енциклопедичний словник. Київ: 
Абрис, 2002. С. 657. 38. Андрєєв С.С. Управління. Політологічний енци-
клопедичний словник. Київ: Ґенеза, 2004. С. 681. 39. Береза А.В. Ефективне 
урядування як чинник стабільності політичної системи. Київ: Інститут 
держави і права ім. В. М. Корецького, 2012. 370 с. 40. Колодій А. 
Предметне поле політичної науки у сучасний період URL: https://
political-studies.com/?p=1823. 41. Кресіна І.О. Сотник А.Л. Правова полі-
тологія: проблеми наукової інституціоналізації. Правова держава. 2014. 
Вип. 25. С. 304-305.

References
1. Korobova A.P. O mnohoznachnosty poniatyia «pravovaia polytyka». 

Pravovedenye. 1999. № 4. S. 156. 2. Mal’ko A.V. Pravovaia polytyka: akutal’nye 
prooblemy yssledovanyia. Trudy ynstytuta hosudarstva i prava Rossyjskoj 
akademyy nauk. 2011. № 4. S. 58. 3. Shemshuchenko Yu. Konstytutsiia 
Ukrainy i prava liudyny. Pravo Ukrainy. 2001. № 88. C. 15. 4. Shemshuchenko Yu. 
Pravova polityka. Yurydychna entsyklopediia. V 6 t. Kyiv: Ukrains’ka 
entsyklopediia. T. 5: P-S. 2003. S. 38. 5. Rudanets’ka O.A. Pravova polityka 
derzhavy v umovakh transformatsii suspil’stva: teoretyko-pravovyj aspekt: 
avtoref. … dys. k. iuryd. nauk. L’viv, 2014. S. 8. 6. Bennion F.A.R. Understanding 
Common Law Legislation: Drafting and Interpretation. Oxford University 
Press, 2009. 250 p. 7. Matuzov N.Y. Obschaia kontseptsyia y osnovnye 
pryorytety rossyjskoj pravovoj polytyky. Pravovaia polytyka y pravovaia zhyzn’. 
2000. № 6. S. 32. 8. Pychuhyn P.V. Mesto y rol’ polytyky v razvytyy sovetskoho 
obschestva Moskva: Yzdatel’stvo Moskovskoho unyversyteta, 1971. S. 31. 
9. Kulanyn e.V. Yurydycheskaia polytyka y razvytye prava v uslovyiakh zreloho 
sotsyalyzma. Sovetskoe hosudarstvo i pravo. 1983. № 3. S. 17. 10. Shabalyn V.A. 
Polytyka i prestupnost’. Hosudarstvo i pravo. 1994. № 4. S. 43. 11. Kostyts’kyj M.V. 



306 Держава і право � Випуск 87

Vidnovne pravosuddia v konteksti pravovoi polityky v Ukraini: Materialy 
Mizhnarodnoi konferentsii «Formuvannia ukrains’koi modeli vidnovnoho 
pravosuddia» (10-11 liutoho 2005 r., m. Kyiv). Kyiv. 2005. S. 26. 12. Matuzov N. 
Y. Poniatye y osnovnye pryorytety rossyjskoj pravovoj polytyky. Pravovedenye. 
1997. № 4. S. 10. 13. Mal’ko A.V. Polytycheskaia y pravovaia zhyzn’ 
modernyzyruiuschehosia obschestva: sbornyk ocherkov. Penza, 2002. S. 163. 
14. Mal’ko A.V. «Pravovaia polytyka: akutal’nye prooblemy yssledovanyia». 
Trudy ynstytuta hosudarstva i prava Rossyjskoj akademyy nauk. 2011. № 4 S. 61. 
15. Rybakov O.Yu. Metodolohycheskoe znachenye teoryy pravovoj polytyky. 
Yurydycheskaia nauka. 2017. № 4. S. 50-51. 16. Rybakov O.Yu., Tykhonova S.V. 
Pravovaia polytyka kak upravlenye pozytyvnym pravom: novaia versyia pravovoj 
polytyky. Lex Russica. 2015. № 3. S. 7. 17. Poliakov A.V. Vvedenye v obschuiu 
teoryiu hosudarstva y prava: kurs lektsyj URL: http://ex-jure.ru/law/news.
php?newsid=101. 18. Shundykov K.V. O nekotorykh problemakh formyro-
vanyia, razvytyia y realyzatsyy kontseptsyy pravovoj polytyky. Pravovaia 
polytyka: ot kontseptsyy k real’nosty. Moskva: Yuryst, 2004. S. 27. 19. Rybakov O.
Yu., Tykhonova S.V. Pravovaia polytyka… S. 7. 20. Mal’ko A.V. Teoryia 
pravovoj polytyky. Moskva, 2012. C. 29. 21. Boltunov V.V. Sootnoshenye 
poniatyj «pravovaia polytyka» y «pravovaia kul’tura». Aprobatsyia. 2013. № 8 
(11). S. 9. 22. Sbornyk zakonodatel’stva Rossyjskoj Federatsyy. 1994. № 32. 
St. 3337. 23. Proekt Kontseptsyy pravovoj polytyky v Rossyjskoj Federatsyy do 
2020 h. Moskva, 2008. S. 5. 24. Rudnieva O.M. Pravova polityka Ukrainy: stan, 
problemy kontseptualizatsii ta pidvyschennia efektyvnosti. Pravova polityka 
Ukrainy: kontseptual’ni zasady ta mekhanizmy formuvannia: zb. mater. nauk.-
prakty.konfer. (Kyiv, 5 hrudnia 2012 r.). S. 6. 25. Lebedeva e.N. Pravovaia 
polytyka kak obscheteoretycheskaia katehoriia. Sovremennoe obschestvo i pravo. 
2011. № 4. S. 29. 26. Matuzov N.Y. Pravo y polytyka v ykh vzaymodejstvyy. 
Rossyjskaia pravovaia polytyka: kurs lektsij. Moskva, 2003. S. 30. 27. Myn’kovych-
Slobodianyk O.V. Pravova polityka: stratehichni priorytety i napriamy 
vdoskonalennia. Kyiv: Lohos, 2012. S. 180. 28. Myn’kovych-Slobodianyk O.V. 
Pravova polityka iak chynnyk funktsionuvannia pravovoi derzhavy. Derzhava i 
pravo. 2012. Vyp. 57. S. 58. 29. Rybakov O.Yu. Lychnost’. Prava y svobody. 
Pravovaia polytyka. Moskva: Rossyjskaia pravovoaia akademyia Mynystersta 
iustytsyy Rossyjskoj Federatsyy, 2004. S. 16. 30. Zahurs’kyj O.B. Pravova 
polityka iak vazhlyva skladova derzhavnoi polityky Ukrainy. Universytets’ki 
naukovi zapysky. 2011 №2(38) S. 35. 31. Ysakov N.V. Pravovaia polytyka: 
teoretycheskye podkhody k yssledovanyiu. Pravo i polytyka. 2003. № 5. S. 24. 
32. Rudanets’ka O.A. Pravova polityka derzhavy… S. 8. 33. Hadzhyev K.S. 
Polytycheskaia nauka. Moskva, 1995. S. 94. 34. Kolodij A. Polityka i nauka pro 
nei. URL: https://political-studies.com/?p=1561. 35. Tam samo. 
36. Rybakov O.Yu., Tykhonova S.V. Pravovaia polytyka … S. 11. 37. Moroz O. 
Upravlinnia (keruvannia). Filosofs’kyj entsyklopedychnyj slovnyk. Kyiv: Abrys, 
2002. S. 657. 38. Andrieiev S.S. Upravlinnia. Politolohichnyj entsyklopedychnyj 
slovnyk. Kyiv: Geneza, 2004. S. 681. 39. Bereza A.V. efektyvne uriaduvannia 
iak chynnyk stabil’nosti politychnoi systemy. Kyiv: Instytut derzhavy i prava im. 
V. M. Korets’koho, 2012. 370 s. 40. Kolodij A. Predmetne pole politychnoi 
nauky u suchasnyj period URL: https://political-studies.com/?p=1823. 



307Частина 2 � Політичні науки

41. Kresina I.O. Sotnyk A.L. Pravova politolohiia: problemy naukovoi 
instytutsionalizatsii. Pravova derzhava. 2014. Vyp. 25. S. 304-305.

Khodakivskyi Myhailo. Legal policy: legal and political science approaches
It is attempted to examine legal policy differentiatedly in the context of legal 

and political science approaches. The history of the concept of legal policy and 
its development within jurisprudence are considered. The term «legal policy» is 
mainly used by eastern european scholars, who have built a significant 
epistemological system over it, moreover, relevant schools of thought are 
developing, a major number of relevant researches are being conducted, 
relevant publications are being published. On the contrary, among Western 
scholars, legal policy is regarded solely with a practical purpose as a way to 
administer the legal sphere. 

The modern understanding of political science puts an end to associating 
political relations with anything related to the power struggle. On the contrary, 
today politics is the art of government, and power in modern civilized society is 
primarily used to improve administerial practices. The political science 
approach to legal policy is also close to its administerial and regulatory aspects. 
The conceptual and categorical apparatus and research tools of political science 
enable the use of legal policy in its practical sense as an instrument for social 
development.

Key words: legal policy, jurisprudence, political science.
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С. М. ДЕРЕВ’ЯНКО

безпековий вимір народовладдя  
в умовах гібридної війни1

Узагальнені підходи до розуміння сутності народовладдя, його інститу-
тів та гібридної війни як політико-правових явищ. На підставі аналізу нор-
мативно-правових актів розкривається засадниче положення Конституції 
України, за яким захист суверенітету і територіальної цілісності України, 
забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими 
функціями держави, справою всього Українського народу. Проаналізовані 
особливості застосування в умовах новітньої російсько-української гібрид-
ної війни інститутів безпосереднього народовладдя, що розглядаються між-
народною спільнотою як ймовірний формат розв’язання проблеми статусу 
окупованих територій. Акцентується на спробах маніпулювання ідеєю 
народного волевиявлення лідерами самопроголошених утворень з метою 
самоідентифікації та легітимації регіонального сепаратизму. 

Ключові слова: гібридна війна, демократія, народовладдя, національна 
безпека, політичні інститути, пряма демократія

Derevianko Serhii. A security dimension of democracy in the conditions of the 
hybrid war

Generalized approaches to understanding the essence of democracy, its 
institutions and hybrid war as political and legal phenomena. Based on the 
analysis of existing normative legal acts the fundamental provisions of the 
Constitution of Ukraine are disclosed, which protects the sovereignty and 
territorial integrity of Ukraine, ensuring its economic and information security 
are the most important functions of the State, the affair of all Ukrainian people. 
The peculiarities of the application in the conditions of newest Russian-Ukrainian 
hybrid War of the direct democracy institutions, considered by the international 
community as the probable format for solving the problem of the occupied 
territories’ status are analysed. It focuses on attempts to manipulate the idea of 
folk volition leaders of self-proclaimed formations to identify themselves and 
legitimization of regional separatism. 

Key words: hybrid war, democracy, direct democracy national security, political 
institutions, sovereignty.
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Вторгнення Російської Федерації на територію України, оку-
пація та наступна анексія українського півострова Крим, спро-
воковане державою-агресором збройне протистояння у півден-
но-східних областях і, як наслідок, триваюча вже понад шість 
років війна на українських теренах, об’єктивують звернення до 
безпекових проблем. Йдеться про саме існування Української 
держави, територіальна цілісність та суверенітет якої опинилися 
під реальною загрозою знищення. Адекватної протидії вимагає 
поширення в інформаційному просторі тверджень про Україну 
як фейкову державу, що немає майбутнього, спроби нав’язати 
стереотипи «русского мира». 

Вагомість реальності та ймовірних наслідків цих загроз 
вимагає утвердження в суспільстві розуміння того, що завер-
шення війни є не тільки відповідальністю політикуму, обов’яз-
ком владних інституцій, й усього Українського народу, який є 
но сієм суверенітету і єдиним джерелом влади. Однак забезпе-
чення національної безпеки неможливо ефективно здійснюва-
ти засобами безпосереднього народовладдя. 

Нові геополітичні реалії пов’язані з прагненням Украї-
ни набуття повноцінного членства в Європейському Союзі та 
НАТО, що гарантувало б мир для українського народу та ціл-
ковиту ліквідацію ймовірності зовнішніх провокацій. Істотно 
ускладнило цей процес й запровадження на всій території дер-
жави заходів надзвичайної ситуації та карантину в умовах світо-
вої пандемії. 

Поза політичною кон’юнктурою слід знайти національну 
модель народовладдя та забезпечення національної безпеки й 
оборони, яка відповідала б вимогам часу, здобуткам і сучасному 
рівню світового конституціоналізму, національної політичної 
та правничої думки, реаліям сучасної України та перспективам 
її розвитку. Тому розробка цих проблем набуває не тільки тео-
ретичного значення, а й стає важливим науковим практичним 
завданням. 

Вихідними для розуміння досліджуваних явищ є термі-
ни «народовладдя», «гібридна війна», «національна безпека» 
та похідні від них. У політичній і юридичній науці, норматив-
но-правових актах пропонуються різні дефініції – поза актуаль-
ністю та частотою вживання – єдиного розуміння не вироблено.
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Конституція України, визнаючи народ «носієм суверенітету 
і єдиним джерелом влади», проголошує, що «народ здійснює 
владу безпосередньо і через органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування» (частина друга статті 5). Це засад-
ниче положення конкретизується приписом статті 69, за яким 
народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум 
та інші форми безпосередньої демократії. 

Натомість у законодавстві України поняття «гібридна війна» 
не використовується взагалі. Проте певною мірою можна вико-
ристати наведене у тексті «Воєнної доктрини України» [1] озна-
чення однієї із головних тенденцій, яка впливає на формування 
та розвиток безпекового середовища у світі, а саме: «перенесення 
ваги у воєнних конфліктах на асиметричне застосування воєн-
ної сили не передбаченими законом збройними формуваннями, 
зміщення акцентів у веденні воєнних конфліктів на комплексне 
використання воєнних і невоєнних інструментів (економічних, 
політичних, інформаційно-психологічних тощо), що принци-
пово змінює характер збройної боротьби» (пункт 6).

Упродовж останніх шести років як в Україні, так і в інших 
державах опубліковано чимало наукових та популярних розві-
док, автори яких – науковці та політики – прагнуть осягнути 
сутність новітньої війни. Запропоновано чимало більш-менш 
об’ємних і змістовних визначень цього політико-правового 
явища, однак поза актуальністю та частотою вживання кожно-
го – єдиного розуміння не вироблено. Не вдаючись до диску-
сії щодо їх сутності, використаємо сформульоване у колектив-
ній монографії «Світова гібридна війна: український фронт». 
Автори книги визначають «гібридну війну» як «воєнні дії, що 
здійснюють шляхом поєднання мілітарних, квазімілітарних, 
дипломатичних, інформаційних, економічних та інших засобів 
з метою досягнення стратегічних політичних цілей» [2, с. 19]. 

У науковій літературі поширена думка, що забезпечення наці-
ональної безпеки є пріоритетним завданням органів державної 
влади, покладається на військові формування та правоохорон-
ні органи держави. Закон України «Про національну безпеку 
України» [3] прийнятий Верховною Радою України в складних 
умовах новітньої «російсько-української гібридної війни», що 
істотно вплинуло на концептуальне втілення безпекових меха-



311Частина 2 � Політичні науки

нізмів. Законодавець визначає, що «державна політика у сферах 
національної безпеки і оборони спрямовується на забезпечення 
воєнної, зовнішньополітичної, державної, економічної, інфор-
маційної, екологічної безпеки, кібербезпеки України тощо» 
(частина четверта статті 3).

Законом чітко визначено та розмежовано повноваження 
державних органів у сферах національної безпеки і оборони, 
детально виписані принципи їх діяльності, структура та завдан-
ня. Водночас окремі його норми передбачають можливість без-
посередньої участі громадян у формуванні та реалізації держав-
ної політики у сферах національної безпеки і оборони. 

Громадян та громадські об’єднання, які добровільно беруть 
участь у забезпеченні національної безпеки України, Закон 
виокремлює серед чотирьох взаємопов’язаних складових Сек-
тора безпеки і оборони України (частина перша статті 12). До 
речі, попередній Закон України «Про основи національної без-
пеки України» від 19.06. 2003 р. містив припис, за яким «гро-
мадяни України через участь у виборах, референдумах та через 
інші форми безпосередньої демократії, а також через орга-
ни державної влади та органи місцевого самоврядування, які 
вони обирають, реалізують національні інтереси, добровільно 
і в порядку виконання конституційних обов’язків здійснюють 
заходи, визначені законодавством України щодо забезпечення її 
національної безпеки; як безпосередньо, так і через об’єднання 
громадян привертають увагу суспільних і державних інститутів 
до небезпечних явищ і процесів у різних сферах життєдіяльнос-
ті країни; у законний спосіб і законними засобами захищають 
власні права та інтереси, а також власну безпеку» (абзац чотир-
надцятий статті 9) [4].

У чинному Законі України «Про національну безпеку Укра-
їни» цього припису немає, хоча його введення, вважаємо, є 
доцільним, оскільки він дає розуміння поняття «добровільнос-
ті участі» та форм її вияву. А головне – таке розуміння відпові-
дає положенням частини першої статті 17 Конституції Украї-
ни: «Захист суверенітету і територіальної цілісності України, 
забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є най-
важливішими функціями держави, справою всього Україн-
ського народу».
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Однак предмет чинного Закону значно вужчий, ніж попе-
реднього, і фактично зводиться до регулювання діяльності 
Сектора безпеки та оборони, насамперед органів державної 
влади. Новелою є введення терміна «інституції громадянсько-
го суспільства», які залучаються до підготовки проєкту Стра-
тегії національної безпеки України (абзац п’ятий частини пер-
шої статті 26), а також проєкту Стратегії громадської безпеки 
та цивільного захисту України (абзац третій частини першої  
статті 29). 

Особливу увагу привертає розділ III цього Закону, де визначе-
ні засади демократичного цивільного контролю над органами та 
формування Сектора безпеки і оборони держави, види та суб’єк-
ти контролю та їх повноваження. Запровадження такого контр-
олю як механізму нагляду, вважаємо, повинно сприяти забезпе-
ченню верховенства права у безпековій сфері. Окрема стаття 10 
«Громадський контроль» передбачає, що «громадяни України 
беруть участь у здійсненні цивільного контролю через громад-
ські об’єднання, членами яких вони є, через депутатів місцевих 
рад, особисто шляхом звернення до Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини або до державних органів у порядку, 
встановленому Конституцією України, Законом України «Про 
громадські об’єднання» та іншими законами України» (частина 
перша). Тут же припис, за яким «сфера громадського контролю 
може бути обмежена виключно Законом України «Про держав-
ну таємницю». Закон гарантує право контролю лише громад-
ським об’єднанням, які зареєстровані у встановленому законом 
порядку, а також відповідно до їх «статутних положень» (абзац 
перший частини другої). 

Крім права «отримувати в установленому порядку від дер-
жавних органів, зокрема від керівників складових Сектора без-
пеки і оборони, інформацію з питань діяльності складових сек-
тору безпеки і оборони, крім інформації з обмеженим доступом» 
(пункт 1 частини другої), громадським об’єднанням надається 
можливість «здійснювати дослідження з питань національної 
безпеки і оборони, публічно презентувати їх результати, ство-
рювати для цього громадські фонди, центри, колективи експер-
тів тощо» (пункт 2 частини другої). Логічними, з огляду на це, є 
надане громадським об’єднанням право «проводити громадську 
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експертизу проєктів законів, рішень, програм, представляти 
свої висновки і пропозиції для розгляду відповідним державним 
органам» (пункт третій частини другої), а також «брати участь 
у громадських дискусіях та відкритих парламентських слухан-
нях з питань діяльності і розвитку Сектора безпеки і оборони» 
(пункт 4 частини другої). Більше того, Закон прямо зобов’язує 
державні органи не тільки оприлюднювати проєкти докумен-
тів у сферах національної безпеки і оборони на своїх офіційних 
веб-сайтах, а й проводити їх обговорення з інституціями грома-
дянського суспільства (пункт 3 частини п’ятої статті 33).

Закон не тільки надає права громадянам у сфері безпеки і 
оборони, але й містить гарантії забезпечення цих прав. «Грома-
дяни, які вважають, що їх права, свободи чи законні інтереси 
порушено рішеннями, діями, бездіяльністю складових Сектора 
безпеки і оборони чи їх посадових осіб, мають право звертатися 
до суду, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 
використовувати будь-які інші механізми захисту прав і свобод, 
передбачені законодавством України» (частина друга статті 11).

Формою демократичного цивільного контролю є припис, 
за яким «засоби масової інформації, висвітлюючи питання 
національної безпеки і оборони, інформують суспільство про 
стан захисту національних інтересів України» (частина третя 
статті 10). Згідно з приписом частини четвертої цієї ж статті не 
рідше, ніж раз на три роки, органами Секторуа безпеки і обо-
рони «видаються «Білі книги» або інші аналітичні документи 
(огляди, національні доповіді тощо)». Таким чином, громадяни 
та громадські об’єднання, які добровільно беруть участь у забез-
печенні національної безпеки України, розглядаються як невід-
дільна складова Сектора безпеки і оборони.

Водночас слід погодитися із низкою застережень, які вислов-
лені Українською Гельсінською спілкою з прав людини. Поло-
ження Закону не регламентують низку релевантних аспектів: 
правовий статус, повноваження, відповідальність громадян 
та громадських об’єднань. Серед принципів демократичного 
цивільного контролю не передбачені принципи деполітизації та 
деідеологізації контролю, відкритості для суспільства інформації 
про діяльність сектору, відповідальності посадових осіб за своє-
часність, повноту і достовірність інформації, що надається, та 
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за реагування на звернення. Крім того, громадський контроль, 
згідно статті 10 Закону, не передбачає можливості для громад-
ських об’єднань знайомитися з умовами служби, життя і побуту 
військовослужбовців у військових частинах, де, як відомо, існує 
ризик порушення прав людини [5].

Законодавчо передбачено, що безпекового характеру обме-
ження на використання інститутів народовладдя можуть 
виникнути в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Здійс-
нений автором детальний аналіз політико-правових підстав та 
наслідків обмеження політичних прав громадян в умовах воєн-
ного стану опубліковано [6]. В даній статті, з огляду на предмет 
дослідження, акцентуємо, що воєнний стан як чинник обме-
ження конституційних прав і свобод названий у статті 64 Кон-
ституції України. Закон України «Про правовий режим воєнно-
го стану» [7] серед заходів, які можуть вживатися в Україні або 
в окремих її місцевостях, «в межах тимчасових обмежень кон-
ституційних прав і свобод людини і громадянина», виокрем-
лює: «забороняти проведення мирних зборів, мітингів, похо-
дів і демонстрацій, інших масових заходів» (пункт 8 частини 
першої статті 8), а також «порушувати у порядку, визначено-
му Конституцією та законами України, питання про заборону 
діяльності політичних партій, громадських об’єднань» (пункт 9 
частини першої статті 8). Приписи статті 19 «Гарантії законно-
сті в умовах воєнного стану» прямо забороняють зміну Консти-
туції України, зміну Конституції Автономної Республіки Крим, 
«проведення виборів Президента України, а також виборів до 
Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Респу-
бліки Крим і органів місцевого самоврядування; проведення 
всеукраїнських та місцевих референдумів; проведення страй-
ків, масових зібрань та акцій». Отже, законодавство України 
створює загалом основу для функціонування режиму воєнного 
стану, встановлені законодавством України обмеження щодо 
реалізації громадянами конституційних прав, на нашу думку, є 
достатньо вичерпними. Такі обмеження у 2018 році фактично 
не вдалося застосовувати.

Відомо, що у різних країнах апологетика народовладдя 
використовуються з різною метою. В одних – є інструментом 
демократії та залучення людей до управління країни, в інших – 
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інструментом утвердження диктаторських режимів. Українські 
реалії останніх років призвели до спроб його використання з 
відверто сепаратистськими цілями, які є серйозною загрозою 
територіальній цілісності держави. Найбільш цинічним за свою 
суттю виявом маніпулювання політичною свідомістю громадян 
стали «референдуми», проведені 2014 року в Автономній Респу-
бліці Крим, Донецькій та Луганській областях. Лідери самопро-
голошених Донецької та Луганської «народних республік» праг-
нули використати їх для того, щоб надати легітимності цим фей-
ковим утворенням. 

Водночас саме вибори розглядаються нині міжнародною 
спільнотою і як ймовірний формат вирішення питання про ста-
тус названих територій. В. Путін вимагає автономію для Донба-
су. Позиція української влади послідовна й однозначна – питан-
ня щодо федеративного устрою держави або автономії окремих 
регіонів має вирішувати винятково український народ. Прове-
дення місцевих виборів за українським законодавством та при 
міжнародному спостереженні повинно започаткувати політич-
ний процес у рамках закону про особливий порядок місцево-
го самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської 
областей. Однак це можливо лише після повного виконання 
Мінських домовленостей (від 14.09.2014 р.) та наступних угод, 
досягнення негайного, сталого та безумовного припинення 
вогню, відведення важкого озброєння, виведення іноземних 
військ з української території. Слід закрити кордон для поста-
чання зброї та найманців, запровадити моніторинг та верифіка-
цію ОБСЄ, а також звільнити всіх заручників.

Заклики ініціювати референдуми з федералістськими гасла-
ми в Україні періодично лунають і на інших територіях. Їх ініціа-
тори здебільшого перебувають за межами нашої держави. Відомі, 
зокрема, заяви прем’єр-міністра Угорської Республіки В. Орба-
на з вимогою автономії та подвійного громадянства для угорців, 
які проживають на території України; звернення заступника 
Голови Державної Думи Російської Федерації В. Жириновсько-
го до керівництва Республіки Польща із пропозицією вимага-
ти референдуму щодо прихильності до Польщі у п’яти західних 
областях України. 
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Отже, ідеї народовладдя та їх втілення у політико-правових 
інститутах безпосередньої демократії в новітніх українських 
реаліях утверджуються в суспільній свідомості як реальний і 
дієвий засіб здійснення суверенної волі народу, захисту націо-
нальної безпеки. В умовах гібридної війни від політичної волі 
народних обранців, очільників держави залежить наповнення 
народовладдя реальним змістом. Недосконалість виборчого 
законодавства, навіть після прийняття нового Виборчого кодек-
су України, відсутність законодавчих актів про референдуми, 
народну законодавчу ініціативу та інші форми прямої демокра-
тії стає серйозним гальмом подальшого поступу демократич-
них процесів у державі. Причини тут, очевидно, політичного 
характеру, насамперед небажання належно унормувати інсти-
тути прямого народовладдя, що можуть стати, поза намірами 
можновладців та політиків, ефективним знаряддям коригуван-
ня дій органів представницької влади. Натомість усвідомлення і 
дотримання владою та політичними елітами обов’язку отримати 
шляхом голосування згоду на проведення інституційних змін чи 
потреби «порадитися з народом» із важливих проблем загально-
державного або місцевого значення об’єктивно сприятиме пра-
вовому забезпеченню становлення громадянського суспільства, 
його консолідації, визначенню нових перспектив розвитку дер-
жави, забезпечення національних інтересів Української держа-
ви, захисту її цілісності та самобутності. 
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Derevianko Serhii. A security dimension of democracy in the conditions of the 
hybrid war

Generalized approaches to understanding the essence of democracy, its 
institutions and hybrid war as political and legal phenomena. Analyses the 
definitions of the terms ‘democracy’, ‘hybrid war’, ‘National security’ and 
derivatives from them. 

On the basis of analysis of current normative legal acts reveals the 
fundamental provisions of the Basic Law on which protection of sovereignty 
and territorial integrity of Ukraine, ensuring its economic and information 
security are the most important functions of the State, the business of the whole 
Ukrainian people. Analyses the norms of the current law of Ukraine ‘on 
national security of Ukraine’, which define the principles of democratic civilian 
control over the authorities, formation of the State security and defence sector, 
types and subjects of control and their powers 

It is proved that the security nature of restrictions on the use of institutes of 
democracy may occur under conditions of martial law or state of emergency. 
The peculiarities of the application in the conditions of newest Russian-
Ukrainian hybrid War of the Institutes of Direct democracy, considered by the 
international community as the probable format of problem solving of the 
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occupied territories’ status are analysed. The position of the Ukrainian 
authorities is argued about the possibility of implementing such a scenario only 
after full liberation of the territory of Ukraine from the aggressor. It is 
emphasized on attempts to manipulate the idea of folk volition leaders of self-
proclaimed formations of volition for self-identification and legitimation of 
regional separatism. 

Considerations on the grounds and expediency of limiting the political 
rights of citizens in the introduction of martial law. Formulated separate 
proposals for amendments to the current legislation on extending the use of 
institutes of direct democracy. 

Key words: hybrid war, democracy, direct democracy national security, 
political institutions, sovereignty.
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В. М. ТАРАСЮК

політичні реЖими:  
відмінності й спільні ознаки1

Досліджуються основні типології політичних режимів, їх спільні та від-
мінні ознаки. Аналізуються сучасні проблеми та виклики демократії. Автор 
розглядає причини й потенційні наслідки занепаду ліберальної демократії. 
Подано аналіз базових інструментів демократії. 

Ключові слова: політичні режими, демократія, авторитаризм, тоталі-
таризм. 

Tarasyuk Volodymyr. Political regimes: differences and common features
The main typologies of political regimes, their common and distinctive features 

are studied. Current problems and challenges of democracy are analyzed. The 
author examines the causes and potential consequences of the decline of liberal 
democracy. The article presents an analysis of the basic tools of democracy.

Key words: political regimes, democracy, authoritarianism, totalitarianism.

Основою класичних типологій політичних режимів є умови 
доступу до влади (конкурентне чи неконкурентне отриман-
ня влади суб’єктами політики), мета-мотивація політичних 
акторів й рівень залучення громадян до державного управлін-
ня. Класичним є розподіл політичних режимів на тоталітарні, 
авторитарні та демократичні. Проте дана (класична) типологі-
зація політичних режимів не дозволяє чітко виокремити спіль-
не й відмінне в методах і засобах здійснення державної влади в 
сучасних суспільствах. У науковому дискурсі політичні режими 
багатьох сучасних країн не можуть бути віднесеними до одного 
з класичних режимів й переважно межують між авторитаризмом 
та демократією. 

Наразі центральним об’єктом дослідження представників 
суспільних наук, сфера наукової розвідки яких зосереджена 
навколо типології політичних режимів, є дослідження демокра-

1© ТАРАСЮК Володимир Миколайович – кандидат політичних наук, 
науковий співробітник Інституту держави і права імені В. М. Корецького 
НАН України; ORCID: 0000-0003-1863-3028; e-mail: kukuruz@nas.gov.ua



320 Держава і право � Випуск 87

тії та відповідних суспільних процесів, пов’язаних із цією фор-
мою політичного правління. 

Перш, ніж досліджувати спільні й відмінні риси демократії та 
інших політичних режимів, розглянемо процес розвитку й фор-
мування наукової думки щодо трьох основних типологій полі-
тичного правління. 

Політичний режим ми розглядатимемо як сукупність харак-
терних для певного типу держави владно-політичних відносин, 
засобів і методів реалізації державної влади, домінуючих форм 
взаємодії влади і суспільства, які в сукупності становлять меха-
нізм функціонування політичної системи. Ядром політичного 
режиму вважатимемо владні відносини в надрах державного 
апарату, методи та принципи державного управління, ідеологію 
та філософію діяльності посадовців, політиків, державних служ-
бовців. 

Розуміння сутності та різноманітності форм політичного 
режиму сягає давніх давен. Усвідомлення форм та методів вла-
дарювання, підкріплених відповідними владно-політичними 
відносинами, знаходимо як у спадщині давньогрецьких мисли-
телів (режим Солона в Афінах, Лікурга – у Спарті, Філолая – 
у Фівах, режим принципату за Октавіана Августа, домінанту – за 
Діоклетіана, преторіанський режим Римської імперії тощо), так 
і в античній політичній філософії (у творах Платона, Аристо-
теля, Полібія, Цицерона). 

Першу спробу наукової класифікації політичних режимів 
здійснив Платон, запропонувавши розрізняти відомі на той 
час форми політичного правління на «правильні» (монархія, 
аристократія) та «неправильні» (олігархія, демократія, тиранія, 
тимократія) [1, с. 221, 329–345]. Аналіз зазначених режимів 
привів філософа до висновку щодо нездатності як «неправиль-
них», так і певною мірою «правильних» держав забезпечити 
«загальне благо» суспільства. Це спонукало філософа до роз-
робки «ідеальної» держави, концепція якої через тисячоліття 
перетворилася на науковий базис усіх тоталітарних політичних 
форм правління. 

Погляди вчителя розвинув та вдосконалив Арістотель. Він 
першим застосував емпіричний метод – спостереження та 
індукцію, розкрив соціальну природу походження політичної 
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влади та проаналізував ціннісно-мотиваційні фактори здійснен-
ня державного управління. 

Арістотель удосконалив класифікаційні критерії форм полі-
тичного режиму: число правлячих осіб (один, декілька, біль-
шість) і вищу мотивацію правителів (загальне благо або приват-
ний інтерес). Якщо правителі діють альтруїстично заради досяг-
нення загального блага, така держава є «правильною». Якщо ж 
очільниками рухає приватний інтерес або альтруїзм поступово 
перероджується на егоїзм – така держава стає «неправильною» 
[2, с. 488–489]. 

Стабільність режиму, за Арістотелем, є наслідком дотриман-
ня паритету рівності та свободи. При цьому рівність може бути 
як кількісною, що зумовлює появу демократичного режиму, 
так і «за шляхетністю» (основа аристократичного та монархіч-
ного режимів). Свобода суспільства залежить як від зазначеної 
вище мотивації правителів, так і від формування середнього 
класу громадян-власників. Порушення цього паритету призво-
дить до трансформації режиму – його «виродження» або пова-
лення, адже «стійким державним ладом є лише такий, за якого 
здійснюється рівність у відповідності до шляхетності й за якого 
кожен користується тим, що йому належить [3]». 

Класифікація режимів Арістотеля вплинула на розвиток 
політичної думки кількох тисячоліть. За триста років після 
Арістотеля практично на ті ж форми політичних режимів вка-
зує Марк Тулій Цицерон. Щоправда, демократія в Арістотеля є 
однією з найгірших форм, тоді як для Цицерона демократія є 
найкращою: «Лише в такій державі, де влада народу найбільша, 
може бути свобода. Адже приємнішого за неї немає нічого» [4, 
с. 61]. В характеристиках умов стабільності політичного режиму 
Цицерона заслуговує на увагу визначення пріоритетності помір-
кованості, злагоди та дотримання конституційних принципів, 
моральних чеснот політичних лідерів.

Згодом Ніколо Макіавеллі на основі історичного аналі-
зу режимів різних держав класифікував механізми стабілізації 
правлячих режимів. Філософ вважав більш міцними та стабіль-
ними монархії, оскільки «в республіках більше життя, більше 
ненависті, більше жага помсти; у них ніколи не вмирає й не 
може вмерти пам’ять про минулу свободу [5, с. 16]». 
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Шарль-Луї Монтеск’є вперше заговорив про залежність полі-
тичного режиму (форми правління) від географічного чинника. 
Він пояснював формування режимів східних деспотій особли-
востями природно-кліматичних умов Азії. Проте основна його 
увага приділена європейським політичним режимам, при цьому 
в основі виокремлення республіканської, монархічної та деспо-
тичної форм політичного режиму немає географічних факторів: 
«Республіканське правління – те, за якого верховна влада зна-
ходиться в руках або всього народу, або частини його; монархіч-
не – за якого управляє одна людина, але за допомогою встанов-
лених незмінних законів; тоді як у деспотичному все поза вся-
ких законів і правил рухається волею і свавіллям однієї особи» 
[6, с. 77]. 

Ґеорґ Геґель одним із перших звернув увагу на те, що сутність 
політичного режиму визначається діалектикою взаємодії гро-
мадянського суспільства з державою. Історично визначено три 
типи такої взаємодії. Згідно з першим держава виконує волю 
громадянського суспільства, вона є лише «нічним сторожем, 
коли громадяни сплять». За такого підходу громадяни «найма-
ють» державу з її посадовцями та державним апаратом для полі-
тичного управління суспільством заради досягнення загального 
блага. Якщо при цьому держава недостатньо сумлінно виконує 
свої функції або порушує права громадян, останні вправі скасу-
вати відповідні політико-управлінські рішення й навіть «звіль-
нити» винних представників держави, уряд тощо. Подібний 
характер владних відносин, як правило, формує демократичний 
політичний режим. 

Другий тип передбачає такі відносини між громадянським 
суспільством і державою, за яких держава повністю поневолює 
суспільство, робить громадян «гвинтиками» державної систе-
ми. За умов, коли держава стає понад усе, коли інтереси кожно-
го громадянина підкорені «вищим інтересам держави (нації)» і 
утопічна (як правило) мета державно-суспільного розвитку пов-
ністю поглинає права й свободи людини, можна говорити про 
формування тоталітарного політичного режиму. 

Третій тип взаємодії громадянського суспільства з державою 
характеризується існуванням певного балансу, рівноваги сил 
між громадянським суспільством й інститутом держави. Влада 
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в такій державі має свої, відмінні від народних, інтереси, проте 
вимушена рахуватися з громадською думкою, допускаючи той 
чи інший ступінь індивідуальних прав і свобод. Такі ознаки при-
таманні авторитарному режиму. 

За характером взаємодії держави та громадянського суспіль-
ства склалася сучасна класична та найбільш поширена типоло-
гія політичних режимів і систем, де зміст політичного режиму 
визначається рівнем забезпеченості громадян свободою з боку 
держави. Обсяг повноважень влади, способи і методи її діяльно-
сті, ступінь свободи індивідів дозволяють чітко віднести існую-
чий у суспільстві політичний режим до одного з базових типів: 
демократичного, тоталітарного чи авторитарного. 

Одним із перших поняття «режим» в його сучасному зна-
ченні на початку ХХ ст. застосував родоначальник досліджень 
політичної еліти Гаетано Моска. На основі аналізу внутрішніх 
механізмів функціонування режимів, насамперед принципів 
передачі політичної влади щаблями соціальної піраміди, він 
запропонував нову типологію політичних режимів – як меха-
нізм рекрутування еліт. Зокрема, на цій підставі Моска виріз-
няє бінарні типології: «аристократичний – демократичний» та 
«автократичний – ліберальний» політичні режими. У першому 
випадку доступ до політичної еліти держави відкритий або всім 
громадянам (демократичний режим), або тільки представни-
кам вузької, виділеної за принципом походження або статку 
соціальної групи (аристократичний режим). У останньому – 
владними повноваженнями наділяється або одноосібний пра-
витель (автократичний режим), або влада делегується широки-
ми верствами населення за допомогою виборів (ліберальний 
режим) [7]. 

Оригінальну типологію політичних режимів на початку 
ХХ ст. запропонував В. Липинський. У «Листах до братів-хлібо-
робів» він виокремлює, по-перше, «демократію з республікою»; 
по-друге, «охлократію з диктатурою» (під якою розуміє владу 
організованої меншості над народом у стані натовпу на кшталт 
більшовизму); по-третє, «класократію з правовою – законом 
обмеженою і законом обмежуючою – монархією» (де активна 
меншість – виборна аристократія – обмежує свою владу послу-
хом монархові, обмеженому, в свою чергу, законами, ухвалени-
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ми в законодавчих установах представниками класів) [8]. Як 
представник консервативної течії, В. Липинський саме останню 
конституційну монархію вважав за найкращу форму державного 
устрою. 

Представники Чиказької політологічної школи Г. Лассуелл 
та А. Каплан на початку ХХ ст. зробили спробу висунути більш 
детальні критерії, на основі яких політичні режими можна від-
нести до того або іншого типу: межі впливу політичної влади; 
механізм поділу гілок влади на гілки; спосіб рекрутування полі-
тичної еліти; відповідальність влади перед народом; механізм 
розподілу суспільних благ; можливість оскаржити владні рішен-
ня. Проте створити більш ідеалістичну типологію авторам не 
вдалося. Вони виділяли ті ж два «ідеальні» типи режиму – демо-
кратію та деспотію. На думку Лассуелла та Каплана, демократію 
відрізняють три основні характеристики: влада здійснюється 
максимально відповідально; політичний процес є відкритим; 
користь від влади розподіляється між всіма елементами полі-
тичної структури. Політична система вважається авторитарною, 
якщо правлячі кола мають перевагу щодо контролю над керо-
ваними і не обмежені ними в процесі ухвалення та реалізації 
рішень [9]. 

Найбільш послідовний опис тоталітарної системи запропо-
нувала Ханна Арендт у праці «Витоки тоталітаризму». Родо-
вими ознаками тоталітаризму вона визначила: терор як норму 
управління суспільством; контроль однієї політичної організації 
над усіма соціальними підсистемами (політикою, економікою, 
культурою та ін.); всеосяжну ідеологію як інструмент такого 
контролю [10, с. 393–396, 442]. 

Одна з найбільш відомих класифікацій політичних режимів 
ХХ ст. була запропонована американським ученим Р. Далем. 
Свою типологію він розглядав за рівнем політичної конкурен-
ції (ступінь залучення опозиції до політичного процесу) і рівнем 
політичної участі (відсоток громадян, що мають реальну можли-
вість боротися за владу і брати участь у формуванні політики). 
За Далем, режиму «закритої гегемонії» відповідає мінімальний 
рівень політичної конкуренції при низькому залученні грома-
дян до політичного процесу. «Гегемонія участі» передбачає низь-
ку конкуренцію при значному «залученні громадян». Висока 
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конкуренція у поєднанні з низьким залученням – це «конку-
рентна олігархія», а висока конкуренція з високим залученням 
становлять «поліархію» [11, с. 290]. Цей термін Р. Даль запози-
чив у Арістотеля, але значно розвинув його. Учений припустив, 
що участь громадян у політиці визначається не тільки виборчим 
законодавством, а й іншими умовами, наприклад, широким 
набором ліберальних прав і свобод, що дозволяють відстоювати 
громадянські інтереси в суспільно-політичній сфері. 

Сучасний стан демократичного політичного режиму описа-
но в дослідженнях таких учених, як Колін Крауч – автор книги 
«Пост-демократія», Джейсон Бренон («Проти демократії»), 
Ян-Вернер Мюллер («Спори про демократію: політичні ідеї 
в Європі ХХ ст.»), Дуглас Мюррей («Безумство мас») та Джон 
Данн («Не зачаровуватися демократією»). Вказані дослідники 
висвітлюють гострі проблеми й виклики ліберальної демократії 
кінця ХХ – початку ХІ ст. й пропонують власні авторські шляхи 
вирішення щодо тих чи інших виявлених та перспективних 
загроз, які постають перед світовою демократичною спільною. 

Розуміння сучасного стану демократії неможливе без ознайом-
лення з новітніми визначеннями демократії. Одне з визначень 
наводиться в останній редакції Словника Макміллана, а саме: 
«Демократія – це система управління, за якої люди голосують, 
щоб вибрати людей, які будуть ними управляти». Стенфордська 
Енциклопедія Філософії визначає демократію як «метод прийнят-
тя групових рішень, які передбачають рівноправність учасників у 
найважливішому етапі колективного волевиявлення». Вищезга-
даний Д. Данн, перефразовуючи висновки Арістотеля та Плато-
на, зазначає, що «в політичній практиці демократія – це ідея, яка 
постійно коливається між легковірністю та параноєю» і далі про-
довжує: «300 років потому слово «демократія» було синонімом не 
доброго, а поганого правління; лабіринт демократії сьогодні – це 
не лише інтелектуальний тупик, це ще й реальна політична загро-
за; розмови про демократію заспокоюють й дезінформують; щоб 
заблокувати їх наркотичну дію й відновити певну ясність думок, 
нам доведеться змінити наші лексичні звички і доволі радикально 
перелаштувати мислення» [12]. 

Головними цінностями демократії вважаються: 1) фундамен-
тальні права людини, 2) участь громадян у політичному житті, 
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3) відповідальний і зрілий громадянин, 4) публічне обговорення 
усіх важливих питань політичного й соціального життя, 5) гро-
мадянська гідність. Це ключові критерії відмінності демократії 
від авторитаризму чи тоталітаризму. 

Водночас, наприклад, станом на 2014 рік 70% населення 
США не знали Конституції США й жодним чином не впливали 
на прийняття політичних рішень. Навряд чи ситуація змінилася 
сьогодні. [13]. Німецький когнітивіст Р. Маусфельд зазначає, що 
«сучасна демократія надає нам право голосу, але не покладає за 
це жодної відповідальності». 

Очевидно, що безвідповідальність сучасної політики сприяє 
розвитку головних загроз демократії: 1) непомітна революція 
еліт, 2) впливові інтелектуали та експерти на службі лібераль-
них еліт, 3) уніфікація публічної сфери й необ’єктивність ЗМІ, 
4) удосконалення технік маніпуляції й пропаганди на основі 
новітніх досягнень когнітивних наук, 5) друге «повстання мас»: 
розвиток популізму, радикальних рухів й неконтрольованого 
впливу соцмереж. Наслідки таких процесів зазвичай призводять 
до авторитаризму й тоталітаризму. 

Том Ніколс у книзі «Смерть експертизи: як інтернет вби-
ває наукові знання» наводить факти того, як сучасна політика і 
медіа вже багато років поспіль зраджують демократичні цінності 
заради влади окремих суб’єктів політики [14]. 

Американська політологиня Венді Браун у своїх працях «Зни-
щення демосу» та «В руїнах неолібералізму» також доводить тен-
денцію зростання антидемократичної політики на Заході [15]. 

Широкі дискусії щодо демократизації розпочалися в Європі 
та США на початку ХХ ст. До цього часу більшість європей-
ських держав були тоталітарними. Навіть Муссоліні та Гітлер, 
критикуючи ліберальних політиків, закликали до «істинної 
народної демократії», де, як з’ясувалося, домінують фашизм 
і нацизм. Відтоді будь-яка критика демократії сприймаєть-
ся більшістю як пропаганда нацизму чи фашизму – антипо-
дів демократичного політичною устрою. Хоча демократія, як 
будь-який інший політичний режим, потребує конструктивної 
критики і аналізу з метою подальшого розвитку, збереження та 
захисту – критика ілюзій демократії є боротьбою за демокра-
тію, а не проти неї. 
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Політична криза, що охопила Європу після Першої сві-
тової війни, сприяла розвитку дискусії щодо демократії. 
Науковці, політики та експертне середовище шукали відпо-
віді на питання: демократія, велика ілюзія чи реальність; як 
демократизувати суспільство в Європі та США; як обмежити 
вплив неосвічених громадян на політичні процеси; а «народ», 
це хто. Пошук відповідей на ці питання породив дві теорії, 
одна виникла в континентальній Європі, інша у США. Зго-
дом дискусія переросла у суперечку між Джоном Дьюї та Уол-
тером Ліппманом. 

Перший вважав, що виховання та освіта здатні створити якіс-
не громадянське суспільство, спроможне до самоорганізації й 
формування ефективної влади. 

Натомість У. Ліппман заперечував своєму опоненту, обґрун-
товуючи позицію тим, що «примус до добровільного підкорен-
ня повинен був зникнути з появою демократії, але він не зник; 
насправді ж значно удосконалив свою техніку за допомогою про-
паганди, так, що тепер більше не можливо вірити у базові прин-
ципи демократії» [16, 22]. «Психологічні дослідження спільно 
із сучасними засобами комунікації кардинально змінили демо-
кратичну практику; відбувається революція більш важлива, ніж 
будь-яка економічна трансформація» [17, 158]. Альберт Гор у 
своїй книзі «Атака на розум» зазначає: «У 1922 році, коли світ 
вперше довідався про радіо, Муссоліні, Гітлера і Сталіна, Уолтер 
Ліппман запропонував прихильникам демократії засвоїти техні-
ку пропаганди, хоча він і не використовував цього слова. Замість 
цього, він вжив визначення «фабрика згоди»» [16, 157]. 

Вперше в політичному середовищі слово «пропаганда» було 
замінено на PR (з англ. «public relations» – зв’язки з громадсь-
кістю) Едвардом Бернейсом. Винахідник PR писав: «Свідома 
й розумна маніпуляція способами поведінки та думками мас є 
вагомим елементом демократичного суспільства» [18]. 

Пол Лазерсфельд, автор терміна «лідер суспільної думки», 
зазначав: «Слід спрямувати на громадян потік інформації, щоб у 
них виникла ілюзія інформованості» [19]. 

Автор поняття «м’яка сила» політолог Джозеф Най також 
проповідує перевагу комунікаційних (інформаційних) техноло-
гій над силовою агресією та примусом [20]. 
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Слід відзначити чотири фактори сучасної техніки маніпу-
ляції, розроблені У. Ліппманом: 1) видавати думки за факти; 
2) фрагментувати факти з метою втрати загального сенсу; 3) 
позбавляти факти їх реального контексту; 4) надавати фактам 
новий, необхідний для індоктринації контекст. 

Аналізуючи сучасні засоби масової маніпуляції, когнітивіст 
Райнер Маусфельд відзначає, що демократична пропаганда 
спрямована не на формування помилкових цінностей, а на бло-
кування здорового глузду, наших природніх людських оцінок 
й відволікання він дійсного контексту [13]. Ми здатні бачити, 
чути, але не розуміти, що насправді відбувається. Це і є основ-
ною метою «фабрики згоди». 

Том Ніколс відзначає, що «Інтернет породжує необ’єктивні 
відчуття, що думки більшості людей рівносильні «фактам»» [14, 
199]. 

Наукові дослідження західних представників суспільних 
наук, публікації журналістів, коментарі експертного середовища 
переконливо свідчать про загострення кризи сучасної демокра-
тії. Сформульований Р. Міхельсом на початку ХХ ст. «залізний 
закон олігархії» демонструє свою дієвість і актуальність. Попу-
лізм, радикалізація суспільних процесів, неконтрольований 
вплив соцмереж вже стали невід’ємною складовою політики 
ХХІ ст. 

Демократія потребує, а тоталітаризм вимагає високої полі-
тичної активності громадян, участі/залученості суспільства у 
публічних процесах. Єдина відмінність полягає у волевиявлен-
ні. У демократичних системах громадяни мають можливість 
обирати за власним бажанням, а у тоталітарних – за вказівкою 
правлячих суб’єктів. Хоча зовні все виглядає однаково. 

Чи можливо впровадити тоталітаризм, замаскувавши його 
демократичними декораціями? Так, щоб зовні й формально все 
мало ознаки демократичних процесів; щоб громадян непотріб-
но було примушувати чи залякувати але при цьому управляти їх 
політичним вибором, направляти бажання й думки, формувати 
пріоритети та цінності. Сучасні інформаційні технології спря-
мовані на поневолення свідомості громадян-виборців. За допо-
могою ЗМІ, соцмереж, реклами та пропаганди власники медіа – 
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правлячі еліти перетворюють демократію на сюжет з Колгоспу 
тварин Джорджа Оруела. 

Світовій науці відомо і про гібридні політичні режими, і про 
транзитні/транзитивні, перехідні тощо. Усі ці види/підвиди 
політичних режимів зазвичай трансформуються з авторитарних 
та/чи тоталітарних у демократичні. А от чи можливо демократію 
трансформувати до рівня тоталітаризму, на це питання політич-
на наука зможе дати відповідь у найближчі роки. 
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вої політичної організації, незалежно від її початкової автократичності 
або демократичності, вироджується у владу небагатьох обраних – олігар-
хію; вперше сформульований вперше сформульований Р. Міхельсом 
(1876–1936) на поч. 20 ст.

Tarasyuk Volodymyr. Political regimes: differences and common features
Understanding the current state of democracy is impossible without 

familiarity with the latest definitions of «democracy». The first definition is 
given in the latest edition of Macmillan’s Dictionary, namely: «democracy is a 
system of government in which people vote to choose the people who will 
govern them». The Stanford encyclopedia of Philosophy defines democracy as 
«a method of group decision-making that presupposes the equality of 
participants in the most important stage of collective expression of will». 
Paraphrasing the conclusions of Aristotle and Plato, the aforementioned 
D. Dunn notes that «in political practice, democracy is an idea that constantly 
oscillates between gullibility and paranoia» and continues: «300 years later, the 
word» democracy «was synonymous not with good but with bad rule; the 
labyrinth of democracy today is not only an intellectual impasse, it is also a real 
political threat; talk of democracy calms and misinforms; to block their 
narcotic effects and restore some clarity of thought, we will have to change our 
lexical habits and quite radically rearrange our thinking». 

The founders of modern political science, representatives of the famous 
Chicago school, G. Lasswell and A. Kaplan in the early twentieth century. 
attempted to put forward more detailed criteria on the basis of which political 
regimes can be attributed to one type or another: the limits of influence of 
political power; the mechanism of distribution of branches of power; the 
method of recruiting the political elite; responsibility of the government to the 
people; mechanism of distribution of public goods; opportunity to appeal 
against government decisions. However, the authors failed to create a more 
idealistic typology. They identified the same two «ideal» types of regime – 
democracy and despotism. According to Lasswell and Kaplan, democracy has 
three main characteristics: power is exercised as responsibly as possible; the 
political process is open; the benefits of power are distributed among all 
elements of the political structure. A political system is considered authoritarian 
if the ruling circles have an advantage over the controlled ones and are not 
limited by them in the process of making and implementing decisions. 

Analyzing modern means of mass manipulation, cognitivist Rainer Mausfeld 
notes that democratic propaganda is not aimed at forming erroneous values, but 
at blocking common sense, our natural human judgments, and distracting it 
from the real context. We are able to see, hear, but not understand what is really 
happening. This is the main purpose of the «consent factory».

Key words: political regimes, democracy, authoritarianism, totalitarianism.
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деякі проблеми теорії функЦій  
конституЦійно-правової відповідальності1 

Досліджуються деякі проблеми теорії функцій конституційно-правової 
відповідальності. Обґрунтовується взаємозв’язок між функціями консти-
туційно-правової відповідальності та функціями Конституції, функціями 
конституційного права, функціями держави тощо. Формулюється визна-
чення поняття функцій конституційно-правової відповідальності.

Ключові слова: конституційно-правова відповідальність, функції кон-
ституційно-правової відповідальності, функції конституційного права, 
конституційний конфлікт, конституційний лад.

Batanova Nataliya. Some problems of the theory of functions of constitutional 
and legal responsibility

In the article some problems of the theory of functions of constitutional and legal 
responsibility are researched. The relationship between the functions of constitutional 
and legal responsibility and the functions of the Constitution, the functions of 
constitutional law, the functions of the state is substantiated. The author’s definition 
of the concept of functions of constitutional and legal responsibility is formulated.

Key words: constitutional and legal responsibility, functions of constitutional 
and legal responsibility, functions of constitutional law, constitutional conflict, 
constitutional order.

Актуальність теоретичних і прикладних проблем конститу-
ційно-правової відповідальності обумовлена ціннісним вимі-
ром прав людини та її гідності, Конституції, конституційного 
ладу та його основ, а також соціально-політичним призначен-
ням держави, що здійснює свої цілі, завдання та функції через 
представництво суб’єктів конституційного права, які втілюють 
в життя проголошені на конституційному рівні ідеали свободи, 
громадянського суспільства і верховенства права.

Втім навіть за наявності досконалого тексту Конституції, 
справедливих законів, матеріальних, фінансових та інших ресур-
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Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України; ORCID: 
0000-0003-1828-6708; e-mail: batanova@ukr.net
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сів дії (бездіяльність) суб’єктів конституційного права можуть 
супроводжуватися різними правопорушеннями, пов’язаними з 
реалізацією їх функціональних обов’язків і зловживанням вла-
дою.

В даний час істотно розширився суб’єктний склад, який 
бере участь у здійсненні функцій держави, зазнали змін публіч-
но-владні, ієрархічні методи і форми впливу на суспільні від-
носини в зв’язку з демократизацією життя, формуванням бага-
топартійності, розвитком місцевого самоврядування тощо. 
В умовах формування демократичної правової державності і 
громадянського суспільства зростає роль як у цілому юридич-
ної відповідальності суб’єктів публічного права, так і особливо 
конституційно-правової відповідальності, що сприяє втіленню 
в життя ідеї підпорядкування держави праву.

Модернізація держави на принципах служіння суспільству, 
розширення кола суб’єктів, що беруть участь у реалізації її 
функцій, потребує якісно нових підходів до формування інсти-
туту конституційно-правової відповідальності, що вимагає її 
конституційної легалізації, нормативної уніфікації принципів 
і санкцій, системного застосування у взаємозв’язку з іншими 
видами юридичної відповідальності тощо. При цьому необхідно 
враховувати, що держава як політико-територіальне утворення 
є єдиним в інституціональному та функціональному виміром 
соціальним організмом, тому конституційно-правову відпові-
дальність за стан публічних (державних і муніципальних) справ 
у країні несуть практично всі суб’єкти конституційного права.

У зв’язку з цим вкрай затребувані теорії та концепції, що 
передбачають не лише нормативно-правове забезпечення кон-
ституційно-правової відповідальності людини, громадянина, 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх 
посадових осіб, держави, політичних партій, а й створення орга-
нізаційних, інформаційних, наукових та інших умов реалізації її 
завдань та функцій.

Наявні в Україні наукові дослідження загальних та інститу-
ціональних проблем конституційно-правової відповідальності, 
представлені у працях Ю. Г. Барабаша, В. В. Гецко, В. В. Книша, 
І.О. Кресіної, Л. Т. Кривенко, О. В. Краснікової, О. О. Май-
данник, О. В. Мельник, Л. Р. Наливайко, О. В. Олькіної, 
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П. Б. Пилипишина, В. Ф. Погорілка, В. І. Полевого, Г. І. Салі-
вона, О. В. Скрипнюка, Т. М. Слободяник, О. В. Совгирі, 
Ю. М. Тодики, В. І. Топузова, В. Л. Федоренка, А. О. Червяцо-
вої, В. М. Шаповала та ін.

Метою цієї статті є дослідження доктринальних проблем у 
розумінні функцій конституційно-правової відповідальності. 
Для досягнення зазначеної мети передбачено показати роль тео-
рії функціоналізму у осмисленні сутності, змісту, цілей, завдань 
та функцій цього виду юридичної відповідальності, а також 
виявити основні чинники, які обумовлюють доктринальне та 
прикладне значення функціонально-телеологічних аспектів 
конституційно-правової відповідальності. 

Аксіоматично, що механізм конституційно-правової відпо-
відальності утворюють різні суб’єкти, які, з одного боку, мають 
відповідні права, обов’язки, компетенцію, неналежне виконан-
ня яких має наслідком застосування заходів конституційно-пра-
вової відповідальності, а з іншого – ті уповноважені суб’єкти, які 
наділені конституційними повноваженнями щодо застосування 
заходів конституційно-правової відповідальності, суб’єкти, які 
забезпечують відповідний процес, здійснюють контроль за його 
конституційністю, тобто, по суті, забезпечують організацію 
та функціонування конституційно-правової відповідальнос-
ті. А те, як відносини конституційно-правової відповідальності 
здійснюються, у тому числі в органічній єдності усіх їх елементів: 
суб’єктів, об’єктів, змісту, відповідних конституційних юридич-
них фактів, тобто як діє та функціонує конституційно-правова 
відповідальність у самому загальному розумінні й становить її 
зміст, а звідси – детермінує систему її функцій. Поза діяльністю 
конституційно-уповноважених суб’єктів конституційно-право-
ва відповідальність залишається формальним інститутом. Тобто 
у своєму праксеологічному вимірі вона є динамічним, функціо-
нальним явищем та феноменом.

Концептуально правильною у цьому контексті є позиція 
С. І. Колотиркіної, на думку якої «соціальна значимість кон-
ституційної відповідальності «розшифровується» в її функціях», 
причому «у переважній більшості випадків під час їх класифіка-
ції…» слід звертати увагу на той факт, що «…всі ці функції взає-
мопов’язані і доповнюють одна одну в процесі реалізації кон-
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ституційної відповідальності. Причому їх зв’язок має системний 
характер». Також, вважає вона, «функції конституційної відпо-
відальності забезпечуються за допомогою реалізації головних 
внутрішніх і зовнішніх зв’язків-принципів. Якщо норми не реа-
лізують тієї чи іншої функції, яку виконує сформований ними 
інститут, або не досягається мета, заради якої він створений, 
значить, норми нікчемні, вразливі або властиві іншому інсти-
туту. У зв’язку з цим, окреслюючи параметри саме конституцій-
но-правової відповідальності, слід визначитися в розумінні її 
цілей, завдань і принципів». У силу цього соціальне завдання, 
соціальну сутність конституційно-правової відповідальності 
С. І. Колотиркіна визначає як «негативну реакцію суспільства за 
допомогою дій держави на вчинене правопорушення, правове 
засудження (осуд) суспільством порушника» [1, С. 37.].

Як зазначає Н. В. Никифорова, проблема визначення мети 
конституційно-правової відповідальності має важливе теоре-
тичне і практичне значення. Простежуючи залежність мети 
конституційно-правової відповідальності від правового регулю-
вання, вона вважає, що категорія «мета конституційно-правової 
відповідальності» отримує своє правове вираження в підставах 
і санкції конституційно-правової відповідальності. Мета кон-
ституційно-правової відповідальності полягає в забезпечен-
ні верховенства і прямої дії Конституції, в дотриманні режиму 
конституційної законності і правопорядку. Врешті, на її думку, 
«за допомогою функцій конституційно-правової відповідаль-
ності відбувається реалізація її мети… В результаті застосування 
заходів конституційно-правової відповідальності відновлюється 
режим конституційної законності і нормальне функціонування 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування» [2, 
С. 14-15.].

Схожої позиції дотримується і Н. Л. Соломеник, яка функції 
юридичної відповідальності розглядає як «основні напрями її 
впливу на суспільні відносини, в яких розкривається її соціаль-
не призначення і через які досягаються цілі юридичної відпові-
дальності» [3, С. 10].

Таким чином, розкриваючи предмет порушеної у цій статті 
проблематики, варто виходити з методологічної позиції щодо 
розуміння функцій юридичної відповідальності в цілому та 
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функцій конституційно-правової відповідальності зокрема, як 
активного способу дії конституційно-правової відповідально-
сті, напрямів та форм її впливу на суспільні відносини, які вира-
жають сутність і зміст цього виду юридичної відповідальності, 
її призначення у суспільстві та державі, а також місце у системі 
охорони Конституції та конституційного ладу.

При цьому важливо конкретизувати, що саме опосередкову-
ють собою функції конституційно-правової відповідальності: її 
зміст, форми чи те й інше. Зміст і форми тісно взаємопов’язані 
й практично не існують один без одного: зміст завжди реалізу-
ється в певній формі, а кожна форма наповнюється відповід-
ним змістом. Безумовно, філософські категорії форми і змісту 
є самостійними та знаходяться у певному співвідношенні. Але 
визначальний характер змісту щодо форми не означає його 
винятковості, до того ж деякі функції конституційно-правової 
відповідальності відображають насамперед форми її реалізації. 
У деяких випадках функції конституційно-правової відпові-
дальності, хоча і можуть визначатися як напрями її впливу на 
конституційно-правові відносини, тобто «частини» у її змісті, 
фактично слід розглядати як види, тобто явища, що опосеред-
ковують собою переважно форми її реалізації.

Відповідно до цього під функціями конституційно-правової 
відповідальності слід розуміти насамперед напрями і види впли-
ву конституційно-правової відповідальності на конституцій-
но-правові відносини, виходячи з того, що напрями характери-
зують переважно зміст конституційно-правової відповідально-
сті, а види – форми її реалізації. При визначенні функцій тільки 
як напрямів впливу конституційно-правової відповідальності 
на конституційно-правові відносини не відображаються чи не 
можуть відображатися достатньою мірою особливості функцій 
конституційно-правової відповідальності у співвідношенні з 
функціями інших видів юридичної відповідальності та політич-
ної відповідальності, які мають свій прояв у відповідних формах 
(видах), тобто формах впливу на суспільні відносини, що влас-
тиві виключно даним видам відповідальності. Тому, визначаючи 
функції конституційно-правової відповідальності, слід мати на 
увазі специфіку цього феномена як виду юридичної відповідаль-
ності та характер її цілей та завдань.
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Не менш важливе значення у створенні цілісної теорії функ-
цій конституційно-правової відповідальності має розгляд і спів-
відношення категорії «функція конституційно-правової відпо-
відальності» і таких явищ, як «цілі конституційно-правової від-
повідальності», «завдання конституційно-правової відповідаль-
ності» та «принципи конституційно-правової відповідальності». 
Певні теоретичні розбіжності у визначенні цих різних за своєю 
суттю та водночас взаємопов’язаних між собою категорій поро-
джують у конституційній теорії та законотворчій практиці сут-
тєві суперечності та колізії. Їх може бути подолано лише шля-
хом створення цілісної системи понять, в якій поняття «функ-
ція конституційно-правової відповідальності» займатиме чітко 
визначене місце.

Тому одразу слід зауважити, що жодна з таких категорій, як 
«цілі конституційно-правової відповідальності», «завдання кон-
ституційно-правової відповідальності» та «принципи конститу-
ційно-правової відповідальності», не характеризують того, що 
є найбільш суттєвим у змісті конституційно-правової відпові-
дальності в цілому. Відповідь на це запитання дає лише розгляд 
її функцій. 

У літературі доведено, що цілі, завдання юридичної відпові-
дальності та її функції – це різні явища. Як функції юридичної 
відповідальності не можна ототожнювати з її цілями і завдання-
ми, так і функції конституційно-правової відповідальності слід 
відрізняти від її цілей і завдань.

Так, О. М. Іванова, обґрунтовуючи актуальність дослідження 
відповідних проблем теорії юридичної відповідальності у зв’яз-
ку з «перетвореннями, що відбуваються в останні десятиліття у 
багатьох сферах життя суспільства, а також особливою роллю 
юридичної відповідальності в правовій системі», вказує, що це 
насамперед «проявляється в підставах її виникнення, завданнях, 
цілях, функціях і, як підсумок, – в ефективності юридичної від-
повідальності». На її думку, «від правильного визначення цілей, 
завдань і підстав юридичної відповідальності залежить діяльність 
правозастосовника і законодавця, стан належної захищеності 
прав і свобод людини і громадянина. Цілі й завдання юридич-
ної відповідальності допомагають один одному на шляху досяг-
нення необхідного результату. Необхідним результатом в даному 
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випадку буде виступати та ідеальна модель розвитку суспільних 
відносин, до досягнення якої прагне законодавець, ставлячи 
певні цілі для юридичної відповідальності. Ефективність юри-
дичної відповідальності є теоретико-прикладним інструментом 
для визначення результативності та дієвості, а в цілому й здат-
ності досягнення поставлених законодавцем цілей», при цьому, 
стверджує О. М. Іванова, саме «функції юридичної відповідаль-
ності покликані реалізовувати відповідні цілі» [4, C. 3, 6].

Також теоретичному аналізу функцій юридичної відповідаль-
ності, у т. ч. конституційно-правової відповідальності, має пере-
дувати аналіз функцій права в цілому та конституційного права 
зокрема, його системи, інститутів, джерел тощо. Такий підхід у 
цілому є доволі традиційним. Так, О. В. Кузько вказує, що «юри-
дична відповідальність є фундаментальним функціональним 
елементом права, бо без загрози покарання за неналежне вико-
нання або невиконання правових приписів право втрачає функ-
ціональну сутність як соціальний регулятор, заснований на нор-
мативності, публічності та формалізмі» [5, С. 16]. Стверджуючи, 
що «функції юридичної відповідальності тісно взаємопов’язані 
з функціями права», А. Є. Шевченко та О. Л. Стрельник кон-
статують, що «функції юридичної відповідальності становлять 
конкретний прояв функцій права і визначаються змістом, сут-
ністю, соціальним призначенням юридичної відповідальності» 
[6, C. 270]. Д. А. Липинський зазначає, що функції юридичної 
відповідальності беруть участь у реалізації усіх функцій права 
та впливають на їх зміст та специфіку здійснення. У свою чергу, 
функції права здійснюють вплив на зміст та специфіку функціо-
нування юридичної відповідальності [7, C. 84].

Слід зазначити, що велика група вчених-теоретиків права 
під функціями права розуміють обумовлені соціальним призна-
ченням права напрями правового впливу на об’єктивну реаль-
ність, в яких виражаються його сутність та роль у громадському 
житті. Так, на думку В. Ф. Погорілка, функції права – це напря-
ми або види впливу права на суспільні відносини, в яких вира-
жаються роль і призначення права у суспільстві й державі, його 
соціальна цінність та найважливіші риси [8, C. 313]. У цьому 
аспекті, наприклад, вельми продуктивною вбачається позиція 
О. В. Катасонова, який вважає, що функції юридичної відпо-
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відальності характеризуються такими ознаками: є основними 
напрямами впливу юридичної відповідальності й висловлюють 
її сутність; мають властивість впорядковувати суспільні відно-
сини; мають цільовий характер; взаємопов’язані з функціями 
права і функціями елементів, що становлять юридичну відпо-
відальність; відображають соціальне призначення юридичної 
відповідальності й обумовлені закономірностями суспільного 
розвитку; мають об’єктивний характер [9, C. 14].

Такого роду дефінітивні конструкції, у яких здебільшого 
акцент зміщено на телеологічних (рольових, цільових) та аксі-
ологічних (ціннісних) аспектах, дозволяють нам у подальшому 
розглядати проблеми функцій конституційно-правової відпові-
дальності як одного із тих системотворчих факторів, які дають 
змогу вважати конституційне право провідною (фундаменталь-
ною) галуззю системи національного права у контексті її спря-
мованості на визначення і регулювання політичних та інших 
найважливіших суспільних відносин в економічній, соціаль-
ній, культурній (духовній) та інших сферах життя і діяльності 
суспільства і держави [10, С. 17].

У даному контексті невипадковою та доволі знаковою є пози-
ція А. О. Кондрашева, який вважає, що «тривала відсутність 
науково обґрунтованої концепції конституційно-правової від-
повідальності породжувала в доктрині суперечки щодо розмито-
сті (інституціональності) й синкретичності предмета правового 
регулювання конституційного права, про те, що конституційне 
право не має всіх необхідних ознак галузі права. Усвідомлення 
і сприйняття того, що інститут відповідальності є невід’ємною 
ознакою галузі, сприятиме подальшому розвитку конституцій-
ного права як повноцінної і самостійної галузі права» [11, C. 4].

Слід зазначити, що у більшості сучасних дефінітивних визна-
ченнях конституційного права доволі рельєфно підкреслюється 
його функціонально-телеологічна спрямованість на врегулю-
вання політичних за своєю природою та змістом суспільних від-
носин. Конституційно-правова відповідальність у цьому аспекті 
усебічно ілюструє не лише змістові, а й функціональні прояви 
конституційного права, його динаміки, дії конституційно-пра-
вових норм, тобто їх функцій. Так, як слушно стверджував 
В. Ф. Погорілко, будучи функціональним інститутом консти-
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туційного права, інститут конституційно-правової відповідаль-
ності «обслуговує» предметні інститути конституційного права. 
У цьому виражається дуалістична функція конституційно-пра-
вової відповідальності – конституційно-правова відповідаль-
ність є одночасно і функціональним інститутом конституцій-
ного права, і складовим елементом всіх предметних інститутів 
конституційного права [12, С. 287].

У контексті дослідження доктринальних проблем функці-
онування конституційно-правової відповідальності важливим 
аспектом концептуалізації її функцій є їх зв’язок із функціями 
держави. Ілюстративною у цьому плані є позиція О. Г. Казан-
цевої, яка розглядає конституційно-правову відповідальність 
як «важливий засіб функціонування держави» [13, C. 14-15] та 
О. С. Агапова, на думку якого, конституційно-правова відпові-
дальність спрямована на «забезпечення нормального функціо-
нування механізму державної влади» [14, C. 3].

У концептуальному аспекті такий підхід є абсолютно зако-
номірним та обґрунтованим. Адже останнім часом, коли в 
Україні відбуваються кардинальні трансформаційні процеси 
в конституційному механізмі державної влади, зміни у право-
вій, політичній, соціально-економічній, духовно-культурній та 
інших системах суспільства, стала знову актуальною проблема 
виявлення сутності й соціально-правової природи функцій дер-
жави, у тому числі в аспекті її системотворчої ролі у процесах 
інституціоналізації юридичної відповідальності. Адже, напри-
клад, відповідно до пункту 22 частини першої ст. 92 Конститу-
ції України виключно законами України визначаються засади 
цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, 
адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, 
та відповідальність за них.

У зв’язку з цим необхідно визначити, як названі процеси 
впливають чи здатні вплинути на зміст такої державно-правової 
категорії, як «функція держави» та її співвідношення з іншими 
функціональними за своєю природою явищами та процесами, 
у тому числі функціями конституційно-правової відповідально-
сті. Абсолютно закономірно, що у процесі інституціоналізації, 
конституціоналізації та реалізації юридичної відповідальності, 
у тому числі конституційно-правової відповідальності, держава 
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реалізує своє призначення як гаранта суверенітету та незалеж-
ності України, стабільності конституційного ладу.

Так, відповідно до частини другої ст. 3 Конституції України 
права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спря-
мованість діяльності держави. Держава відповідає перед люди-
ною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і 
свобод людини є головним обов’язком держави. Відповідно до 
ст. 16 Конституції України забезпечення екологічної безпеки і 
підтримання екологічної рівноваги на території України, подо-
лання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи 
планетарного масштабу, збереження генофонду Українського 
народу є обов’язком держави. Відповідно до частини першої 
ст. 17 захист суверенітету і територіальної цілісності України, 
забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є най-
важливішими функціями держави, справою всього Україн-
ського народу.

Ці та інші приклади конституційної регламентації завдань, 
цілей та функцій держави вказує на їх органічний зв’язок із її 
обов’язками та юридичною відповідальністю уповноважених 
суб’єктів публічної влади, у тому числі конституційно-право-
вою.

У цьому контексті концептуально значущою є позиція 
В. О. Затонського, який пропонує розглядати функції держави 
як обов’язки держави, коло її обов’язкової, за будь-яких умов 
невідчужуваної від неї діяльності, роботи, яку держава неодмін-
но має виконувати, обов’язки, які випливають із закону, догово-
ру, та у всіх випадках обумовлені її соціальним призначенням, а 
також необхідністю здійснення дій, спрямованих на переважне 
здійснення як загальносоціальних, так і конкретних класових 
та інших групових, національних, релігійних та інших інтересів 
на даному етапі або протягом усього розвитку суспільства [15, 
С. 74].

Тобто, по суті, усе, що не входить до кола обов’язкової діяль-
ності держави (завдання, проблеми, які вимагають рішення 
тощо), не є її функцією. Інакше кажучи, функція держави – це 
дещо, що належить саме їй, те, від чого в процесі управління 
держава не вправі відмовитися, не виконати, не здійснити, та 
робота, без якої дана держава на даному історичному етапі або 
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протягом усього свого розвитку обійтися не може. Інститути 
юридичної відповідальності, у тому числі конституційно-право-
вої, є іманентною ознакою ефективного функціонування будь-
якої державності, що, у свою чергу, вказує на системний зв’язок 
між функціями держави та функціями конституційно-правової 
відповідальності.

Таким чином, поняття «функції конституційно-правової 
відповідальності», з одного боку, та поняття «функції Консти-
туції», «функції конституційного права», «функції держави», 
«функції суб’єктів конституційного права», з іншого боку, є 
взаємопов’язаними. А отже, дана проблематика наукового 
дослідження є актуальною та практично значимою як з точки 
зору теорії конституційного права та її інститутів, насамперед 
теорії конституційно-правової відповідальності, так і при-
кладному аспекті – у контексті формування та реалізації пра-
восуб’єктності учасників конституційно-правових відносин, 
насамперед, органів та посадових осіб державної влади та міс-
цевого самоврядування.

Спираючись на відповідні характеристики, функції конститу-
ційно-правової відповідальності доцільно визначати як основні 
нормативно закріплені та організаційно забезпечені напрями та 
види впливу конституційно-правової відповідаль ності на кон-
ституційно-правові відносини з метою охорони Конституції, 
відновлення конституційного правопорядку та належного вико-
нання завдань, функцій та повноважень суб’єктів цих відносин, 
а також вирішення конституційних спорів між ними та подолан-
ня конституційних конфліктів.
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Batanova Nataliya. Some problems of the theory of functions of constitutional 
and legal responsibility

In the article some problems of the theory of functions of constitutional 
and legal responsibility are researched. The relationship between the 
functions of constitutional and legal responsibility and the functions of the 
Constitution, the functions of constitutional law, the functions of the state 
is substantiated.

exploring the problems of constitutional and legal responsibility, it is 
necessary to proceed from a methodological position on understanding the 
functions of legal responsibility in general and the functions of constitutional 
and legal responsibility in particular, as an active way of constitutional and legal 
responsibility, directions and forms of its impact on public relationship, the 
content of this type of legal responsibility, its purpose in society and the state, 
as well as its place in the system of protection of the Constitution and the 
constitutional order.

equally important in creating a holistic theory of the functions of 
constitutional responsibility is the consideration and relationship of the 
category «function of constitutional responsibility» and phenomena such as 
«objectives of constitutional responsibility», «tasks of constitutional and legal 
responsibility» and «principles of constitutional and legal responsibility». 
Certain theoretical differences in the definition of these essentially different 
and, at the same time, interconnected categories give rise to significant 
contradictions and conflicts in constitutional theory and legislative practice. 
They can be overcome only by creating a holistic system of concepts in which 
the concept of «function of constitutional and legal responsibility» will occupy 
a clearly defined place.

It is concluded that the concept of «functions of constitutional and legal 
responsibility», on the one hand, and the concept of «functions of the 
Constitution», «functions of constitutional law», «functions of the state», 
«functions of subjects of constitutional law», on the other hand, are mutually 
related. Consequently, this issue of scientific research is relevant and practically 



344 Держава і право � Випуск 87

significant both in terms of the theory of constitutional law and its institutions, 
primarily the theory of constitutional and legal responsibility, and the applied 
aspect, primarily in the context of formation and implementation of legal 
personality of subjects in constitutional and legal relationship, first of all, bodies 
and officials of state power and local self-government.

It is formulated the definition of the concept of the functions of constitutional 
and legal responsibility as the main normative and organizationally provided 
areas and types of its influence on the constitutional and legal relationships with 
the purpose of protection of the Constitution, rebuilding of the constitutional 
order and proper fulfilment of tasks, functions and powers of the subjects of 
these relationships, constitutional disputes between them and overcoming 
constitutional conflicts.

Key words: constitutional and legal responsibility, functions of constitutional 
and legal responsibility, functions of constitutional law, constitutional conflict, 
constitutional order.
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 М. П. КРАСКОВСЬКА 

трансформаЦія суспільної свідомості  
при переході від аграрного суспільства  
до індустріального: український вимір1

Висвітлюються особливості, структура і зміст суспільної свідомості, 
притаманної традиційному, зокрема українському, аграрному суспільств, й 
аналізуються її якісні зміни, зумовлені переходом від аграрного до індустрі-
ального суспільства.

Ключові слова: традиційне суспільство, традиційна свідомість, тран-
сформаційні процеси, індустріальне суспільство, свідомість індустріального 
суспільства. 

Krasovska Marharyta. Trasnsformation of public consciousness during the 
transition from the agricultural society to the industrial one: ukrainian dimension

The article highlights peculiarities, structure and content of thepublic 
consciousness, which is the specific feature of traditional, most notably, Ukrainian 
agricultural society and which analyzes its qualitative changes that are caused by 
the transition from the agricultural to industrial society.

Key words: traditional society, traditional consciousness, transformational 
processes, industrial society, consciousness of industrial society.

Дієвим фактором цивілізаційного прогресу виступає людсь-
ка свідомість, котру можна розглядати як продукт взаємодії 
психічних властивостей людини і об’єктивних умов її жит-
тєдіяль ності.

При всій індивідуальності її персональних носіїв людська 
свідомість – явище суспільне, оскільки в локальному вимірі є 
витвором певної етнічної спільноти, а в глобальному масшта-
бі – продуктом людства в цілому. 

Суспільна свідомість виконує низку важливих соціальних 
функцій, серед яких слід відзначити: підтримання внутрішньої 
єдності суспільства, його стабільності й тривалої в історичному 
часі тотожності самому собі. Водночас суспільна свідомість є 

1© КРАСКОВСЬКА Маргарита Петрівна – кандидат філософських 
наук, доцент кафедри політичних наук і права КНУБА
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джерелом неістотних та істотних суспільних трансформацій, 
які в своїй сукупності рано чи пізно призводять до докорінних 
змін суспільства з усіма його складовими, включаючи свідо-
мість. Таким чином, на різних етапах цивілізаційного розвитку 
людства існують різні моделі суспільної свідомості, й завдання 
даної статті полягає в тому, щоб проаналізувати особливості, 
структуру традиційної аграрної свідомості, підкреслити ті якіс-
ні зміни, які відбулися з нею при переході до суспільства інду-
стріального.

Традиційною, або аграрною, вважається специфічна модель 
свідомості, що формується і протягом тривалого часу функціо-
нує в консервативному аграрному і відносно замкненому 
суспільстві, є одним з факторів, які забезпечують йому вижи-
вання. Традиційна свідомість, як і будь-яка інша модель сус-
пільної свідомості, має свої типові характеристики, котрі пев-
ним чином коригуються залежно від етнічних особливостей 
конкретної спільноти й історичного етапу її існування. 

В основі традиційної свідомості лежить її монолітність, 
зумовлена однаковим для всіх її носіїв способом господарю-
вання і способом життя, спільним світоглядом і єдністю 
моральних цінностей, а також спільним культурним полем. 
Звичайно, з розвитком суспільства з’являються і певні вну-
трішні лінії розмежування етнічної свідомості. Формуються 
специфічні риси свідомості панівного класу і набуває певних 
відмінностей міська свідомість. Однак надійними носіями тра-
диційної свідомості залишаються широкі народні маси, котрі, 
по-суті, і є основою будь-якого суспільства. В Україні такою 
основою було селянство, що надавало відповідного забарвлен-
ня етнічній свідомості.

Загальною рисою традиційної свідомості є її імперативний 
характер. Індивід сприймається нею не як автономна особи-
стість, а лише як клітинка соціального організму, його невід’єм-
на складова, зобов’язана бути тим, ким має бути відповідно до 
вимог своєї громади. 

Характерною рисою традиційного суспільства є його низька 
мобільність, інформаційний ізоляціонізм і замкненість на 
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самому собі, що накладає відповідний відбиток і на його свідо-
мість, внаслідок чого їй притаманний локальний характер, 
причому ця локальність компенсується посиленою увагою 
громади до особистого життя кожного з її членів, що спричи-
няє їхню жорстку залежність від місцевої громадської думки.

Характеризуючи традиційну свідомість, не можна не вказа-
ти і на таку її особливість, як надзвичайно висока здатність до 
самовідтворення. В цьому, між іншим, проявляється пара-
доксальність цього соціального феномена. З одного боку, 
суспільна свідомість є витвором відповідного їй суспільства, 
віддзеркаленням умов існування і втіленням його світогляду, а 
з іншого – сама виступає творцем цього суспільства і гарантією 
його довговічності, оскільки, передаючи з покоління в поко-
ління, сприяє його самовідтворенню.

Об’єктивною основою самозбереження і самовідтворення в 
майже незмінному вигляді традиційного суспільства є незмін-
ний протягом багатьох століть спосіб господарювання, що 
зумовлює і такі якості традиційної свідомості, як інертність, 
глибокий консерватизм і стійкий спротив увсьому новому і 
незвичному. Тим не менше, під невблаганним тиском цивіліза-
ційного прогресу врешті кардинально трансформуються всі 
сфери суспільного життя, включаючи і суспільну свідомість.

Суспільна свідомість, у тому числі її традиційна модель, 
крім характерних ознак, має і свою внутрішню структуру, яка 
включає кілька складових. Первинним елементом цієї структу-
ри можна вважати суто прагматичні знання, які забезпечували 
виживання як окремим індивідам, так і суспільству в цілому. 
Зважаючи на аграрний характер українського традиційного 
суспільства, потужний пласт народних знань акумулював бага-
товіковий практичний землеробський досвід українського 
селянина і відігравав роль своєрідного дороговказу в його 
повсякденній праці. Крім того, система прагматичних народ-
них знань доповнюється знаннями, необхідними для орієнта-
ції в соціальному і природному середовищі, а також часто неа-
декватними уявленнями про великий навколишній світ.
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Однак система народних знань не включає знань наукових, 
оскільки в соціально диференційованому суспільстві останні є 
привілеєм освічених верств населення. В українській народній 
свідомості відсутня і політична складова внаслідок того, що, як 
писав М.С. Грушевський [1], народні маси протягом століть 
були відсторонені від державотворчого процесу.

Важливою і дієвою складовою традиційної свідомості є 
мораль, яка базується на системі соціальних цінностей, прита-
манних патріархальному суспільству, включає зумовлені цими 
цінностями правила і норми суспільного життя, має жорстко 
імперативний характер, що викликає вкрай негативну реакцію 
середовища на будь-які відхилення від загальноприйнятої 
поведінки (достатньо згадати трагічну долю шевченківської 
Катерини [2]). Все це врешті решт змушує індивід бути тим, 
ким він має бути, щоб задовольняти потреби традиційного 
суспільства.

Пріоритетну роль у формуванні свідомості традиційного 
суспільства відіграє релігія, яка інтегрує найширший спектр 
уявлень про навколишній світ і виступає а) як спроба зрозуміти 
і пояснити цей світ; б) як інструмент психологічного впливу на 
особистість з метою регулювання соціальних відносин; в) як 
психологічна підтримка людини в скрутних життєвих ситуаці-
ях. Причому хибність пояснень та ілюзорність підтримки, 
по-суті, не підривають авторитет релігії.

Що ж до української релігійної традиції, то вона, як відомо, 
давно пов’язана з християнством, але на відміну від тих євро-
пейських країн, де християнство було сприйнято народом 
добровільно й, охопивши спочатку нижчі верстви населення, 
поступово поширювалося на все суспільство, в Україні ця релі-
гія була накинута народу владою і не завжди без застосування 
насильства. Змушений підкоритися народ, наскільки це було 
можливо, знайшов своєрідний компроміс між християнством і 
язичництвом, наклавши християнські догмати на свої язич-
ницькі уявлення і підлаштувавши своїх богів і героїв під хрис-
тиянський пантеон [3]. 
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Агресивно витіснені з релігії, язичницькі уявлення перехо-
дили в українську народну культуру, надаючи їй неповторного 
етнічного колориту. В даному тексті поняття «культура» 
вживаєть ся лише в сенсі «духовна культура», крім того, україн-
ська культура розглядається лише в її найзагальніших рисах, 
оскільки дана тема має широке наукове висвітлення [4]. 
Істотними складовими української народної культури, безпе-
речно, слід вважати народні звичаї, традиції і обряди, народну 
міфологію, декоративно-прикладне мистецтво і пісенну твор-
чість. 

Народні звичаї і традиції, як і мораль, мають імперативний 
характер і, передаючись з покоління в покоління, сприяють 
самовідтворенню традиційного суспільства з усіма його скла-
довими. Обряди ж, крім естетично- розважальної функції, 
виконують функцію місточно-прагматичну і покликані ство-
рювати найсприятливіші умови для життєдіяльності людей.

Яскраву і барвисту сторінку української народної культури 
становить народна міфологія, породжена безпосередньою 
близкістю людини і природи, сповнена величезної кількості 
різноманітних фантатстичних істот, котрі сприймалися народ-
ною свідомістю не як фантастика, а як беззаперечна життєва 
реальність. Тому народну міфологію слід розглядати не лише 
як елемент культури, а і як самостійний елемент народної сві-
домості.

Інтегрованим результатом взаємодії об’єктивних і суб’єк-
тивних факторів, що творять народне життя, виступає етнічна 
ментальність, яку доцільно розглядати не просто як спосіб 
мислення, а і як спосіб світосприйняття. Однак, оцінюючи 
етнічну ментальність, не слід забувати, що саме це поняття має 
дещо умовний характер, оскільки, по-перше, абстрагується від 
конкретної людської індивідуальності, по-друге, фіксує лише 
найбільш виразні психічні риси, притаманні значній частині 
представників даного соціуму. Тому далі українська етнічна 
ментальність буде окреслена лише загальними штрихами. 

До найбільш виразних рис української народної менталь-
ності можна віднести: дещо гіпертрофовану емоційність, яка 
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однак у буденному житті урівноважувалася буденним селян-
ським прагматизмом; працьовитість як основну умову вижи-
вання; терплячість, виховану нелегкою селянською долею; 
орієнтацію переважно не на перспективу, а на сьогодення, 
породжену залежністю від непідвладних селянину природних і 
соціальних сил і його непевністю в завтрашньому дні; сформо-
вану тими ж факторами покірність долі, інертність і бажання 
перекласти вирішення своїх проблем на якусь могутню зов-
нішню силу. Крім того, типовими для традиційної ментально-
сті є конформізм і стійке уявлення про вічну незмінність світу. 
Водночас конформізм традиційного суспільства зовсім не 
виключає наявності в ньому осіб з так званою девіантною 
поведінкою, яка залежно від свого спрямування може нести в 
собі як негатив, так і позитив.

Технічний прогрес, зростання ролі науки, поширення осві-
ти серед сільського населення і підвищення його мобільності, 
переміщення значних людських мас із сіл до міст, викликане, з 
одного боку, аграрним перенаселенням, а з іншого – нагаль-
ною потребою в значних трудових ресурсах і, нарешті, масш-
табне розширення інформаційного і культурного поля – все це 
призводить до трансформації аграрного суспільства в індустрі-
альне. Ця трансформація торкнулась і суспільної свідомості, 
надавши їй якісно нових характеристик.

Звичайно, процес формування нового типу суспільної сві-
домості, як і будь-який соціальний процес, потребує певного 
часового простору і на кожному етапі свого розвитку має кон-
кретні особливості. На ранній стадії цей процес найбільш 
інтенсивно відбувається в містах і зводиться до повільного, 
поступового витіснення елементів традиційної свідомості і 
їхнього заміщення новими уявленнями і стандартами, що 
створює нову урбаністичну свідомість, яка з часом стає загаль-
нонаціональною з чітко вираженою тенденцією до глобаліза-
ції. При цьому нова модель суспільної свідомості, навіть набу-
ваючи поступово елементів свідомості інформаційного суспіль-
ства, продовжує зберігати в своїх глибинах старі традиційні 
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стереотипи, що, однак, не заважає їй бути абсолютно новим 
соціальним явищем. 

Насамперед на зміну цілісній свідомості слабо диферен-
ційованого аграрного суспільства приходить складна мозаїчна 
структура з багатовекторними лініями внутрішніх розломів, 
що відображає саму суть індустріального соціуму, диферен-
ційованого за найрізноманітнішими характеристиками – соці-
альним статусом, рівнем доходів, освіти і культури, за профе-
сійною діяльністю, естетичними смаками, політичними пере-
конаннями тощо. Крім того, свідомість індустріального 
суспільства втрачає жорстку імперативність, надаючи особи-
стості певну автономію і право бути собою. Зберігаючи деяку 
спадкову інертність і обмежений консерватизм, свідомість 
індустріального суспільства водночас перебуває в безперервно-
му процесі змін, відкрита для зовнішнього світу і демонструє 
високу готовність до сприйняття різноманітних інновацій. 

Структура свідомості індустріального суспільства в основ-
ному відтворює структуру попередньої моделі, доповнюючи її 
деякими новими елементами, наприклад, політичною свідомі-
стю. Однак зміст кожного із структурних елементів кардиналь-
но змінюється. Показовою в цьому сенсі є система знань. 
Якщо знання традиційного суспільства мають, умовно кажучи, 
одновимірний характер, оскільки породжуються й обмежують-
ся однією для всіх членів соціуму формою господарської діяль-
ності та відповідним їй способом існування і залишаються 
незмінними в своїй основі протягом життя багатьох поколінь, 
то складно структуроване і динамічне суспільство відповідно 
до своїх потреб створює, постійно поповнює і коригує майже 
неосяжну систему знань, яка включає широкий спектр знань 
професійних, наукових, політичних, культурних, побутових 
тощо.

Істотних змін в індустріальну епоху зазнає і суспільна 
мораль, яка втрачає свій жорстко імперативний характер, 
засвоює основні принципи лібералізму [5], що докорінно змі-
нює систему її базових цінностей. Особистість тепер набуває 
певної автономності й суб’єктності, отримує широкий спектр 
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прав і свобод, що за наявності інших сприятливих умов дозво-
ляє їй бути тим, ким вона хоче бути. Але при цьому значно 
ослаблюється виховна і регуляторна функції моралі, оскільки 
індивід зорієнтований переважно на певну малу соціальну 
групу, з якою він перебуває в більш-менш тісному контакті. Це 
може бути сім’я, трудовий чи навчальний колектив, об’єднан-
ня на основі спільних групових цінностей. В таких умовах роль 
ефективного регулятора поведінки членів суспільства помітно 
зміщується зі сфери моралі в площину права.

Трансформаційні процеси не оминули й сферу релігії. Як відо-
мо, одним із стандартів демократичного суспільства є відокрем-
лення школи від церкви і церкви від держави і тим самим переве-
дення релігії винятково на терен приватного життя. У сучасних 
українських реаліях життя значної частини населення переповне-
не найрізноманітніших негараздів, що змушує людей звертатися 
до релігії у пошуках дієвої підтримки. Причому більшість цих 
людей мають занадто поверхові уявлення про християнські дог-
мати, що, по-суті, перетворює їхню релігійність на псевдорелігій-
ність. Однак такий релігійний фальсифікат зовсім не заважає 
українським політикам експлуатувати релігійні почуття мас з 
метою поповнення свого політичного капіталу.

Трансформація суспільної свідомості не могла не торкнути-
сь і культури, яка втрачає свою народність, перетворюючись на 
продукт суто професійної діяльності. Народ відсторонюється 
від культуротворчого процесу, стаючи лише споживачем його 
результатів. Звичайно, професійна культура виникла задовго 
до індустріального суспільства, але була в основному привіле-
єм вищих класів. Нині ж вона спрямована на найширші народ-
ні маси. Її типовими рисами стають: а) внутрішня мозаїчність, 
яка проявляється в надзвичайному багатстві напрямів і жанрів; 
б) широкий розвій якісних характеристик від зразків дійсно 
високого мистецтва до того, що цілком відповідає терміну 
«спам» і постійно нав’язується слабо окультуреним народним 
масам; в) дедалі втрата національного колориту і прагнення до 
запозичень, в чому і реалізується тенденція до глобалізації. Що 
ж до дійсно народної культури, то вона займає невеликий сег-
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мент на безмежному полі культури професійної, існує пере-
важно у вигляді пісенного фольклору і обрядів, які, перетво-
рившись на театральне дійство, все ж не втратили своєї містич-
ної привабливості.

Демократизація суспільства, долучення широких народних 
мас до політичного життя закладає основи їхньої політичної 
свідомості і політичної соціалізації [6]. І у зв’язку з цим дово-
диться констатувати, що політична свідомість більшої частини 
українського громадянства базується на вкрай низькому рівні 
політичної культури, на неадекватності політичних знань і уяв-
лень, на суто емоційному прийнятті політичної дійсності. 
В українській політологічній літературі має місце запозичена у 
В. Антоновича [7] думка, що українцям, з відомих історичних 
причин, традиційно притаманна недовіра до влади. Це не зов-
сім відповідає дійсності. Голосуючи за певного кандидата, 
українські виборці висловлюють йому повну довіру, наділяють 
свого обранця всіма можливими чеснотами і пов’язують із ним 
надзвичайно завищені сподівання й очікування, і лише нереа-
лізованість цих сподівань і очікувань призводить до чергової 
делегітимізації чергової української влади.

Найбільш консервативною складовою суспільної свідомості 
залишається народна ментальність, в котрій достатньо помітні 
певні риси попередньої ментальної моделі. Насамперед йдеть-
ся про яскраво виражену емоційність, яка, звільнившись від 
здорового селянського глузду, витіснена з процесу культуро-
творчості, знайшла для себе благодатний ґрунт, зокрема у 
сфері політики, створюючи ідеальні умови для маніпулювання 
свідомістю мас. Крім того, народ все ще не позбувся прагнення 
перекласти вирішення своїх проблем на якусь чудотворну силу, 
що знаходить свій прояв навіть у державній політиці. Ще 
одним відчутним негативом народної ментальності є високий 
рівень інертності. Однак спостерігаються і позитивні тенден-
ції: формування активної життєвої позиції дедалі більшої 
частини суспільства і здатність останньої пристосовуватися до 
нових об’єктивних умов, постійна зміна яких стимулюється, 
крім всього іншого, переростанням українського індустріаль-



354 Держава і право � Випуск 87

ного суспільства в суспільство інформаційне. Завданння ж дер-
жави полягає в тому, щоб максимально сприяти посиленню 
цих позитивних тенденцій. 
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Krasovska Marharyta. Trasnsformation of public consciousness during the 
transition from the agricultural society to the industrial one: ukrainian dimension

The history of humanity in its common meaning is the history of civilization, 
and as the objective conditions of existence of human beings are the external 
stimulus to progress, then its inner driving force – is human consciousness. By 
generating and embodying of the ideas which are directed towards satisfying of 
the constantly growing and diverse needs, the humanity changes its living 
conditions, itself and its consciousness. 

Тhe last one is not an abstraction but always has its own bearers who live in 
particular historical period and belong to the particular ethnic or national 
community, as a result, by developing along the common lines the human 
consciousness has its historical, ethnic and national color.

The topic of the suggested article is the analysis of features, structure and 
content of traditional, primarily, Ukrainian consciousness and of the 
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transformations which occur with it during the transition from agricultural to 
industrial society.

The article emphasizes the following features of traditional consciousness: 
its monolithic caused by the single way of managing for all members of 
agricultural society, of their lifestyle and ideology. Moreover, the traditional 
consciousness has strict imperative character that provides the formation of the 
personality of such social type, which the traditional society needs. The 
traditional consciousness has also the following features: local limitation, 
inactivity, sustained conservatism and the high ability to self-reproduction.

The structural elements of traditional consciousness arealso considered in 
the article: the specific knowledge for agricultural society, its imperative 
morality, religion with the focus on its perception by Ukrainian national 
consciousness, and culture that includes traditions, rituals, folk mythology, 
depletive art and rich song creativity. It should be added that the main features 
of social consciousness are accumulated in national mentality.

By outlining the general character of civilization processes which have 
transformed the agricultural consciousness into industrial one, the author 
analyzes the qualitative changes that have occurred in public consciousness, 
which, in turn, loses its monolithic, local limitation and conservatism. They are 
being replaced by wealth and diversity of knowledge, liberal morality, private 
character of religion, widespread awareness and the ability to innovations. In 
addition, the new component of public consciousness appears – the political 
consciousness. The most inactive component of the public consciousness is 
national mentality, which having obtained new qualities preserves the significant 
echo of national consciousness.

Industrial consciousness is becoming the ground of the consciousness of 
informational society; it has its positive and negative aspects which should be 
taken into account when planning the state policy.

Key words: traditional society, traditional consciousness, transformational 
processes, industrial society, consciousness of industrial society.
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зміна політичної еліти  
в контексті результатів виборів  

до верховної ради україни IX скликання1

Характеризуються результати парламентських виборів в Україні 2019 
року. Визначено основні тенденції, особливості перебігу та результати 
виборів, які призвели до зміни правлячої еліти. У ході аналізу складу 
Верховної Ради України IX скликання продемонстровано окремі кількісні та 
якісні зміни, які вказують на процес трансформації вітчизняної політичної 
еліти. Окреслено проблемні питання, що можуть виникнути в результаті 
швидкої зміни й трансформації політичних еліт.

Ключові слова: політична еліта, трансформація, інформаційна агресія.

Drobotun Dmytro. Change of the political elite in the context of the results of 
the elections to the Verkhovna Rada of Ukraine of the IX convocation

During the last elections to the Verkhovna Rada of Ukraine a new political force 
came to the parliament which formed the single-party majority received authority 
and influence on the formation of national foreign and domestic policy. The article 
describes the results of the parliamentary electionи in Ukraine in 2019, demonstrates 
the main trends, features of the election process and its results that led to the change 
of the ruling elite. During the analysis of the Verkhovna Rada of Ukraine of the IX 
convocation, certain quantitative and qualitative changes were demonstrated, 
which indicate the process of transformation of the domestic political elite. Also the 
problematic issues that may arise as a result of rapid change and transformation of 
political elites are outlined.

Key words: political elite, transformation, information aggression. 

Демократична система передбачає періодичну зміну полі-
тичної влади у державі. Протягом останніх двадцяти років пар-
ламентські вибори в Україні були протистоянням здебільшого 
представників політичних груп, які вже певний період часу 
були частиною політичної та владної систем. Фактично у владі 
відбувалося чергування сталих політичних груп, які частково 
оновлювалися в результаті еволюційного політичного процесу.

1© ДРОБОТУН Дмитро Сергійович – аспірант відділу правових 
проб лем політології Інституту держави і права імені В. М. Корецького 
НАН України
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Навіть у результаті бурхливих подій двох сучасних україн-
ських революцій 2004 та 2014 років не відбулося зміни політич-
ної еліти. В обох випадках владу в державі отримали опозицій-
ні політичні групи, які були частиною політичної системи і 
мали значний досвід представництва у вищих органах держав-
ної влади.

Водночас парламентські вибори у 2019 році, які за зовнішні-
ми формами не мали ознак революційних подій, по суті, при-
звели до значної зміни політичної еліти як результату невдово-
лення населення традиційними політичними силами та правля-
чою елітою. Парламент оновив свій склад на 80,4%, а з-поміж 
254 депутатів від політичної партії «Слуга народу», які самостій-
но сформували парламентську більшість, майже жоден не мав 
попереднього досвіду роботи у законодавчому органі [1].

Багато науковців вважають такий розвиток подій світовою 
тенденцією, яка передбачає зміну класичного поняття полі-
тичної партії і трансформацію шляхів та методів здобуття полі-
тичної влади. Вказані зміни викликані низкою чинників, 
одним з яких є розвиток інформаційних технологій, які актив-
но залучаються політичними акторами до боротьби за владу.

Аналіз сучасних демократичних політичних систем демон-
струє поступову втрату політичними партіями власної ідеоло-
гічної складової. Дедалі більше політологів зазначають, що 
політика стає персоналізованою, партії мають лідерський 
характер, а їхні лідери частіше вдаються до популістських кро-
ків, поєднуючи у своїх програмах та виступах тези, притаманні 
протиборчим політичним ідеологіям. 

В Україні у парламенті IX скликання практично не пред-
ставлені політичні партії, створені на ідеологічній основі. 
Окрім одного представника партії «Свобода», якого було обра-
но за мажоритарною системою. П’ятірка політичних партій, 
які подолали виборчий бар’єр, мають своїх безальтернативних 
лідерів: В. Зеленського, Ю. Бойка, Ю.Тимошенко, 
П. Порошенка та С. Вакарчука, без активної участі яких відпо-
відні політичні сили ризикували залишитися без представни-
ків у вищому законодавчому органі. Причому партії «Слуга 
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народу» та «Голос» створювалися виключно під особистості 
своїх лідерів та безпосередньо перед виборами.

Аналіз результатів парламентських виборів в України за 
останні 15 років демонструє відносну стабільність в україн-
ській політичній еліті. Чи не єдиною суттєвою зміною стали 
революційні події 2014 року, коли внаслідок зовнішнього 
впливу та військової агресії з боку Росії частина правлячої 
еліти, звинувачена у підтримці агресора та насильницьких діях 
проти учасників масових протестів, була вимушені залишити 
країну. В результаті владу в державі отримала опозиційна 
частина політичної еліти.

З 2006 року у Верховній Раді України домінували кілька 
найбільш впливових політичних акторів: «Партія регіонів» 
(«Опозиційний блок»), «Батьківщина» та «Наша Україна» 
(«Народний фронт», Блок Петра Порошенка, «УДАР»), які 
протягом більшого часу незалежності нашої країни були осно-
вою української політичної еліти.

В результаті виборів 2019 року всі вказані політичні сили 
потрапили до парламенту, однак вперше за 15 років жодна з 
них не стала частиною парламентської коаліції та не бере уча-
сті у формуванні уряду та інших органів виконавчої влади.

Зазначена кардинальна зміна у структурі політичної еліти 
може суттєво вплинути на подальший розвиток суспільства та 
держави, а її наслідки можуть мати незворотний характер для 
безпеки держави та забезпечення сталого розвитку суспільства.

Саме тому феномен парламентських виборів в Україні 
2019 року потребує додаткового вивчення для встановлення 
комплексу чинників та механізмів, які спроможні суттєво 
вплинути на формування нових та зміну чинних політичної та 
владної еліт. 

Аналіз складу Верховної Ради України IX скликання одно-
часно зі змінами партійної належності домінуючої політичної 
еліти демонструє також низку інших суттєвих кількісних та 
якісних змін.

Порівняно з попереднім скликанням парламенту середній 
вік народного депутата знизився на 7,4 роки і становить 41 рік. 
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Зокрема, на 26% збільшилася наймолодша вікова група депу-
татів – 21-45 років [2]. Вказані зміни, крім іншого, свідчать про 
потрапляння до парламенту більшої кількості депутатів, які 
народилися та формувалися як особистості в період незалежної 
України та позбавлені прямого впливу радянської системи ціннос-
тей на формування світогляду.

Окремої уваги заслуговує збільшення, як загалом серед 
представників нової політичної еліти, так і серед складу парла-
менту, кількості представників інформаційних технологій, 
мас-медіа та індустрії розваг (журналістів, ІТ-спеціалістів, 
акторів, сценаристів, продюсерів тощо). Можна говорити про 
прихід до влади «політичної медіаеліти» [3]. 

З-поміж 262 народних депутатів, які були обрані за списка-
ми партії «Слуга народу» або висувалися від партії на одноман-
датних виборчих округах та сформували парламентську біль-
шість, понад 60 кандидатів у депутати здійснювали чи здійсню-
ють професійну діяльність у сфері інформаційних технологій, 
мас-медіа, реклами та кіновиробництва. Крім того, близько 
10 депутатів надають юридичні та інші послуги проектам із 
вказаних сфер діяльності [4]. 

Особливої уваги та окремого дослідження заслуговують 
результати виборів частини парламенту за мажоритарною сис-
темою. Вперше в історії України представники однієї політич-
ної сили перемогли на більшості одномандатних округів. 
Причому на окремих округах представники партії «Слуга наро-
ду», не проводячи активної передвиборчої кампанії, отримали 
перемогу над досвідченими та популярними на окрузі політи-
ками та бізнесменами, які залучили до процесу виборів значні 
матеріальні та людські ресурси, мали організовані партійні 
осередки.

Можна зробити припущення про те, що імідж та популяр-
ність лідера партії «Слуга народу», які сформувалися протягом 
років у результаті його участі як актора у телевізійних проектах, 
тією чи іншою мірою екстраполювалися на представників 
політичної сили.
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При цьому таке представництво формально не було оформ-
лене досконало. Серед 129 мажоритарних кандидатів від «Слуги 
народу», яких було обрано до Верховної Ради України, безпар-
тійних було 119. Лише 10 були членами партії «Слуга народу». 
Аналогічна ситуація і з партійними списками: серед 133 канди-
датів 28 є членами партії [5].

Таким чином, парламентські вибори у 2019 році переконли-
во продемонстрували, що у сучасному світі формування у 
короткі терміни нової правлячої еліти із несистемних політич-
них акторів може відбуватися демократичним, виборним шля-
хом. 

З одного боку, така тенденція є позитивною, позаяк відбу-
ваєть ся революційна зміна у політичній еліті, що не супрово-
джується глибокою суспільно-політичною та економічною 
кризами, а також насильницькими діями в ході боротьби за 
владу.

Водночас сучасна Україна не має сталої політичної системи, 
сформованої та збалансованої державної системи, які спро-
можні нівелювати негативні фактори приходу до влади аматор-
ських політичних сил. Насамперед це стосується дестабілізації 
ситуації в державі. 

Крім того, в умовах військової та інформаційної агресії 
Російської Федерації проти нашої держави, значного впливу 
на формування нових політичних акторів та здобуття ними 
державної влади набувають новітні інформаційні технології та 
мас-медіа, концентрація державної влади в руках новосформо-
ваної політичної еліти, яка не має досвіду управління держа-
вою, може нести в собі загрози національній безпеці [6].

Суттєва роль інформаційних технологій та засобів масової 
інформації у перебігу всіх політичних процесів, у тому числі 
створення нових політичних акторів та здобуття ними влади, 
робить Україну вразливою до зовнішнього впливу, насамперед 
з боку Російської Федерації, яка досить потужно прямо або 
опосередковано присутня в інформаційному просторі нашої 
держави.
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З огляду на це проблематика швидкої зміни політичної 
еліти, її трансформації із залученням нових інформаційних 
технологій та мас-медіа, в тому числі на прикладі останніх пар-
ламентських виборів в Україні, є актуальним об’єктом подаль-
ших досліджень у сферах політології, соціології, масових кому-
нікацій та національної безпеки. Її всебічне дослідження має 
дати відповіді на питання щодо причин, умов, механізмів та 
чинників успішної реалізації проекту зі зміни правлячої та 
подальшої трансформації політичної еліти. В результаті таких 
досліджень на державному рівні має бути розроблено та впро-
ваджено низку запобіжників, метою яких є недопущення 
дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі та міні-
мізація зовнішнього впливу на формування органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування.
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Drobotun Dmytro. Change of the political elite in the context of the results of 
the elections to the Verkhovna Rada of Ukraine of the IX convocation

During the last elections to the Verkhovna Rada of Ukraine a new political 
force came to the parliament which formed the single-party majority received 
authority and influence on the formation of national foreign and domestic 
policy. The article describes the results of the parliamentary electionи in 
Ukraine in 2019, demonstrates the main trends, features of the election process 
and its results that led to the change of the ruling elite. During the analysis of 
the Verkhovna Rada of Ukraine of the IX convocation, certain quantitative and 
qualitative changes were demonstrated, which indicate the process of 
transformation of the domestic political elite. Also the problematic issues that 
may arise as a result of rapid change and transformation of political elites are 
outlined.

In particular, for the first time in Ukrainian history one political force won 
in most single-member constituencies. At the same time, the image of the 
political brand “Servant of the People”, under which candidates for people’s 
deputies were nominated, played an important role. Some candidates did not 
organise an active election campaign, but won over experienced and popular 
politicians and business representatives, who attracted significant material and 
human resources to the election process.

The analysis of the Verkhovna Rada of Ukraine of the IX convocation 
indicates significant changes in its composition: renewal of the parliament by 
80.4%, reduction of the average age of its members by 7.4 years, about 25% of 
the ruling coalition is the so-called «political media elite».

The article notes that the factors, conditions and mechanisms that led to the 
rapid and radical change of the political elite in Ukraine deserve for further 
study. It can explain the nature of the modern trends in political struggle and 
transformation of political elites and also to form barriers at the state level that 
will prevent the development of possible negative scenarios for state security as 
a result of assumption of power by inexperienced politicians.

Key words: political elite, transformation, information aggression. 
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Ю. Ю. РУДЕНКО

проблема кризового характеру  
демократичного транзиту в україні1

Аналізуються особливості демократичного транзиту в Україні. 
Стверджується, що його характерна риса – кризовість соціально-політич-
них процесів, що його супроводжують. Кризи, які відбуваються в суспіль-
стві, коливаються від системної до кризи ідентичності.

Ключові слова: демократичний транзит, модернізація, трансформацій-
ний процес, соціально-політична криза, криза ідентичності.

Rudenko yuliia. The problem of the crisis nature of democratic transit in 
Ukraine

The article is devoted to the peculiarities of «democratic transit in Ukraine. It 
is argued that democratic transit in Ukraine has a characteristic feature - the crisis 
of socio-political processes that accompany it. Crises that occur in society range 
from systemic to «identity crisis.»

Key words: democratic transit, modernization, transformation process, socio-
political crisis, identity crisis.

У сучасній західній, а особливо вітчизняній політології напра-
цьований вагомий науковий матеріал стосовно оцінки того 
складного періоду України, початок якому в середині 1980-х 
років поклали процеси перебудови, та постсоціалістичних країн. 
Визначається змістовне наповнення, межі, етапи, характерні осо-
бливості періоду, який прийнято називати «демократичний тран-
зит». Безумовно, в контексті прогнозування вектора демократич-
них змін слід визначити актуальність дослідження соціально-по-
літичних криз, які відбуваються на тлі транзитивної динаміки.
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Мета статті полягає у визначення характеру криз, які є супут-
ником демократичного транзиту в постсоціалістичних країнах, 
зокрема в Україні.

Остання перебуває на шляху побудови демократичного 
суспільства, що означає не лише вдосконалення політичної сис-
теми і приведення її до європейських норм, а й переосмислення 
попереднього політичного і соціально-економічного розвит-
ку. Відповідно до цього перед вітчизняною політичною наукою 
постає завдання всебічного аналізу та адекватної оцінки тих 
змін у житті України, які ведуть від попереднього суспільного 
ладу до демократичної моделі і які дістали назву «демократич-
ний транзит».

Український вчений О. Категоренко зазначає, що особливіс-
тю транзитологічного аналізу є два аспекти: а) аналіз детерміна-
ційних чинників політичної модернізації; б) вектор змін цілей, 
ідеалів у напрямі, за яким вона здійснюється [1]. Також цікаво, 
що він вважає: транзитологія є скоріше своєрідним методом 
політичної діагностики, ніж цілісною та універсальною тео рією 
політичної трансформації, ззовні нагадує теорію «політичної 
ймовірності», що відкриває значні можливості для застосування 
методів сценарного підходу, прогнозування, експертних оцінок 
тощо [1].

Слід відзначити, що, досліджуючи особливості суспільно-по-
літичного транзиту в різних країнах, зумовлені ендогенними та 
екзогенними чинниками та причинами, вчені прийшли до зітк-
нення двох парадигмальних підходів: структурного та процедур-
ного. Представники структурного підходу до основних факто-
рів, що впливають на транзитивні процеси, відносять державу та 
націю, які створюють соціальні, економічні, культурні та цінніс-
ні умови і передумови демократії, вважаючи суб’єктивний фак-
тор малозначним. Структуралісти до основних передумов пере-
ходу до демократії відносять національну ідентичність, високий 
рівень економічного розвитку, масове поширення демократич-
них культурних норм і цінностей, довіру до політичних інсти-
тутів тощо. Прихильники процедурного («волюнтаристського) 
підходу вважають, що за допомогою соціальних, економічних, 
культурних та інших факторів не можна пояснити, чому ті інші 
конкретні політичні сили й актори в певній ситуації відстоюють 
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недемократичний статус-кво або борються за його повалення, 
тим більше за цими факторами не можна передбачити ці сили. 
Структуралісти вважають, що дії політичних акторів, які ініцію-
ють і здійснюють демократичний транзит, навіть випливають із 
їхнього «об’єктивного місця» у суспільній структурі. Навпаки, 
їхній «суб’єктивний» вибір сам визначає нові політичні можли-
вості. Процедурний підхід до аналізу політичних транзитів базу-
ється на стратегіях і практиках політичних акторів інституціо-
нального, інфраструктурного та особистісного рівнів…» [2].

Цікаво, що у 1989 року в журналі «Нешл інтерест» була надру-
кована стаття Ф. Фукуями «Кінець історії». Фукуяма декларував 
повну ідеологічну перемогу Заходу (“ліберальної демократії»). 
Він пророкував неминуче переродження верхнього ешело-
ну влади в СРСР: «Нерозуміння того, що коріння економічної 
поведінки лежать у сфері свідомості та культури… Глибинні 
дефекти соціалістичної економіки були очевидні і 30, і 40 років 
тому будь-кому, хто не заплющував на це очі. Чому ж ці краї-
ни почали відхід від централізованого планування тільки в 80-ті 
роки. Відповідь потрібно шукати в свідомості еліти та її керівни-
ків, які вирішили повернути від «католицької» бідності та безпе-
ки у бік «протестантського» багатства та ризику. Ці зміни стали 
неминучими, безумовно, не як наслідок матеріальних умов, в 
яких опинилися країни напередодні реформ, а стали результа-
том перемоги однієї ідеї над іншою» [3, с. 43]. Адже Ф. Фукуяма 
стоїть на позиціях процедурного підходу.

Українська вчена М. Шаповаленко вважає, що використання 
структурного і процедурного підходів при дослідженні «демо-
кратичного транзиту» демонструє більшу продуктивність щодо 
країн Східної Європи, чиї режими наближуються до консолідо-
ваної демократії, а щодо процесів, які відбуваються на терито-
рії колишнього Радянського Союзу, то вони не повною мірою 
вкладаються в традиційні транзитологічні схеми, і це насправді 
викликає необхідність пошуку нових альтернативних підходів 
для аналізу режимів і форм політичного розвитку в окресленому 
колі країн, до яких належить і Україна [4].

Говорячи про перехід до демократичного суспільства, лібе-
ральної демократії, під демократичним насамперед розуміємо 
цивілізоване знаряддя для розв’язання соціально-політичних 
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проблем, які стоять перед країною. Аналізуючи витоки вітчиз-
няної політології, Д. Видрін зазначав, що демократія «повинна 
бути засобом навчання особистості свободі, культурі та відпові-
дальності. Якщо ж у нас немає таких цілей, то вона здатна стати 
«політологічним холерним бунтом», тобто битвою мас не з хво-
робою, а з тими, хто намагається лікувати суспільство, але для 
цього не лестить масам відносно їх культурного здоров’я, а від-
крито називає їх хвороби» [5, с. 36].

Про неоднозначність змісту «демократичного транзиту» свід-
чать терміни, якими вчені позначають цей період. М. Михаль-
ченко стверджує, що наша країна опинилася, як вже було 
неодноразово в історії, в певному проміжному геополітично-
му стані. Вчений визначає таку особливість стану України, як 
лімітрофність – проміжний, міжцивілізаційний простір між 
європейською і російсько-євразійсьою цивілізаціями [6; 7]. Це 
ніяк не сприяє виявленню чітких меж та спрямованості пере-
хідних процесів, внаслідок чого ми поки що не маємо сучасної 
обґрунтованої теорії соціальних відносин періоду трансформації 
комуністичного суспільства, завдяки якій можна було б більш 
глибоко проаналізувати політичний процес в державі.

А українській вчений О. Фісун визначив режим, що сфор-
мувався в Україні до другої половини 1990-х – початку  
2000-х років, як неопатримоніальний. У рамках даної системи, 
по-перше, відбувається привласнення сфери управління офіцій-
ними носіями політичної влади, внаслідок чого управління дер-
жавою здійснюється, як приватним володінням правлячих груп: 
державні й адміністративні ресурси, а також соціальні інститути 
використовуються для досягнення економічних і політичних 
цілей приватних осіб. Наприклад, силові й фіскальні функції 
держави фактично стають ефективним важелем придушення 
політичного опору та усунення економічних конкурентів [8]. 

Нині, попри всю неоднозначність демократичного транзиту і 
справедливі закиди вчених щодо кінця «парадигми транзитоло-
гії», визначають такі послідовні його стадії:

– лібералізація, яка характеризується антагоністичним про-
тистоянням між основними політичними акторами, що умож-
ливлює появу демократії;
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– демократизація, на якій відбувається інституціоналізація 
демократичних інституів і норм;

– консолідація демократії, коли відбувається утвердження у 
суспільстві певних «правил гри» і повернення до тоталітарно-ав-
торитарного стану стає неможливим [9]. 

З. Бжезинський виокремлював такі три основні фази постко-
муністичної трансформації. Політичною метою першої фази є 
перетворення, а економічною – стабілізація. Її політичні озна-
ки: основи демократії, вільна преса, перші демократичні об’єд-
нання та рухи. Політичною метою другої фази є рух від перетво-
рень до стабілізації, а економічною – навпаки, від стабілізації 
до перетворень. Політичні ознаки: нова Конституція та новий 
виборчий закон: вибори; децентралізоване регіональне самовря-
дування; міцна демократична коаліція – нова політична еліта. І, 
нарешті, третя фаза, політичною метою якої є закріплення пере-
творень, економічною – стабільний зростання. Політичні озна-
ки: створення стабільних демократичних партій; утвердження 
демократичної політичної культури [10, с. 7]. 

О. Радченко визначає етапи демократичної трансформації 
таким чином: характер трансформаційних змін в Україні на пер-
шому етапі початку «перебудови» відповідав моделі трансфор-
мації, на другому етапі (встановлення незалежності) – заміщен-
ня, і на третьому (Майдан) – зміщення, четверта фаза (звикання 
до демократії) в нашій державі ще не настала [11]. 

Н. Кадук вважає, що до особливостей демократичного тран-
зиту в Україні належать: невиконання одного з початкових 
завдань переходу – зміни еліт; затяжний характер переходу, спо-
вільненість реформування і постійне недовиконання найголов-
ніших завдань кожного з етапів переходу, які становлять плат-
форму для перетворень на наступному етапі; правовий нігілізм 
владного прошарку, регулярні антиконституційні дії, нездат-
ність усвідомити пріоритетність процедур і правил управління 
і процесу їх формальної інстутуціоналізації; слабкість і низька 
легітимність формальних демократичних інститутів з одночас-
ним вкоріненням і розвитком неформальних недемократичних 
інститутів [12, с. 11].

Водночас варто відзначити, що у середовищі науковців-тран-
зитологів не існує єдиного бачення етапів демократичного 
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транзиту. Це обумовлено своєрідністю процесів демократиза-
ції у кожній з країн, що спричинено різною стартовою ситуа-
цією, специфікою соціокультурного розвитку, геополітичними 
впливами тощо. Що ж до постсоціалістичного простору, то біль-
шість дослідників схиляються до думки про утвердження моделі 
«демократичної консолідації», тобто першого варіанту еволю-
ційної моделі, яка служить базою для теоретико-методологічно-
го обґрунтування «виходу з невизначеності» – переходу до демо-
кратії у країнах з недемократичними політичними режимами.

Основною причиною, чому Україна після проголошення 
незалежності не змогла утриматися на демократичній траєкторії 
розвитку, О. Фісун вбачає у тому, що на відміну від інших країн 
Східної Європи вона не мала в недалекому минулому тривалого 
досвіду національно-державного розвитку. Через це з проголо-
шенням суверенітету держава стикнулася з проблемою консолі-
дації нації. Тому однією з особливостей вітчизняного демокра-
тичного транзиту є те, що Україні довелося не тільки переходити 
до демократії і ринкової економіки, а й, розбудовуючи модерну 
державу, здійснювати національну консолідацію [13]. 

Чимало дослідників вважають, що особливістю демократич-
ного транзиту України і особливістю її модернізації є еволюція 
через низку об’єктивних системних криз. Кризовість вченими 
розглядається подвійно – вона може відгравати як позитивну, 
так і негативну роль. Зокрема, Т. Пояркова зазначає, що кризо-
вість має в українському суспільстві такі прояви: 1) блокуван-
ня національних проектів модернізації глобальними процесами 
через нездатність національної ідентичності до гнучкої тран-
сформації; 2) інерції форм колективного самоусвідомлення у 
вигляді співіснування національної та регіонально-територіаль-
ної ідентифікації; 3) перерозподіл внутрішніх ресурсів і поява 
нового правлячого прошарку, який блокує національні проекти 
модернізації, поширюючи ідеї про «особливий» шлях розвитку 
[14]. 

В. Горбатенко вважає, що транзитний (перехідний) розвиток 
українського суспільства на сучасному етапі характеризуєть-
ся поєднанням кількох основних криз у своєрідний кризовий 
комплекс, так званий «кризовий синдром модернізації», звіль-
нення від якого потребує об’єднання представників влади і всьо-
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го суспільства довкола життєво важливого завдання – подолан-
ня основних криз суспільно-політичного розвитку: криз іден-
тичності, легітимності, участі, проникнення та розподілу, які 
доцільно розглядати під кутом зору конфліктогенного характеру 
розвитку суспільства перехідного типу. Автор стверджує: якщо 
зважати на те, що в суспільствах такого типу не існує апробова-
них практикою інституйованих механізмів урегулювання кон-
фліктів, їх мирного урегулювання, в Україні реально існує загро-
за їхньої ескалації. Запобігти цій небезпеці можна лише шляхом 
усвідомлення наявності та характерних ознак впливу кризового 
потенціалу в процесі розвитку українського суспільства. А кон-
солідація суспільства в розв’язанні цієї проблеми дасть можли-
вість вивести його із зони невизначеного існування, запобігти 
згортанню цілеспрямованого модернізаційного процесу, зорі-
єнтувати владу на підтримку соціальних сил, зацікавлених у 
справжній модернізації та готових забезпечити здійснення соці-
альних перетворень [15]. 

Варто підкреслити, що серед низки криз сучасного суспіль-
ства автор особливо визначає кризу ідентичності: остання вини-
кає в «умовах різкого переходу від одного типу соціально-полі-
тичного життя до іншого, від залежного, але чітко визначеного 
існування до невизначеної ситуації з необхідністю суспільно-
го та індивідуального вибору» [15, с. 117]. «У сфері діяльності 
зацікавлених соціальних суб’єктів індивідуальні, групові, про-
фесійні та інші різновиди ідентифікаційних установок ство-
рюють в українському суспільстві критичний рівень взаємного 
накладання справжніх та уявних ідентичностей. Причому таке 
накладання несе в собі подвійне навантаження – етос минулого 
ідеологізованого світосприйняття і намагання втиснути у його 
прокрустове ложе нові образи, символи, уявлення» [15, с. 118].

“Криза ідентичності в українському суспільстві проявляєть-
ся також в агресивному відторгненні всього нового, незвично-
го, чужого. Звідси гіпертрофований характер ролі традиційних 
каналів соціальної ідентифікації. Виникнення етноцентричних, 
войовничих (націоналістичних, соціалістичних, шовіністичних) 
позицій перeтворюється на одну з форм подолання комплексу 
неповноцінності, властивого маргінальним верствам населен-
ня, або виступає своєрідною сатисфакцією для тих, хто втратив 
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після переорієнтації системи політико-ідеологічних цінностей 
можливість само- ідентифікації в системі визначених правля-
чою верхівкою координат» [15, с. 119].

Також В. Горбатенко зазначає, що ще «однією з проблем 
соціально-політичної ідентифікації в Україні виступають крайні 
уявлення, які уживаються у свідомості політичних лідерів, пред-
ставників політичної еліти. До таких уявлень можна віднести 
одночасну орієнтацію значної частини представників політич-
ного істеблішменту на егалітарні та ієрархічні принципи соці-
альної організації» [15, с. 119].

М. Михальченко та Г. Дашутін вважають, що крайньою фор-
мою нестійкості політичного режиму або всієї держави є систем-
на криза, і якщо її не зупинити, то можливі революції, розпади 
старої політичної системи. Тому політична модернізація в Укра-
їні можлива лише після подолання політичної кризи, коли полі-
тична еліта одержить підтримку «знизу» і «ззовні» на кардиналь-
ні політичні реформи [16]. 

«Політична криза, криза управління, криза національної 
ідентичності, криза консолідаційної державницької ідеї суттєво 
позначаються на ідеологічній гетерогенності правлячої еліти, 
її дистанціюванні від інтересів «пересічного» громадянина, 
що спричиняє кризу відносин у базовому суспільному форма-
ті «влада-народ». ...Тенденція перманентного загострювання 
політичної кризи в Україні (особливо під час чергових виборів) 
каталізує процес реформування держави на засадах демократії 
та ринкових економічних відносин» [17]. Тобто має не тільки 
деструктивний, а й позитивний конструктивний вплив. 

Таким чином, кризовість є характерною ознакою перехідних 
транзитивних суспільств – Україна не є виключенням. Проте 
кризовість не є виключно негативним явищем. Через неї від-
бувається внутрішнє зростання політичної системи, системи 
суспільних відносин, кристалізація національної ідентичності 
тощо.

1. Категоренко О.І. Трансформаційні та модернізаційні аспекти полі-
тичної системи сучасної України: політологічний аналіз: дис… канд. 
політ. наук: 23.00.02. Київ, 2004. 2. Колєснік Ю.М. Сучасні теоретичні 
підходи до аналізу політичного транзиту. Актуальні проблеми політики. 
2015. № 55. С. 233-239. 3. Фукуяма Ф. Конец истории. США: экономика, 
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политика, идеология. 1990. № 5. С. 39-54. 4. Шаповаленко М. Политическое 
развитие современных переходных обществ: теоретические подходы и 
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Rudenko yuliia. The problem of the crisis nature of democratic transit in 
Ukraine

It is noted that in modern Western, and especially domestic political science 
has developed important scientific material on the assessment of the difficult 
period of Ukraine, which began in the mid-80’s with the processes of 
perestroika, and post-socialist countries. The content, boundaries, stages, 
characteristic features of the period, which is called “democratic transit”, are 
determined. In the context of forecasting the vector of democratic change, the 
importance of studying socio-political crises that occur against the background 
of transitive dynamics is determined.

It is argued that the study of «democratic transit» is based on two approaches: 
structural and procedural. Representatives of the structural approach to the 
main factors influencing the transitional processes include the state and the 
nation, which create social, economic, cultural and value conditions and 
prerequisites for democracy, considering the subjective factor insignificant. 
Structuralists include national identity, a high level of economic development, 
the widespread spread of democratic cultural norms and values, trust in political 
institutions, and so on, as the main preconditions for the transition to 
democracy. 

Proponents of the procedural approach believe that social, economic, 
cultural and other factors cannot explain why other specific political forces and 
actors in a given situation are defending the undemocratic status quo or fighting 
for its overthrow, especially since these factors cannot be predicted. these forces. 
The procedural approach to the analysis of political transits is based on the 
strategies and practices of political actors at the institutional, infrastructural 
and personal levels.

The ambiguity of the content of “democratic transit” is defended – as 
evidenced by the terms by which scholars refer to this period. M. Mikhalchenko 
claims that our country has found itself, as it has repeatedly in history, in a 
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certain intermediate geopolitical state. The scientist defines such a feature of 
the state of Ukraine as limitrophy - an intermediate, inter-civilizational space 
between european and Russian-eurasian civilizations. And the Ukrainian 
scholar O. Fisun defined the regime that formed in Ukraine before the second 
half of the 1990s and early 2000s as neo-patrimonial.

The following successive stages of «democratic transit» are defined:
– liberalization, which is characterized by antagonistic confrontation 

between the main political actors, which allows the emergence of democracy;
– democratization, which is the institutionalization of democratic 

institutions and norms;
– Consolidation of democracy, when certain «rules of the game» are 

established in society and return to a totalitarian-authoritarian state becomes 
impossible.

It is noted that a large number of researchers believe that the peculiarity of 
democratic transit in Ukraine and the peculiarity of its modernization is the 
evolution through a number of objective systemic crises. Crisis is considered by 
scientists in two ways - it can play both positive and negative roles. In particular, 
T. Poyarkova notes that the crisis has the following manifestations in Ukrainian 
society: 1) blocking of national modernization projects by global processes due 
to the inability of national identity to flexible transformation; 2) inertia of forms 
of collective self-awareness in the form of coexistence of national and regional-
territorial identification; 3) redistribution of internal resources and the 
emergence of a new ruling stratum, which blocks national modernization 
projects, spreading the idea of   a “special” path of development. V. Gorbatenko 
believes that the transit (transitional) development of Ukrainian society at the 
present stage is characterized by a combination of several major crises in a kind 
of crisis complex, the so-called “crisis syndrome of modernization”, liberation 
from which requires uniting government officials and society around a vital task 
- overcoming the main crises of socio-political development - crises of identity, 
legitimacy, participation, penetration and distribution. The most important is 
the identity crisis.

The most serious crisis is the systemic crisis, which covers all spheres of 
society.

Key words: democratic transit, modernization, transformation process, 
socio-political crisis, identity crisis.
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деякі виклики сучасної кадрової політики  
в системі логістичного забезпечення  

дерЖавної безпеки україни1

Аналізуються деякі виклики сучасної кадрової політики в системі логіс-
тичного забезпечення державної безпеки України. Показано, що на ефек-
тивність проведення та реалізації військової кадрової політики впливають 
такі фактори: національні інтереси та політика держави у сфері націо-
нальної безпеки і оборони; державна кадрова політика; дипломатичні, еко-
номічні, внутрішньополітичні, соціальні, демографічні, національно-куль-
турні реалії розвитку суспільства Встановлено, що важливим викликом 
сучасної кадрової політики виступає трудова міграція, яка є також 
гострою проблемою для державної безпеки України. Охарактеризовано 
сучасний стан реформування зазначеної сфери, опосередковано досліджено 
зарубіжний досвід кадрової політики США та сформульовано пропозиції 
щодо удосконалення правового регулювання кадрової політики суб’єктів 
логістичного забезпечення державної безпеки України.

Ключові слова: кадрова політика, логістичне забезпечення, правове регу-
лювання, реформування, суб’єкти державної безпеки України. 

Dimich Antonina. Some challenges of modern personnel policy in the system 
of logistical support of state security of Ukraine are analyzed

It is highlighted that the effectiveness of the implementation and implementation 
of military personnel policy is influenced by the following factors: national interests 
and state policy in the field of national security and defense; state personnel policy; 
diplomatic, economic, domestic, social, demographic, national and cultural 
realities of society. It is established that an important challenge of modern personnel 
policy is labor migration, which is also an acute problem for the state security of 
Ukraine. The current state of reforming this area is described, the foreign experience 
of the US personnel policy is indirectly studied and proposals for improving the legal 
regulation of personnel policy of the logistics of state security of Ukraine are 
proposed.

Key words: personnel policy, logistics, legal regulation, reform, subjects of state 
security of Ukraine.
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Відповідно до Стратегії національної безпеки України рефор-
ма Збройних Сил України передбачає реформування системи 
матеріально-технічного та медичного забезпечення Збройних 
Сил України, впровадження електронних систем обліку мате-
ріально-технічних ресурсів, приведення обсягів непорушних 
запасів матеріальних засобів у відповідність із реальними потре-
бами у цих засобах та удосконалення військової кадрової полі-
тики, підвищення престижу військової служби, поліпшення 
фінансового і соціального забезпечення військовослужбовців та 
членів їх сімей [1, п. 4.3]. 

Головною метою військової кадрової політики сучасної Укра-
їни є створення умов для гарантованого та якісного комплек-
тування Збройних Сил персоналом, спроможним виконувати 
завдання за призначенням, і його ефективне використання. На 
ефективність проведення та реалізації військової кадрової полі-
тики впливають такі фактори: національні інтереси та політи-
ка держави у сфері національної безпеки і оборони; державна 
кадрова політика; дипломатичні, економічні, внутрішньопо-
літичні, соціальні, демографічні, національно-культурні реалії 
розвитку суспільства. Важливим викликом сучасної кадрової 
політики виступає трудова міграція, яка є також гострою про-
блемою для державної безпеки України.

Тому актуальність постановки та вирішення зазначеного 
питання зумовлена тим, що ефективна діяльність будь-якого 
військового формування України залежить від якісної кадрової 
політики, що є складовою системи логістичного забезпечення 
державної безпеки України. Головним чинником у цьому висту-
пає комплектування військових формувань і правоохоронних 
колективів професіоналами в умовах ООС. Кадрова політика 
суб’єктів державної безпеки України в умовах гібридної війни 
Російської Федерації проти України вимагає дієво, якісно та 
своєчасно проводити злагоджену роботу в контексті взаємо-
дії військових формувань України для виконання поставлених 
завдань в інтересах забезпечення державної безпеки України. 

Проблеми, тенденції та перспективи розвитку кадрової полі-
тики в системі логістичного забезпечення державної безпе-
ки України відображені в публікаціях В. Балашова, О. Бодна-
рук, О. Данчева, Ю. Дмитренка, Є. Крикавського, О. Коваля, 
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В. Мікуліна, М. Окландера, М. Погребицького, О. Пономарен-
ка, О. Сивака, В. Сокуренка, М. Стрельбицького, Ю. Швалба та 
інших науковців. Але низку проблем у зазначеній сфері дотепер 
не вирішено, адже щоденно формуються нові виклики, що мож-
ливо зробити, дослідивши кадрову політику в системі логістич-
ного забезпечення державної безпеки України в сучасних над-
звичайно складних умовах. 

Метою статті є аналіз викликів сучасної кадрової політики в 
системі логістичного забезпечення державної безпеки України в 
сучасних умовах та формулювання пропозицій щодо удоскона-
лення даної проблематики на нові виклики сьогодення.

Розвиток сектора безпеки і оборони, який має забезпечити 
адекватне і гнучке реагування на загрози, раціонально вико-
ристовуючи можливості і ресурси, є пріоритетом політики 
України. Для створення ефективного сектора безпеки і оборони 
сучасної України необхідно забезпечити професіоналізацію сек-
тора безпеки і оборони, підвищення фахового рівня персоналу, 
ефективну його мотивацію до належного виконання завдань за 
призначенням, максимально доцільне скорочення обслуговую-
чих підрозділів органів цього сектору [1, п. 4.2]. 

Формування сучасної кадрової політики суб’єктів державної 
безпеки України передбачено низкою нормативно-правових 
актів, серед яких: «Стратегія національної безпеки України», 
«Воєнна доктрина України», «Стратегічний оборонний бюле-
тень України», закони України «Про оборону України», «Про 
Збройні Сили України», «Про національну безпеку України», 
«Про загальний військовий обов’язок і військову службу», «Про 
соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх 
сімей» та інші нормативно-правові акти України. 

Організація відомчих кадрових потоків припускає встанов-
лення певного порядку здійснення трудового процесу. Елемен-
тами логістики потоку праці є: розподіл і кооперація праці відо-
соблення видів трудової діяльності й система їх взаємозв’язків; 
раціональні прийоми і методи праці, що забезпечують виконан-
ня трудових операцій з найменшими витратами часу і зусиль 
працівника; організація робочого місця [2].

На думку О.В. Боднарука, логістичне проєктування внутріш-
ніх кадрових потоків ґрунтується на таких засадах: використан-
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ня принципу різноманітності, щоб працівник виконував доволі 
широкий набір операцій; операції, що здійснюються праців-
ником, повинні давати закінчений результат, який може бути 
оцінений; надання працівникові можливості навчатися, вдо-
сконалюватися в професійному плані; забезпечення зворотно-
го зв’язку [3, c. 43]. Погоджуємося з думкою О.В. Боднарука та 
пропонуємо, щоб при використанні принципу різноманітності 
працівник виконував чітко визначений набір операцій, які були 
визначені у його функціональних обов’язках.

Сутність сучасної кадрової політики України у тому, що вона 
є потужним світовим генератором трудових ресурсів у зовнішнє 
середовище, характеризується значним безробіттям та дефіци-
том сучасних робітників з відповідною освітою і професійною 
мораллю. Причиною такого становища є те, що більшість про-
цедур та підходів, які використовуються в управлінні людськими 
ресурсами на державній службі, не відповідає сучасним вимо-
гам, а кадрові служби не відіграють провідної ролі в управлінні 
людськими ресурсами та діяльності державних інституцій, які 
запізнюються з реагуванням на сучасні виклики. Ми поділяємо 
думку О. В. Коваля стосовно того, що на сьогодні існує низка 
проблем, які потребують першочергової уваги, а саме: недоско-
налі процедури прийняття на державну службу та просування по 
ній; неефективні процедури щорічної оцінки й атестації; відсут-
нє стратегічне планування людських ресурсів; недостатня роль 
працівників кадрових служб у процесі управління людськими 
ресурсами державних інституцій [4]. 

Варто зазначити, що поняття «управління людськими ресур-
сами» тісно пов’язане з проблемами кадрової політики, оскіль-
ки основні ідеї, напрями і принципи щодо управління персона-
лом закладаються саме під час формування кадрової політики та 
її реалізації. 

На думку авторів навчального посібника «Європейська інте-
грація», кадрова політика – це напрям діяльності держави, уста-
нови організації з проведення заходів, спрямованих на форму-
вання кадрового складу й удосконалення трудового потенціалу, 
яка включає сукупність принципів, методів, форм, організацій-
ного механізму з вироблення цілей і завдань, спрямованих на 
збереження, зміцнення і розвиток кадрового потенціалу, ство-
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рення високопродуктивного, згуртованого колективу, здатного 
своєчасно реагувати на мінливі вимоги ринку [5]. О. В. Сардак 
розглядає кадрову політику як систему принципів, ідей, вимог, 
що визначають основні напрями роботи з персоналом, її форми 
і методи. Головною метою кадрової політики є своєчасне забез-
печення оптимального балансу процесів комплектування, збе-
реження персоналу, його розвитку відповідно до вимог під-
приємства, чинного законодавства та стану ринку праці [6, с. 
25–26]. Пропонуємо також враховувати мотиваційну складову в 
сучасних викликах щодо кадрової політики в системі логістич-
ного забезпечення державної безпеки України.

Виходячи з правомірності застосування логістичного підходу 
до системи управління кадрами на підприємствах, можна озна-
чити мету кадрової логістики будь-якої організації: забезпечи-
ти підприємства потрібними кадрами належної кваліфікації у 
потрібний час (виходячи з потреби у людських ресурсах на даний 
момент і на перспективу), в необхідній кількості й у потрібному 
місці (для виконання конкретних робіт), необхідними структур-
ним підрозділам підприємства, з оптимальними витратами (на 
оплату праці та інші витрати на утримання персоналу). Автор 
стверджує, що управління кадровою логістикою підприємства – 
це системний, планомірно організований вплив на процеси 
формування, розподілу, перерозподілу кадрів підприємства, на 
створення умов для використання трудових якостей робітників 
у цілях забезпечення ефективного функціонування підприєм-
ства і всебічного розвитку його кадрів [7].

Отже, якщо існує логістична система, метою якої є досяг-
нення поставлених специфічних цілей, то повинно викону-
ватися, як зазначає В.І. Сергєєв, «шість правил логістики», 
які можна адаптувати до системи управління персоналом 
будь-якого суб’єкта державної безпеки України: 1) потрібний 
продукт – потрібний персонал; 2) необхідної якості – необхід-
ної кваліфікації та з необхідними професійними навичками; 
3) в необхідній кількості – в необхідній кількості; 4) необхід-
но доправити в потрібне місце – необхідно, щоб працював на 
конкретних робочих місцях; 5) в зазначений час – в зазначе-
ний час; 6) з мінімальними витратами – з мінімальними витра-
тами [8, c. 277].
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Cьогодні проблемним питанням у сфері кадрової політики 
окремих суб’єктів державної безпеки України є недостатня кіль-
кість фахівців за вузькими напрямами роботи, зокрема фахівців 
у сфері земельних відносин, у тому числі фахівців з управління 
об’єктами державної власності (приймання-передачі, оренда, 
реконструкції, списання нерухомого майна тощо). З проведен-
ням ООС питання правомірної видачі земельних ділянок набу-
ває актуальності та значимості. Пропонуємо залучати співро-
бітників військових формувань, які мають юридичну освіту та 
спеціалізуються в сфері земельних відносин, на відповідні курси 
підвищення кваліфікації та запрошувати до співпраці представ-
ників Фонду державного майна України, Держгеокадастру та 
інших представників владних повноважень у сфері земельних 
відносин для врегулювання правового статусу земель, які нале-
жать законним військовим формуванням України, зокрема. 

Важливо також зауважити, що сьогодні актуальним є кадро-
ва політика в сфері кібербезпеки. Так, для порівняння: кібер-
поліцейський України отримує зарплату близько 11 тис. грн [9] 
Водночас у приватних ІТ-компаніях зарплати фахівця сягають 
30 тис. грн і вище. Отже, рівень матеріальних і нематеріальних 
стимулів унеможливлює залучення висококласних фахівців 
(молодих спеціалістів) до силових структур, задіяних у забез-
печенні безпеки вітчизняного кіберпростору. Тому ефективне 
кадрове забезпечення кібербезпеки України є дієвою запорукою 
реагування на кіберзагрози, зокрема протистояння російським 
спецслужбам в умовах гібридної війни. 

В аспекті питання, що розглядається доречно проаналізува-
ти досвід США щодо збереження та підвищення кваліфікації 
кадрового потенціалу Збройних Сил США. Так, ветеранам нада-
ється допомога в одержанні освіти у виді грошових субсидій, які 
необхідні для оплати очного або заочного навчання в універси-
тетах, коледжах, школах (на курсax), або професійно-технічної 
підготовки. Допомога на освіту в розмірі до 376 доларів США на 
місяць на термін до 45 місяців може також призначатися дружи-
нам і дітям (у віці 18-26 років) ветеранів. Право на допомогу в 
одержанні освіти діє протягом 10 років з моменту його надання. 
Експерти Пентагону через кожні чотири роки проводять оцін-
ку ефективності системи додаткових виплат військовослужбов-
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цям за участь у бойових діях, компенсацій постраждалим вої-
нам і особам, що взяли їх під свою опіку, сім’ям, які втратили 
годувальника, а також системи доплат військовослужбовцям, 
підготовленим для проведення спеціальних операцій, військо-
вим психологам, лінгвістам, операторам безпілотних літальних 
апаратів і особам, що володіють іншими новими спеціальнос-
тями. Це дає можливість модернізувати систему виплат компен-
сацій військовослужбовцям у перспективі Доклад Пентагонa о 
финансовых компенсациях американским воинам [10]. 

Розглядаючи основні принципи організації страхування 
життя і здоров’я військовослужбовців США, слід виділити низку 
істотних особливостей. Страхування американських військових 
реалізується в рамках конкретних страхових програм США, які 
приймаються Конгресом. Життя кожного військовослужбовця 
страхується максимум на 400 тис. доларів. Страхування життя 
оплачують своїм співробітникам і приблизно дві третини аме-
риканських працедавців. Проте «військове» і «цивільне» страху-
вання також розрізняються. Всі категорії військовослужбовців 
і ветерани мають право на довічну медичну страховку, яка пов-
ністю оплачується з федерального бюджету. Воно ж компенсує і 
значну частину витрат, пов’язану з їх лікуванням в спеціалізова-
них цивільних медичних установах у випадку, якщо госпіталь не 
може надати необхідну допомогу [11].

У Збройних Силах США існує потужна система оплати 
послуг, завдяки чому військовослужбовці можуть отримати 
вищу освіту. В Сухопутних військах ця сума становить до 50 тис. 
доларів США. Якщо військовослужбовець має заборгованість 
за попередню освіту, командування може виділити кошти в роз-
мірі до 65 тис. доларів. Крім того, існує програма одночасного 
отримання освіти, тобто складається угода між командуванням 
та навчальним закладом про вступ військовослужбовця в цей 
заклад після проходження певного терміну служби. На період 
навчання військовослужбовець має змогу безкоштовно кори-
стуватися підручниками, які також сплачує командування [12 
с. 130].

Заміна, підбір співробітників, які пішли з організації, кош-
тує дорого, особливо якщо вони не виправдали вкладених у них 
інвестицій (наприклад на навчання). Працівники, які звільни-
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лися, є втраченими для організації, тому основним принципом 
управління вихідними кадровими потоками має бути збереження 
загального кадрового потенціалу на необхідному рівні [3, c. 44]. 

У зв’язку з проведенням земельної реформи в Україні про-
понується також 100 % забезпечення земельними ділянками 
суб’єктів державної безпеки України, а також рекомендовано 
внести зміни до законодавства України з обов’язковим кредиту-
ванням житла військовослужбовцям під 2 % річних на 20- річний 
період, без зміни основного місця роботи, окрім ротації, а також 
з подальшою нульовою ставкою для працівників, які сумлінно 
виконують службові обов’язки або накопичення річних креди-
тів за бездоганну службу та професійне виконання своїх функ-
ціональних обов’язків. Зазначені зміни до нормативно-право-
вих актів України позитивно впливатиме на кадрову політику в 
системі логістичного забезпечення державної безпеки України, 
оскільки основним принципом управління кадровим забезпе-
ченням має бути збереження кадрового потенціалу. 

Таким чином, кожен суб’єкт державної безпеки України 
прагне ефективно використовувати потенціал своїх співробіт-
ників. Дані суб’єкти орієнтовані завжди на перспективу, тому 
ефективне застосування кадрової політики в системі логістич-
ного забезпечення державної безпеки України дозволяє поєдна-
ти зусилля персоналу військового формування та їх структурних 
підрозділів в оптимізації і управлінні як матеріальними, інфор-
маційними, так і кадровими ресурсами організації.

Охарактеризувавши нормативно-правові акти у даній сфері 
та проаналізувавши зарубіжний досвід, доцільно прописати в 
аб. 4 п. 1 ст. 8 Закону України «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей» від 20 грудня 1991 р. 
№ 2011-ХII наступні положення: «Військовослужбовцям Укра-
їни гарантується право на забезпечення земельними ділянками 
та житлом (отримання розстрочки військовослужбовцями на 
житло, авто, навчання дітей тощо під 2 % річних на 20-річний 
період, а в подальшому за умови бездоганної праці та відданості 
вітчизні, під 0 % ставку)».

Отже, сучасні виклики кадрової політики в системі логіс-
тичного забезпечення державної безпеки України повинні бути 
постійно під увагою політиків та науковців, а тому подальші 
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дослідження з даної проблематики будуть присвячені правовому 
регулюванню та проблемам кадрової політики в системі логіс-
тичного забезпечення державної безпеки України.
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Dimich Antonina. Some challenges of modern personnel policy in the system 
of logistical support of state security of Ukraine are analyzed 

It is highlighted that the effectiveness of the implementation and 
implementation of military personnel policy is influenced by the following 
factors: national interests and state policy in the field of national security and 
defense; state personnel policy; diplomatic, economic, domestic, social, 
demographic, national and cultural realities of society. It is established that an 
important challenge of modern personnel policy is labor migration, which is 
also an acute problem for the state security of Ukraine. The current state of 
reforming this area is described, the foreign experience of the US personnel 
policy is indirectly studied and proposals for improving the legal regulation of 
personnel policy of the logistics of state security of Ukraine are proposed.

Key words: personnel policy, logistics, legal regulation, reform, subjects of 
state security of Ukraine.
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сирійське питання у стратегіях  
міЖнародних коаліЦій:  

коли політика інтерпретаЦій приховує інтереси1

Розглянуто питання участі трьох міжнародних коаліцій на чолі з США, 
Російською Федерацією і Саудівською Аравією у внутрішньосирійському 
політичному конфлікті. Розкрито політичні стратегії країн-лідерів між-
народних коаліцій у сирійському питанні, етапи розвитку сирійського кон-
флікту, їх особливості та політико-правові механізми щодо припинення 
війни у Сирії. Синергію процесу політичного врегулювання навколо Сирії 
запропоновано розглянути крізь призму зовнішньополітичних пріоритетів і 
смислів, які вкладаються в сирійське питання партнерами Дамаску в 
межах просирійської коаліції. Акцентована увага на ключових питаннях 
близькосхідних стратегій в політиці Російської Федерації, Ірану та 
Туреччини, які формують палітру сирійської авансцени і вносять у сирійське 
питання надто чутливі інтенції. Зроблено висновок, що зовнішні гравці 
заради досягнення власних національних інтересів продовжують експлуату-
вати суперечності історичної спадщини сирійського державотворення і 
затягувати врегулювання конфлікту. 
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тероризм, політика врегулювання.

Grubov Volodymyr, Svynarenko Valery. Syrian issue in the strategies of 
international coalitions: when politics of interpretations hides interests

The article considers the involvement of three international coalitions led by the 
United States, Russian Federation and Saudi Arabia in internal Syrian political 
conflict. The political strategies of the leading countries of international coalitions in 
the Syrian issue, the stages of the Syrian conflict development, their features and the 
political and legal mechanisms for ending the war in Syria are revealed. The synergy 
of the political settlement process around Syria is proposed to be considered through 
the prism of foreign policy priorities and meanings embedded in the Syrian issue by 
Damascus partners within the pro-Syrian coalition. Emphasis is placed on the key 
issues of Middle Eastern strategies in the policies of the Russian Federation, Iran and 
Turkey, which form the palette of picture of Syria and bring too sensitive intentions 
into the Syrian issue. It is concluded that for the sake of achieving their own national 
interests, external players continue to exploit the contradictions of the historical 
heritage of the Syrian state formation and delay the settlement of the conflict.

Key words: conflict, international coalition, national interests, terrorism, policy 
of settling.

До порядку денного міжнародної політики сирійське питан-
ня потрапило починаючи з 2011 року. Його прологом стала Араб-
ська весна, яка починаючи з 2010 року на гаслах демократії, мов 
повінь революційної енергії широких мас, зруйнувала режими в 
Тунісі, Лівії, Єгипті та Ємені. Вона знаменувала появу нових сил 
і змінила політичне життя низки країн Близькосхідного регіону. 
Інтернет-технології, соціальні мережі, зовнішнє втручання та 
політичні й релігійні установки регіональних осередків «Братів 
мусульман» стрімко змінили політичну карту Близького Сходу. 
Але з такою ж стрімкістю вони принесли руїну історичного 
укладу життя народів, хвилю еміграції, екстремізм і тероризм. 
Це означало, що традиціоналізм і національно-культурна спе-
цифіка регіону з його особливою культурною традицією і самоі-
дентифікацією, з одного боку, заперечили цінності європейської 
плюралістичної демократії та стиль життя, який вона пропонує, 
а з іншого – що ставка зовнішніх гравців на так звані «демокра-
тичні сили», «озброєну опозицію» та «визвольні армії» показала 
свою безперспективність. Згодом це яскраво продемонстрували 
події в Лівії та Єгипті, де до влади знову повернулися національ-
но орієнтовані сили. 



386 Держава і право � Випуск 87

Бурхливі події зачепили і Сирію. Але починаючи з 2015 року, 
коли у «велику гру» геополітичних розкладів вступили Росія 
й Іран, сценарій змін, які регіону запропонував колективний 
Захід, почав давати збої. У критичний для Дамаску час вони під-
тримали уряд у боротьбі з міжнародним тероризмом і у досить 
короткій термін стабілізували військову ситуацію. В реаліях 
міжнародної політики це означало, що трьома країнами було 
кинуто виклик курсу США на Близькому Сході й відкритим 
намірам Вашингтона та його союзників по коаліції щодо пова-
лення режиму Б. Асада. 

Внутрішньо- і зовнішньополітичні аспекти сирійської про-
блематики дістали відображення у працях та експертних оцін-
ках низки зарубіжних і вітчизняних науковців та представників 
експертного середовища. У контексті заявленої теми приверта-
ють увагу погляди Л. Роджерс, Д. Гриттена, Дж. Оффера, Патри-
ка Асаре, К. Філліпса, К. Бланшарда, К. Хумуд, М. Нікітін, 
Д. Треніна, П. Аптекара, М. Барабанова, А. Василєва, С. Дені-
сенцева, А. Лаврова, Ю. Ляміна, Р. Пухова. І. Суботіна, Ю. Они-
щенко, С. Сидоренко та ін. 

Проте роботи цих авторів фрагментарні або за аналізовани-
ми подіями, або за місцем і політичними процесами, з якими ці 
події пов’язані. Це не дає можливості осягнути проблему полі-
тичного навантаження позицій провідних гравців у міжнарод-
них коаліціях щодо сирійського питання цілком, в його онтоло-
гічному вимірі. Це актуалізує аналіз політико-дипломатичних і 
воєнних кроків головних гравців у міжнародних коаліціях щодо 
врегулювання воєнно-політичної ситуації в Сирії на основі дов-
гострокових національних цілей у близькосхідному регіоні. 

У ході підготовки статті були використані такі наукові мето-
ди: історичний – для розкриття змісту внутрішніх і зовніш-
ніх чинників, які впливають на стан відносин між учасниками 
міжнародних коаліцій; компаративний – для уточнення наці-
онально-особливих підходів та інтенцій політичного дискурсу, 
які детермінують позиції країн у сирійському питанні; діалек-
тичний – для виявлення політичних суперечностей між учасни-
ками міжнародних коаліцій у чуттєвих сферах діалогу; систем-
ний – для уточнення впливу політичних цілей і стратегій на стан 
міждержавних відносин у системі коаліційних прагнень. 
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З відстані певного часу події у Сирії можна умовно поділити 
на чотири етапи. Перший – 2011-2015 роки, другий – 2015-2018, 
третій – 2018- 2020 роки. Четвертий – виконання домовлено-
стей між президентами Російської Федерації В. Путіним і Туреч-
чини Р.Т. Ердоганом за підсумками зустрічі в Москві 5 березня 
2020 року. Кожен з етапів має своє трагічне наповнення і зала-
штунковість, виходом з яких ставали хиткі політичні домовле-
ності. Перший етап ознаменував створення антитерористичної 
коаліції у складі Росії, Ірану і Сирії. Цим кроком Росія фактично 
заперечила ефективність міжнародного коаліційного проекту на 
чолі з США і перебрала на себе головну роль у боротьбі з теро-
ризмом у Сирії. Досягненнями другого етапу стала спроба роз-
почати внутрішньосирійській мирний процес, приєднання до 
просирійської коаліції Туреччини і прийняття 17.09.2018 року 
Сочинського Меморандуму по Сирії. Третій етап виявив роз-
біжності між Анкарою і Москвою у виконанні Сочинського 
меморандуму, які повинні усунути Московські домовленості 
від 05.03.2020 року. Четвертий етап знаменує сучасну політич-
ну практику сторін просирійської коаліції у виконанні Москов-
ських домовленостей.

Збагнути перипетії політики сторін у сирійському питанні 
нам допоможе експрес-аналіз зазначених етапів, який відобра-
жає реперні точки зовнішньополітичних зусиль найбільш впли-
вових сторін. 

В історії Сирії 2011-2015 роки є найбільш суперечливими і тра-
гічними. На кінець 2015 року внутрішній політичний конф лікт в 
країні між силами, які підтримували Президента Б. Асада, і опо-
зицією поступово трансформувався в одіозний терористичний 
проект «ДАІШ/ІДІЛ». «Ісламська держава» контролювала майже 
90% території країни і завдяки переможній ході ідей шаріату стала 
найвпливовішою силою регіону, яка кинула виклик усьому між-
народному порядку. Цьому сприяли як тісні контакти лідерів 
ІДІЛ із спецслужбами країн Заходу і Туреччини, що давало її ліде-
рам політичні й військові дивіденди, так і фінансова підтримка її 
діяльності з боку монархічних режимів окремих країн Перської 
затоки. В мобілізації людських ресурсів до терористичних угру-
повань у Сирії неабияку роль відіграв ісламській фундаменталізм 
сунітського спрямування, духовні лідери якого відкидали будь-
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яке спілкування із світською владою. Завдяки такому збігу обста-
вин за декілька років Сирія перетворилася на територію екстре-
мізму і тероризму, де релігійний радикалізм перекроїв всі попе-
редні уявлення про державу й державні інститути. 

Можна сказати, що у цей період над Сирією нависла тінь 
Мюнхена 1938 року і його невивчених уроків. Модальності 
головного з них відобразила ситуація гри політики і сили. Тобто 
на тлі непослідовності реакцій ООН на події на Близькому Сході 
принципи міждержавних відносин розчинилися у негативі її 
наслідків і стали заручниками свавілля і провокацій. Близько-
східний регіон став центром хитросплетінь геополітичної гри 
і місцем конкуруючих стратегій. З одного боку, проявилася 
геостратегія Ер-Ріяда і Катара щодо створення Арабського халі-
фату. З другого – бажання Білого Дому щодо продовження поча-
тої справи Арабської весни, яка повинна замінити старі режими 
на контрольовані демократії західного зразка. З третього – стра-
тегії Анкари і Тель-Авіва, які передбачали усунення Сирії з мапи 
близькосхідної політики і вирішення територіальних питань за 
її рахунок [1, с. 420]. Результатом такого «міжнародного кон-
церту» стала присутність у Сирії понад 100 тис. бойовиків із 
82 країн світу і встановлення диктатури «Ісламської держави» 
[2, с. 418]. Лідери ІДІЛ фактично зруйнували країну і, як це не 
парадоксально, досить впевнено відчували себе під «ударами» 
міжнародної коаліції на чолі з США.

Слід зазначити, що тероризм у Сирії мав свої причини, які 
починаючи з 60-х років минулого століття США стали вико-
ристовувати у своїх цілях. Йдеться про діяльність у Сирії філії 
організації «Братів-мусульман» радикального спрямування, яка, 
переслідуючи власні політичні цілі й використовуючи протисто-
яння центрів сили післявоєнного світоустрою, стала осередком 
боротьби із світською сирійською владою. В 1973 році за під-
тримки спецслужб США й Ізраїлю озброєні групи організації 
«Братів мусульман» – «провідні бійці» розпочали терористичну 
війну проти центральної влади у Дамаску, яка тривала майже до 
середини 80-х років. Успіху в боротьбі з терористами сприяла 
рішучість Президента Х. Асада (батька Б. Асада), підтримка дій 
влади з боку армії, суспільства й духовенства [3] та головного 
союзника Сирії – колишнього СРСР. 
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Сирійська ситуація ускладнювалася й тим, що в інформацій-
ному просторі Європи та США ІДІЛ і сирійська опозиція пози-
ціонувалися як альтернативи диктаторському режиму Асада, 
котрий для збереження влади використовує варварські способи 
ведення війни. Насамперед йшлося про хімічну зброю і удари 
авіації по мирних об’єктах, що призводило до великих людських 
втрат. І хоча за цими «fake news» переважно стояли різноманіт-
ні терористичні організації і так звані «Білі каски» (проект бри-
танських спецслужб), проте для вразливої свідомості західної 
аудиторії це не мало жодного значення [4]. На додаток ОЗХЗ 
(міжнародна Організація із заборони хімічної зброї) у цьому 
питанні завжди дотримувалася надто «заангажованої» позиції 
і весь час була схильна звинувачувати Дамаск [5]. Показовим 
у цьому питанні була присутність у повідомленнях ЗМІ тільки 
фактів використання хлору і гірчичного газу, а не більш агресив-
них й ефективних бойових сполук, що мала на озброєнні сирій-
ська армія. Йдеться про зарін, табун, іприт та VX. Однак на те, 
що ці речовини (хлор і гірчичний газ) у міських кварталах для 
«показових зйомок» активно використовували терористи, про 
що неодноразово писали окремі ЗМІ і навіть свідчили доповіді 
комісій ООН, західні політики уваги майже не звертали. При-
кладом може бути ставлення до матеріалів журналістських роз-
слідувань, які постійно розміщувалася на французькому ресурсі 
«Мережа Вольтер» (Voltairenet.org) [6, с. 421].

 Виходом із цього порочного кола стала добровільна відмова 
Сирії у 2013 році від свого хімічного арсеналу і передача його під 
контроль міжнародної спільноти [7]. Згідно з домовленостями 
її ліквідація повинна була відбутися до кінця 2015 року. За пові-
домленням ОЗХЗ це сталося 4 січня 2016 року. Проте виконан-
ня Сирією Резолюції Ради Безпеки ООН № 2118 (2013) жодним 
чином не вплинуло на подальше ставлення Заходу до Дамаска 
і пониження градусу «хімічної» риторики у наступні роки. Про 
масштаби проблеми свідчить той факт, що на кінець 2015 року 
кількість фактів хімічних атак перевищила 160, і сторони кон-
флікту продовжували звинувачувати одна одну. Міжнародний 
резонанс, як правило, закінчувався вердиктом США та їх союз-
ників, який зводився до авіаційних і ракетних ударів по військах 
Сирії. 
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Ситуація навколо сирійського питання змінилася у 2015 році, 
коли Російська Федерація відповідно до Договору про дружбу і 
співпрацю (1980 р.) надала Дамаску пряму військову підтрим-
ку в боротьбі з ІДІЛ. Про введення Росією в Сирію військово-
го угруповання Президент В. Путін проінформував Президента 
США Б. Абаму 5 вересня 2015 року під час саміту G-20 у Китаї. 
Сторони домовилися про співпрацю щодо недопущення кон-
фліктних ситуацій між військовими контингентами двох країн 
при виконанні ними бойових завдань. 

Другий етап (2015-2018 рр.) є найбільш динамічним і пока-
зовим як з точки зору ефективності ведення бойових дій міжна-
родними коаліціями, так і з точки зору спрямування цих дій – 
проти кого? Адже у 2015 році сирійське питання опинилося у 
полі зовнішньополітичних стратегій одразу трьох військових 
коаліцій. Однак і коаліція на чолі зі США (62 країни), і коалі-
ція на чолі зі Саудівською Аравією (34 країни) діяли в Сирії всу-
переч міжнародному праву і бажанню політичного керівництва 
Дамаска. З мовчазної позиції ООН свою місію в цій країні вони 
визначили самі для себе. Третю коаліцію створили Російська 
Федерація, Сирія, Туреччина й Іран. 

Міфічність антитерористичної спрямованості коаліції на чолі 
зі США продемонстрували слухання в Конгресі США, які відбу-
лися у жовтні 2015 року. Виявилося, що за два роки існування 
коаліції Пентагон витратив 5 млрд доларів і, незважаючи на це, 
фактично провалив роботу щодо підготовки підрозділів сирій-
ської опозиції для боротьби з ІДІЛ. 15 бійців замість 5 тисяч і 
зниклий арсенал озброєння, що був призначений для всього 
проекту, означали «плідність» антиасадівського плану, резуль-
татами якого реально скористалися бойовики ІДІЛ. На думку 
експертної спільноти, очевидні провали американського заду-
му з самого початку були запрограмовані знайомою формулою, 
коли наміри політиків не переходять у конкретні дії на поле 
бою. Критерій у 10% прямих летальних втрат, як «червону лінії» 
політичних рішень, західні демократії пам’ятають із часів югос-
лавських подій. Саме ця цифра зупинила керівництво НАТО від 
наземної операції проти Сербії і є рубежем рішення щодо засто-
сування наземної складової операції. Звідси думка: якщо воюва-
ти, то краще чужими руками, і це не просто красномовне гасло. 
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Таку тактику миротворчих місій Пентагон став демонструвати 
починаючи з бурхливих 1990-х років (прикладом є військова 
компанія в Іраку), коли до участі у військових кампаніях США 
стали запрошувати союзників і партнерів по НАТО. У сирій-
ському питанні це спрацьовувало стовідсотково, хоча б тому, що 
Сирія мала досвід арабо-ізраїльських війн 1967 і 1973 років і за 
нею стояла Росія. Отже, ставка була зроблена на «гарних теро-
ристів», до яких Вашингтон відніс «Вільну сирійську армію», 
«Джахаб ан Нусру» та ще з десяток терористичних формувань, 
які протистояли урядовим військам Сирії. Це ті сили, які тісно 
співпрацювали з ІДІЛ і боролися з режимом Б. Асада [8]. 

Найбільшим військовим досягненням коаліції на чолі зі 
США є звільнення у жовтні 2017 року міста Ракка, яке почи-
наючи з 2014 року терористи перетворили на столицю ІДІЛ. За 
повідомленнями ЗМІ внаслідок застосування військами коалі-
ції авіації і важкого озброєння місто перетворилося на суцільну 
руїну [9].

Коаліція, очолювана Саудівською Аравією, в сирійському 
питанні виконувала (і продовжує виконувати) функції ресурс-
ного забезпечення і політичної підтримки терористичного руху. 
Незважаючи на всі документи ООН щодо заборони фінансу-
вання терористичних організацій (2015), Саудівська Аравія і 
Катар фінансово підтримали (підтримують і досі) ІДІЛ та інші 
терористичні організації і перетворилися в арабському світі на 
активних лобістів у виробленні консолідованої позиції країн 
щодо повалення режиму Б. Асада.

Прогнозований у часі результат, який передбачався за під-
сумками коаліційних стратегій Вашингтона і Ер-Ріяда, було 
відкинуто коаліцією на чолі з Російською Федерацією. Почи-
наючи з вересня 2015 року стратегію просирійської коаліції 
визначили два питання: знищення терористичних угруповань, 
які активно діяли проти уряду Сирії, і налагодження діалогу між 
владою Дамаска і поміркованими політичним силами, яка праг-
нули миру. Вирішенню першого питання сприяла координація 
зусиль між угрупованням ВКС Росії, збройними силами Сирії, 
наземним контингентом Ірану і Туреччини та загонами курдів 
і поміркованої опозиції. Про успіхи «на землі» у цей час можна 
судити по наступних фактах: у березні 2016 року була визволена 
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Пальміра, у грудні 2016 – Алеппо (північна столиця Сирії), до 
кінця 2018 року під контроль уряду Сирії перейшла майже вся 
територія країни. Найбільш чуттєвою зоною залишалася лише 
провінція Ідліб, яка стала своєрідним анклавом антиурядових 
збройних формувань. Нагадаймо, цьому сприяли передисло-
кація бойовиків з Алеппо (за домовленістю Дамаска з лідерами 
терористів, які склали зброю) і відступ їх загонів до Ідліба після 
падіння Ракки. Друге питання вирішувалося через миротворчу 
місію Координаційного центру з примирення ворогуючих сто-
рін [10]. Слід зазначити, що свою діяльність Центр розпочав із 
координації зусиль з Американським центром з примирення в 
Аммані (Йорданія) й робочою групою в Женеві. До найбільш 
відчутних успіхів роботи Центру можна віднести створення зон 
деескалації на всій території Сирії, повернення до цих районів 
органів державної влади та початок роботи Конгресу сирійсько-
го національного діалогу (м. Сочі, січень 2018) [11]. Порівняно 
з військовою складовою миротворчої місії політична складова 
виявилася більш суперечливою. Незважаючи на задекларовані 
цілі, Центр досі не спромігся залучити до свої миротворчої орбі-
ти значну кількість різноманітних курдських організацій з Пів-
ночі Сирії і велику арабську громаду, які в силу внутрішніх супе-
речок і під впливом сил ззовні продовжують ігнорувати Дамаск. 
Це стало своєрідним перегукуванням з проектом «Женева» 
(Geneva peace talks), який було анонсований Радою Безпеки 
ООН 2012 року і який під тиском «політичних узгоджень» між 
його учасниками був провалений у 2017-му. 

Другий етап сирійської компанії підбили Сочинські домовле-
ності по Сирії між Москвою і Анкарою від 17 вересня 2018 року. 
Вони зафіксували статус кво «на землі» й підкреслили зобов’я-
зання Туреччини щодо демілітаризації зони Ідліба, роззброєння 
терористичних організацій та виведення всіх формувань із тери-
торії Сирії. Водночас при підписанні угод російська сторона 
підкреслила, що ці домовленості мають тимчасовий характер і 
Москва готова надати Сирії військову підтримку у визволенні 
цієї території від терористів [12].

2018-2020 роки показали, що політичні рішення по Сирії, 
де відносно терористів присутні приховані інтереси, мають 
надто умовний характер. Щодо Сирії, то їх крихкість насампе-
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ред пов’язана з фігурою Б. Асада і несприйняттям його навіть 
у межах просирійської коаліції. У першу чергу це стосується 
Туреччини та її амбітних планів щодо північних територій Сирії. 

У сирійському врегулюванні лакмусовим папірцем стало 
питання деескалації Ідлібської зони, де наміри Туреччини вести 
подвійну гру завели її в пастку власних політичних амбіцій. 
Нагадаймо, що демілітаризація Ідліба повинна була відбутися 
протягом двох місяців з моменту Сочинських домовленостей. 
Поступово на прохання Туреччини цей термін розтягнувся на 
півроку і в подальшому втратив будь-які кордони. Головними 
причинами було заявлено складність роз’єднання протурець-
ких загонів і загонів терористів, ймовірність великих втрат серед 
мирного населення і нової хвилі біженців у випадку силового 
варіанту вирішення цього питання. Таку розпливчасту пози-
цію Анкари терористи використали для переформування сил 
(«ДАІШ», «Джахаб ан Нусра» та інші терористичні угруповання 
об’єдналися у «Хайат Тахрир аш-Шам») і нарощування військо-
во-технічних можливостей для нового етапу боротьби. 

Зустріч у Сочі у лютому 2019 року лідерів коаліції В. Путіна, 
Р.Т. Ердогана і Х. Роухані засвідчила зростання загрози з боку 
«Хайат Тахрір аш-Шам» і необхідність посилення боротьби 
з новим угрупованням. Симптоматичною була і тональність 
підсумкового документа. Сторони підкреслили територіальну 
єдність Сирії, недопущення під прикриттям боротьби з терориз-
мом створення «нових реалій на землі» та необхідність протидії 
будь-яким новим загрозам для країн регіону [13]. Спрямова-
ність і модальність цих заяв явно стосувалися непослідовності 
дій Туреччини. 

Подвійність позиції Туреччини у сирійському врегулюван-
ні наочно проявилася у серпні 2019 року, коли сирійські війсь-
ка визволили від терористів частину провінції Хама (південь 
Ідлібської зони деескалації) і в лютому 2020 року, коли від теро-
ристів вони повністю звільнили трасу М-5 (Дамаск-Алеппо) 
і М-4 (Латакія-Алеппо). В першому випадку президент Туреч-
чини Ердоган звинуватив владу Сирії, що вона під прикриттям 
боротьби з тероризмом завдає ударів по мирному населенню 
[14], а в другому звинуватив сирійську армію в загибелі турець-
ких військових під час авіаційних ударів в районі Ідліба [15]. 
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Красномовність риторики Ердогана значно стихла, коли сирій-
ська сторона оприлюднила факти присутності турецьких вій-
ськових (сил спеціальних операцій) у лавах терористів, які 
координували їх дії. Неприпустимими стали і факти, коли вони 
були помічені в якості коригувальників вогню турецької арти-
лерії проти сирійських військ і користувачів ПЗРК (переносних 
зенітно-ракетних комплексів) у боротьбі із сирійською авіацією. 
Це дало підстави Президенту Сирії Б. Асаду зробити заяву, що 
присутність турецьких військ у Сирії є окупацією. 

Ескалацію конфлікту між Сирією і Туреччиною в зоні Ідліба 
припинили Московські домовленості по Ідлібу (5.03. 2020). Вони 
практично повторили Сочинські домовленості від 17 верес-
ня 2018 року і, незважаючи на спротив Туреччини, закріпили 
два ключових положення: визнали законність нової ситуації 
«на землі» у результаті наступу сирійських військ і зобов’язали 
Туреччину виконати всі попередні домовленості щодо роззбро-
єння загонів терористів. 

Четвертий етап сирійського врегулювання розпочався з нала-
годження спільного патрулювання військовими патрулями Росії 
і Туреччини трас М-5 і М-4, які для Дамаска мають стратегіч-
ний характер. З одного боку, це можна розцінити як симво-
лічний крок з боку Туреччини щодо збереження перед Росією 
свого обличчя, а з іншого – як перевірку намірів Анкари вико-
нувати домовленості по Сирії, які були досягнуті в Сочі (2018) 
і Москві (2020). За повідомленнями Адміністрації Президента 
Росії 12 березня 2020 року між В. Путіним і Ердоганом відбула-
ся телефонна розмова щодо ситуації навколо Ідліба і виконан-
ня сторонами Московських домовленостей своїх зобов’язань. 
Наскільки Анкара буде послідовною покаже час, а поки в Ідлібі 
сконцентровано до 20 тис. бойовиків «Хайат Тахрир аш-Шам» і 
2 тис. бійців «Вільної сирійської армії» (Free Syrian Army, FSA)), 
які є непримиренними противниками Президента Б. Асада і які 
прагнуть продовження війни. 

Синергію процесу політичного врегулювання навколо Сирії 
і деякі сторони його недомовленостей неможливо зрозуміти 
без прояснення зовнішньополітичних пріоритетів і смислів, які 
вкладаються в сирійське питання партнерами Дамаска по коа-
ліції. Їх зміст, спрямованість та суперечності формують палітру 
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сирійської авансцени і вносять у сирійське питання надто чут-
ливі інтенції.

Російська Федерація 
Арабську весну і події в Сирії російське керівництво сприй-

няло як загрозу своїм національним інтересам на південних 
кордонах й примусову ісламізацію цілого регіону в її крайніх 
формах – екстремізмі й тероризмі. Вага цього питання зростає, 
коли йдеться про Північний Кавказ, який для Росії залишається 
надто чутливим регіоном у системі національної безпеки. Від-
повідно і реакція Москви на прохання Дамаска про військову 
допомогу була сприйнята політичним керівництвом як питання 
національної безпеки, котре слід вирішувати оперативно [16]. 
Отже, рішення Ради Федерації (вересень 2015) про використан-
ня збройних сил Росії для боротьби з тероризмом у Сирії слід 
сприймати як військову реакцію Росії на загрозу з Півдня і як 
виконання Договору про дружбу і співпрацю між СРСР і Сирій-
ською Арабською Республікою 1980 року. 

Безпековий мотив російського керівництва тісно переплете-
ний з геополітичним. Йдеться про втрату в 90-х роках минулого 
століття Росією позицій як правонаступниці СРСР на Близько-
му Сході і залишення колишніх друзів «сам-сам» з наслідками 
нових геополітичних проектів США та їх союзників. У списку 
країн пріоритетної уваги Москви Сирія і Єгипет завжди були на 
першому місці. Це показали арабо-ізраїльські війни (1967, 1973) 
і допомога в рамках двосторонніх відносин колишнього СРСР із 
цими країнами. Водночас виважена позиція Москви в Раді Без-
пеки ООН у 2011-2019 роках, де неодноразово обговорювалися 
питання по Сирії, постійно спиралася на досвід власних прора-
хунків і помилок РБ ООН (з точки зору Москви) у врегулюван-
ні конфліктів у Югославії і Лівії, які в своїх цілях використали 
США та їх союзники. Слід сказати, що навіть за такої підтримки 
Москвою Багдада російське керівництво неодноразово вказува-
ло Сирії на низку неприпустимих дій влади, які привели краї-
ну до громадянської війни. Показовим у цьому плані був візит 
до Сирії міністра закордонних справ РФ С. Лаврова і голови 
служби зовнішньої розвідки РФ М. Фрадкова (7 лютого 2012 р.) 
[17] і заява С. Лаврова для ЗМІ, яку він зробив у березні цього ж 
року [18].
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Є ще одна проблема, на яку Москва в силу об’єктивних при-
чин не могла не зреагувати. Так сталося, що сирійське питання 
співпало з просуванням інфраструктури НАТО до західних кор-
донів Росії і розвалом низки міжнародних договорів, що регулю-
вали сферу воєнної безпеки. Йдеться про Договір про звичай-
ні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) і Договір про ракети малої і 
середньої дальності (ДРМСД). Під знаком питання опинився 
і Договір про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3). Для 
воєнної безпеки Росії у новому розкладі сил в Європі Сирія стала 
зручним плацдармом на Середземному морі, завдяки якому 
загроза Брюсселю несподівано з’явилася з Півдня. Авіаційна 
база в Хмеймімі, морська база в Тартусі й ефективні «Калібри» 
стали неабиякою асиметричною відповіддю для США і НАТО у 
середземноморському вузлі світової політики, економіки, воєн-
ної та енергетичної безпеки. 

Туреччина 
У березневому інтерв’ю 2020 року (04.03.) ведучому програми 

«Міжнародна панорама» телевізійного каналу «Росія 24» росій-
ському журналісту Є. Примакову [19] Президент Сирії Б. Асад 
відносини його країни з Туреччиною поділив на два етапи: до 
2012 року і після. З його слів, до 2012 року – це відносини бра-
тів. І це незважаючи на те, що у відносинах країн присутні два 
надто гострих питання: перше пов’язано з передачею в 1939 році 
Францією, яка у цей час перебувала в Сирії на основі мандату 
Ліги Націй, Туреччині території сирійського Александретт-
ського санджака. Друге пов’язано з будівництвом Туреччиною 
«дамби Ататюрка», що вплинуло на помітне зменшення водного 
потоку річок Тигр і Євфрат. Для ведення сільського господарства 
в Сирії вода має життєво важливе значення. Після 2012 року – 
це відносини ворогів. Причину стану ворожості Б. Асад пов’язав 
із курсом Анкари і політичної сили, яку очолює Р.Т. Ердоган, на 
відродження Туреччини в якості спадкоємиці Османської імпе-
рії в її географічних кордонах і зонах поширення національних 
інтересів. Онтологію такого кроку Стамбула слід шукати в іде-
ологічній платформі правлячої політичної «Партії справедли-
вості та розвитку» (АКР), яка базується на неоосманізмі (праця 
Б.А. Давутоглу «Стратегічна глибина» – міністра закордонних 
справ Туреччини) і в політичних амбіціях Президента Ердогана, 
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який підняв себе до генія Ататюрка. В Туреччині його «Партія 
справедливості та розвитку» вважається правоцентристською 
силою консервативного спрямування, а за її межами – спадко-
ємцем ідеологічних настанов радикального крила «Братів-му-
сульман». Такий симбіоз дав можливість засновнику і лідеру 
партії Р.Т. Ердогану політично модернізувати проект відро-
дження Османської імперії і одночасно грати на двох столах – 
європейському і регіональному. Для Європи він намагається 
виглядати прихильником європейських цінностей, оскільки 
Туреччина вже тривалий час є країною-кандидатом вступу до 
ЄС. Для країн-сусідів, незважаючи на всю його риторику, він є 
небажаним партнером, оскільки прагне поширити на них вплив 
Туреччини. Інструментом такого впливу виступають радикаль-
ні структури «Братів-мусульман» сунітського спрямування, які 
підтримує Анкара. 

Повною мірою нюанси небезпек і загроз національній без-
пеці такої зовнішньої політики Туреччини Сирія відчула почи-
наючи з 2012 року, коли Туреччина стала активно підтримувати 
терористичну «ДАІШ/ІДІЛ», «Джахаб ан Нусру», «Вільну армію 
Сирії» та інші терористичні угрупування у боротьбі з Дамаском. 

Оцінюючи участь Туреччини в сирійській справі, можна ска-
зати, що на сучасному етапі стратегію Анкари визначають два 
питання – створення на кордоні із Сирією так званої 20-30-кіло-
метрової зони безпеки вглиб території Сирії і збереження проту-
рецьких загонів бойовиків для подальшого розгойдування ситу-
ації навколо Сирії і Президента Асада. Поведінка політичного 
керівництва Анкари до 2015 року відносно Сирії, де спочатку 
Туреччина вела себе як країна-загарбник і покровитель терориз-
му, зазнала змін лише під тиском низки обставин, з якими вона 
мусила рахуватися. Йдеться про те, що після невдалої спроби 
державного заколоту в Туреччині (2016 р.) і похолодання відно-
син із США і ЄС Ердоган для збереження влади доклав неаби-
яких зусиль для налагодження відносин із Москвою. У 2016 
році він вибачився перед В. Путіним за збитий російський літак  
«СУ-24» і загибель льотчика (2015 р.), підтримав дії Росії у 
боротьбі з тероризмом у Сирії та розширив торговельно-еконо-
мічні відносини з російською стороною через спрощення мит-
них процедур. Друга група обставин була пов’язана із зростан-
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ням терористичної загрози всередині країни і невщухаючими 
гучними терористичними актами у 2016 році, за якими стояли 
курдські бойовики. Це загрожувало іміджу правлячої партії і 
самому Ердогану як її лідеру. І наступне – це обставини, пов’я-
зані зі стурбованістю керівництва країни небезпеками затяж-
ного збройного конфлікту на південному кордоні Туреччини і 
напливу в країну біженців із Сирії, Іраку, Афганістану та інших 
країн. Враховуючи кволу позицію ЄС щодо допомоги біженцям, 
кількість яких, за різними даними, сягає від 3,5 до 4 млн людей, 
Анкара вимушена реагувати на цей чинник внутрішньої деста-
білізації. 

Нині Москва уважно відслідковує перебіг подій навколо і 
всередині самої Туреччини. Зважаючи на потепління відно-
сини між президентами В. Путіним і Р.Т. Ердоганом, що про-
демонстрували підсумки Московської зустрічі (05.03.2020 р.), 
вона намагається всі спірні питання з Туреччиною вирішувати 
у м’якому ключі. 

Іран
У сирійському врегулюванні Іран позиціонує себе як регіо-

нальна держава із своїми інтересами. Тегеран стриманий у від-
носинах як із Росією, так і з Туреччиною. Теократична специфі-
ка організації влади і релігійна солідарність із братами по вірі в 
Сирії віддзеркалили і своєрідний характер взаємовідносин Теге-
рана з Дамаском. До 2015 року за ситуацією в Сирії Тегеран лише 
стримано спостерігав, розуміючи при цьому, що сунітський 
фундаменталізм загрожує і йому. На додаток тягар «ядерного 
досьє» ніс ризик остаточно зруйнувати відносини з окремими 
країнами ЄС – гарантами «іранського ядерного досьє», які його 
підтримували, але водночас критикували Б. Асада. До сирій-
ського врегулювання Іран приєднався лише у жовтні 2015 року, 
незважаючи на те, що Росія це питання ставила починаючи з 
2011 року. Вперше це відбулося у Відні (30 жовтня) на рівні голів 
зовнішньополітичних відомств Ірану і Росії. 

У сирійській кампанії іранській військовій контингент (Кор-
пус стражів ісламської революції – КСІР) був помічений у 
звільненні від бойовиків міста Алеппо (2018), підтримці насту-
пу сирійських військ на Ідліб (2019) та в боях із звільнення від 
бойовиків східних і північних районів Сирії. Іран активно співп-
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рацює із «Хезболлою» з Лівану, низкою шиїтських угруповань з 
Іраку, які беруть активну участь у бойових діях у Сирії, та курд-
ськими загонами, що проявляють відстороненість від Анкари, 
Москви і Вашингтона. Сирійську армію він підтримує боєпри-
пасами й озброєнням, розвідданими та різноманітними палив-
ними матеріалами для ведення бойових дій. 

Сирія
У просирійській коаліції найбільш неприйнятним ситуатив-

ним союзником для Дамаска є Туреччина. Противники Асада 
вважають, що на тлі зближення двох країн у 1990-х Сирія зро-
била один надто помилковий політичний крок. Йдеться про 
Аданській договір, який вона уклала із Туреччиною у 1998 році. 
Згідно з його положеннями Туреччина отримала право вводити 
на територію Сирії війська, якщо та допустить «діяльність, що 
загрожує безпеці й стабільності Туреччини» [20]. На час, коли 
ці райони влада Сирії практично не контролювала, політичний 
сенс поняття «діяльність» у договорі для Дамаска був прийнят-
ним. Адже за ним стояли сили, які він вважав антиурядовими. 
З одного боку, до них належали непідконтрольні курдські заго-
ни, а з іншого – формування бойовиків. Отже, їх знищення як 
загрози для Туреччині не викликало у Дамаска жодних питань. 
Інша справа, коли на ці території, починаючи з 2018 року, стала 
повертатися законна влада Сирії, а частина сирійської опозиції 
і колишні бойовики перейшли до табору «друзів» Туреччини. 
Склалася ситуація правового парадоксу: в діалозі з Росією Туреч-
чина звертається до букви Аданського договору, а Дамаск – до 
права відстоювання територіальної цілісності й суверенітету. 
Правовий тупик особливо гостро нагадав про себе у лютому-бе-
резні 2020 року, коли сирійські війська звільнили частину так 
званої Ідлібської зони деескалації, яку згідно із домовленостями 
у Сочі контролює Туреччина. 

За повідомленнями інформаційних джерел, це питання зіпсує 
відносини навіть у сім’ї Асадів: Президентом Б. Асадом і його 
братом М. Асадом – командувачем четвертим корпусом сирій-
ської армії, який веде бойові дії у районі Ідліба. На відмінну від 
Б. Асада, який орієнтований на Москву, М. Асад орієнтований 
на Іран і більш рішучі військові дії. Як свідчать експерти, це 
стало результатом дружніх відносин між М. Асадом і генералом 
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К. Сулеймані – колишнім керівником спецпідрозділу Ель-Кудс 
(КСІР), яке поєднує функції зовнішньої розвідки і спецназу 
Ірану. Йому приписують проект «півмісяця» проіранських сил 
від Лівану до Йємену та активність у просуванні ідеалів Іранської 
революції у країнах Близького Сходу. Генерал Сулеймані заги-
нув 3 січня 2020 року. За версією США він є терористом, в Ірані 
він – національний герой. Отже, у коридорах влади в Сирії зміст 
питання «з ким слід дружити?» полягає не у площині якнайш-
видшого вирішення ситуації навколо Ідліба, а у недопущені 
розриву відносин із справжніми союзниками Сирії [21] заради 
об’єднання країни. Щодо Туреччини, то в промовах Президента 
Б. Асада вона є окупантом і повинна покинути територію країни. 
У двобої Анкари і Дамаска позиція Росії виглядає не так одно-
значно: вона виступає за територіальну цілісність Сирії і право 
Туреччини на зону безпеки на південному кордоні з Сирією. Але 
у позиції Москви присутнє одне суттєве застереження – поки в 
цих районах присутня терористична загроза [22]. Це є натяком 
Москви на те, що суперечка між союзниками по коаліції повин-
на бути вирішена відповідно до наступної логіки: спочатку роз-
гром терористів, а потім контроль над кордоном і забезпечення 
безпеки Туреччини з боку уряду Сирії. Чи погодиться з такою 
постановкою питання Туреччина, покаже лише час. 

У зоні політичної турбулентності суверенність Сирії перебу-
ває з 1 січня 1944 року – датою отримання нею незалежності. 
Суперечності історичної спадщини сирійського державотво-
рення даються взнаки як у відносинах із країнами-сусідами, 
так й у відносинах з країнами-партнерами по міжнародному 
діалогу. Наприкінці 90-х – на початку 2000-х до трагізму цієї 
спадщини додалися загрози внутрішнього розбрату, міжна-
родного тероризму і проекти геополітичного перекроювання 
близькосхідного регіону, яке в новому столітті розпочали США 
та їх союзники. 

Зовнішнє втручання у внутрішньосирійські справи і слаб-
кість позиції ООН із цього питання показали, що на мапі Сирії 
почала відбуватися велика геополітична гра, де найбільш актив-
ні її учасники переслідують власні інтереси. Ситуативний харак-
тер військових коаліцій на чолі зі США і Саудівською Аравією 
став очевидним, коли на поверхню політичної риторики бороть-
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би з тероризмом стали випливати політико-ідеологічні, терито-
ріальні й енергетичні проекти Вашингтона і Ер-Ріяда. Показо-
вим у цій картині «солідарності» стало те, що строкатість цифр 
активних учасників двох коаліцій помітно поменшала, коли у 
сирійській конфлікт втрутилися спочатку Росія та Іран, а зго-
дом Туреччина. Проте, незважаючи на військові успіхи проси-
рійської коаліції, у питанні післявоєнного відродження Сирії 
між її головними учасниками дедалі гостріше стали проявлятися 
розбіжності політичного характеру. 
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Grubov Volodymyr, Svynarenko Valery. Syrian issue in the strategies of 
international coalitions: when politics of interpretations hides interests

The article considers the involvement of three international coalitions led by 
the United States, Russian Federation and Saudi Arabia in internal Syrian 
political conflict. The political strategies of the leading countries of international 
coalitions in the Syrian issue, the stages of the Syrian conflict development, 
their features and the political and legal mechanisms for ending the war in Syria 
are revealed. 

It is emphasized that in the early 2000s, Syria became the center of 
intricacies of the great geopolitical game in the Middle east. On the one hand, 
Riyadh and Qatar geostrategy for the creation of the Arab Caliphate has 
emerged. On second thought, the White House’s desire to continue the Arab 
Spring case, which should establish Western-type controlled democracies 
instead of the old regimes. On the third hand, strategies of Ankara and Tel Aviv, 
which provided for taking out Syria from the map of Middle east policy and 
solution to the territorial issues at expense of Syria. The competing strategies 
were united by the desire to dismiss President Bashar al Assad and establish 
power of opposition forces in the country. As a tool in the fight against 
Damascus was chosen terrorism, which in Syria has taken the most odious form – 
«the Islamic State». The main stages of the Syrian Government’s struggle for 
the integrity of the country and the content of political documents that marked 
them were revealed. These are - the Sochi agreement between Moscow and 
Ankara on Syria of September 17, 2018, the ceasefire agreement for Idlib 
concluded in Moscow on 5 March, 2020, and the opening of the Syrian 
National Dialogue Congress (city of Sochi, January 2018), which marked the 
beginning of Syria’s reconciliation. It is noted that starting from 2018, the most 
significant geographical point in Syrian settlement is the city of Idlib and the 
so-called Idlib de-escalation zone. According to Sochi agreement, this issue 
had to be resolved within two months. But at the request of Turkey, the terms 
were postponed, which made Idlib again a center of terrorist activity. Damascus’s 
attempts to resolve the issue by force were met with resistance from Ankara and 
even the open support of terrorists on its part. Such a pattern of conduct of 
Turkey, on the one hand, was found to be unpleasant (the ceasefire agreement 
for Idlib concluded in Moscow, 5.03.2020), and on the other, created a conflict 
of interests within the pro-Syrian coalition.

The synergy of the political settlement process around Syria is proposed to 
be considered through the prism of foreign policy priorities and meanings 
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embedded in the Syrian issue by Damascus partners within the pro-
Syrian coalition. emphasis is placed on the key issues of Middle eastern 
strategies in the policies of the Russian Federation, Iran and Turkey, which 
form the palette of picture of Syria and bring too sensitive intentions into the 
Syrian issue.

 It is emphasized that the Russian Federation’s strategy for Syria is governed 
by the Treaty «On friendship and cooperation between the Soviet Union and 
the Syrian Arab Republic», dated October 1980, and Intergovernmental 
Arrangements of 2015-2017 for military presence in the country. Turkey’s 
strategy - its revival as a successor country to the Ottoman empire within its 
geographical borders and areas of national interest. Iran’s strategy – the 
Crescent Project spread of pro-Iranian forces in the Middle east that has 
already begun to be implemented from Lebanon to Yemen.

Key words: conflict, international coalition, national interests, terrorism, 
policy of settling.
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О. В. ДЯЧЕНКО 

мова вороЖнечі як характеристика погіршення 
якості демократії в угорЩині1

Досліджуються прояви мови ворожнечі в Угорщині на тлі впровадження 
моделі неліберальної демократії. Підкреслено, що погіршення якості угор-
ської демократії проявляється в активізації інтолерантного публічного 
дискурсу. Сприятливими для поширення мови ненависті визначено фактори: 
глобальна фінансова криза (з 2008 р.), європейська міграційна криза 
(з 2015 р.), поглиблення соціально-економічних проблем на тлі пандемії 
COVID-19 та ін. Аргументовано, що деструктивний неліберальний полі-
тичний дискурс спрямований в Угорщині найперше проти національних мен-
шин (ромів, євреїв та ін.), мігрантів, біженців, сексуальних меншин, мусуль-
ман. Особливістю Угорщини визначено продукування мови ворожнечі не 
лише радикальними політичними акторами, а й урядом та близьким до 
нього сегментом громадянського (квазігромадянського) суспільства. 
Констатовано, що наростання мови ворожнечі в Угорщині найперше пов’я-
зано з політикою та комунікаційними стратегіями угорського уряду, а 
також особливостями політико-правової культури угорців, яка не відповід-
на ліберально-демократичним цінностям.

Ключові слова: якість демократії, мова ворожнечі, Угорщина, політич-
на партія Fidesz, неліберальна демократія, інтолерантність.

Diachenko Olga. Hate speech as a characteristic of the deterioration of the 
quality of democracy in Hungary

Manifestations of hate speech in Hungary against the background of the 
introduction of the model of illiberal democracy are studied. It is emphasized that 
the deterioration of the quality of Hungarian democracy is manifested in the 
intensification of intolerant public discourse. Favourable factors for the spread of 
hate speech: the global financial crisis (since 2008), the European migration crisis 
(since 2015), the deepening of socio-economic problems in the context of the 
COVID-19 pandemic, and others. It is argued that the destructive illiberal political 
discourse in Hungary is directed primarily against national minorities (Roma, 
Jews, etc.), migrants, refugees, sexual minorities, and Muslims. The peculiarity of 
Hungary is the production of hate speech not only by radical political actors, but 
also by the government and a close segment of civil (quasi-civil) society. It has been 
argued that the rise of hate speech in Hungary is primarily due to the policies and 
communication strategies of the Hungarian government, as well as the peculiarities 
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of the political and legal culture of Hungarians, which does not correspond to 
liberal-democratic values.

Key words: quality of democracy, hate speech, Hungary, political party Fidesz, 
illiberal democracy, intolerance.

Однією з найгостріших політичних проблем сьогодення є 
погіршення якості демократії. Серед ознак цього деструктив-
ного процесу – активізація мови ворожнечі, дискримінація 
національних, сексуальних та інших меншин, прояви расизму 
та ксенофобії, демонізація мігрантів і шукачів притулку тощо. 
Мова ворожнечі у реальному та віртуальному вимірах зумовила 
зростання напруги в багатьох країнах, провокує подальшу еска-
лацію соціальних конфліктів.

Сучасна неоліберальна демократія базується на тому, що 
кожен має безумовне право аргументовано критикувати пове-
дінку іншої людини, але не її вроджені особливості (зовніш-
ні, національні ознаки тощо). Обрáзи на ґрунті раси, кольору 
шкіри або інших природних властивостей виправдано засу-
джуються демократичною державою. Водночас неоавтори-
тарні лідери широко використовують мову ворожнечі в про-
паганді, включають її до арсеналу інструментів маніпулюван-
ня масами.

У політологічному дискурсі мова ворожнечі розглядаєть-
ся як практика агресивних висловлювань, які принижують чи 
дискредитують людину або групу осіб за ознаками раси, релігії, 
статі, сексуальної орієнтації та ін. Це поняття охоплює поши-
рення, підбурення, сприяння або виправдання расової ненави-
сті, ксенофобії, антисемітизму тощо. ЄС визначає мову ворож-
нечі як систему видів самовираження, які поширюють расову 
ненависть, ксенофобію, антисемітизм та інші форми ненависті, 
викликані нетерпимістю, зокрема в формі агресивного націона-
лізму й етноцентризму, дискримінації та ворожого ставлення до 
меншин, іммігрантів [1]. Відтак мова ворожнечі увиразнюється 
насамперед у радикальних націоналістичних, етноцентричних, 
дискримінаційних висловлюваннях. Відзначимо, що змістове 
наповнення поняття «мова ворожнечі» не є сталим і розши-
рюється, позаяк актуалізуються нові види дискримінацій, які 
потребують оцінки з позицій прав людини.
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У більшості держав п’ятого, шостого та сьомого розширення 
ЄС останніми роками спостерігаються значні труднощі в пло-
щині відповідності тим зобов’язанням, які були покладені на них 
прийняттям до ЄС (Копенгагенські критерії). У політичному дис-
курсі Угорщини, Польщі, Румунії, Болгарії та іних країн, на всіх 
рівнях увиразнюється мова ворожнечі, тиск на права жінок і ЛГБ-
ТI-спільноти, зростання кількості правопорушень, скоєних на 
ґрунті расизму, ксенофобії, гомофобії тощо. Через названі та інші 
причини політичні режими «молодих демократій» Центральної 
та Східної Європи зазнають критики в частині погіршення яко-
сті демократії, а окремі – виправдано віднесені до нелібераль-
них демократій. Глобальна фінансова криза 2008 року, початок 
європейської міграційної кризи у 2015 році, ситуація, пов’язана 
з пандемією COVID-19 – усе це сприяло активізації праворади-
кальних, націоналістичних, популістських партій, які виступають 
основними трансляторами мови ворожнечі. Нині керівні партії 
у країнах Центральної та Східної Європи (як-от угорська партія 
Fidesz, польська PiS, румунська PSD, чеська АNO, хорватська 
HDZ, естонська eKRe, болгарська коаліція «Об’єднані патріо-
ти» та ін.) відкрито транслюють мову ворожнечі. Чи не найгострі-
ше проблема мови ворожнечі нині увиразнена в Угорщині, що й 
зумовило наш науковий інтерес до вивчення кейсу цієї країни.

В останнє десятиліття в Угорщині фіксується наростання 
кількості правопорушень, скоєних на ґрунті ненависті, а також 
інтолерантної антидемократичної мови ворожнечі в політичних 
дискусіях, медіа, побутовому спілкуванні. Деструктивний нелі-
беральний політичний дискурс спрямований найперше, проти 
національних меншин (найперше – ромів та євреїв), мусульман, 
мігрантів, біженців, сексуальних меншин [2]. Уряд В. Орбана 
провів низку кампаній, спрямованих проти згаданих соціальних 
груп, а також ліберальних неурядових організацій, Дж. Сороса та 
пов’язаних з ним інституцій, найперше – Центрально-Європей-
ського університету. Як приклад мови ворожнечі щодо Дж. Сороса 
можна навести розклеєння у 2017 році на підлогах трамваїв Буда-
пешта плакатів, щоб пасажири неодмінно наступали на облич-
чя мецената; також на деяких білбордах було нанесено графіті з 
надписом «stinking Jew». Такі дії влади та провладного сегмента 
громадянського (фактично – квазігромадянського) суспільства 



408 Держава і право � Випуск 87

створили сприятливий ґрунт для поширення мови ворожнечі, 
спростило її легітимацію в угорському публічному дискурсі.

Ксенофобні настрої в Угорщині значно зросли від 2015 року 
внаслідок масштабної міграції до країн ЄС з охоплених конфлік-
тами країн Північної Африки та Близького Сходу. В. Орбан іні-
ціював проведення референдуму щодо ставлення громадян Угор-
щини до визначення ЄС обов’язкових квот на прийняття біженців 
країнами-учасницями (02.10.2016 р.). Напередодні проведення 
опитування уряд Угорщини витратив понад 16 млн євро на офі-
ційну комунікаційну кампанію, що маркувала біженців, мігран-
тів як «злочинців», «загрозу національній безпеці». Зокрема, на 
відкритих громадських просторах було розміщено серію біл-бор-
дів із серією запитань на кшталт «Чи знали ви, що…?»: «Чи знали 
ви, що з початком міграційної кризи в Європі зросла чисельність 
сексуальних домагань жінок?», «Чи знали ви, що внаслідок теро-
ристичних атак у Європі від початку міграційної кризи було вбито 
понад 300 осіб?», «Чи знали ви, що майже мільйон мігрантів 
хочуть приїхати до Європи лише з Лівії?» тощо. Надання притул-
ку біженцям угорський уряд позиціонував у своїй пропагандист-
ській кампанії як загрозу національній культурі та традиціям. Такі 
дії влади, безумовно, кваліфікуються як мова ворожнечі. Фактич-
но уся інформаційно-пропагандистська кампанія, яка передувала 
проведенню референдуму, була організована як донесення уря-
дом Угорщини свого негативного ставлення до плану ЄС щодо 
квот на розселення біженців між державами-учасницями ЄС.

Також мова ворожнечі щодо біженців наростала в Угорщині 
шляхом активного продукування новин, широкого обговорен-
ня в межах ток-шоу в медіа, контрольованих державою, інтоле-
рантних публікацій в соціальних мережах тощо. Основні напря-
ми публікацій, зміст дебатів, відеосюжети, наповнення акаунтів 
провладних політиків та популярних в Угорщині особистостей 
стосувалися обговорення можливих загроз тероризму з боку 
шукачів притулку. Провладні медіа розвивали тему зростан-
ня злочинності як нібито результат винятково потоків нових 
біженців до країн ЄС. Проблеми функціонування соціальної 
сфери Угорщини аналізувалися під кутом зору можливих втрат 
з огляду на надання послуг мігрантам та біженцям. Нечисельні 
опозиційні медіа, соціальні медіа (які недостатньо охоплюють 
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сільське населення) не змогли через обмеженість ресурсів стати 
ефективною платформою для ліберально-демократичного кон-
трмовлення. Відтак заснована на інтолерантності й акцентах 
на розбіжностях риторика є невіддільною частиною сучасного 
угорського публічного суспільно-політичного дискурсу.

Попри те, що в Угорщині наявний дефіцит робочої сили, 
громадяни вкрай негативно ставляться до мігрантів та біженців. 
Наприклад, у 2016 році понад 35 тис. робочих місць були незай-
няті, найперше у сфері обслуговування. Причинами цього є 
низька народжуваність і відтік робочої сили для інших країн ЄС 
з вищою оплатою праці. Водночас угорське Міністерство еко-
номіки уважає, що міграція не є шляхом розв’язання проблеми 
дефіциту робочої сили, позаяк значна частина мігрантів є неква-
ліфікованою робочою силою.

Урядом Угорщини усіляко підтримувалися інформаційні 
кампанії, спрямовані на ототожнення шукачів притулку з «гаря-
чих точок» Близького Сходу та Північної Африки з потенцій-
ними терористами. За словами В. Орбана, «кожен мігрант ста-
новить загрозу суспільній безпеці та терору» [3]; хвиля мусуль-
манських біженців небезпечна для християнської ідентичності 
Європи [4]; біженці подібні «отруті» [5]. У цьому вбачаються 
чіткі характеристики мови ворожнечі. За результатами опиту-
вання Pew Research Center [6], кожні 8 з 10 угорців задекларува-
ли сприйняття біженців саме як тягаря для країни та вважають, 
що їх присутність на території Угорщини збільшить ймовірність 
терористичних атак. Особливо великі упередження простежу-
ються щодо біженців із Сирії та Іраку.

Коли в Європі лише почала загострюватися пандемія 
COVID-19, В. Орбан одразу пов’язав розповсюдження вірусу в 
країні саме з мігрантами, які прибувають з країн, сильно ураже-
них коронавірусною інфекцією [7]. Відзначимо, що цю панде-
мію уряд В. Орбана використав для чергового розширення своїх 
повноважень (фактичне одноособове керівництво країною без 
традиційної ролі парламенту).

Якщо ще кілька років тому для зміцнення своєї підтримки 
В. Орбан найперше використовував саме тему мігрантів і біжен-
ців, то нині її дещо витіснила проблема ромів. Ромська громада 
в Угорщині продовжує зазнавати широкої дискримінації та від-
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чуження, бідності та сегрегації у сфері житла, освіти, зайнято-
сті тощо. Позасистемні воєнізовані групи організовують марші, 
демонстрації та патрулювання в місцях компактного проживан-
ня угорських ромів, здійснюючи моральний та фізичний тиск на 
них [8]. Від 2008 року розпочалася хвиля нападів, вбивств ромів; 
тільки у 2008–2009 роках праворадикали вбили шістьох та пора-
нили п’ятдесят п’ять осіб.

Нині для Угорщини характерна найперше освітня сегрега-
ція представників ромської національної меншини. Найбільш 
яскравим прикладом останніх років є кейс ущемлення права на 
освіту дітей з ромських родин угорського містечка Дьонгьоспа-
та, де компактно проживають 2,5 тис. ромів. У 2004–2014 роках 
школярі-роми вимушено навчалися відокремлено від дітей 
інших національностей. Питання щодо дискримінації у сфері 
освіти дітей з ромських родин від 2011 року активно порушу-
валося громадою ромів та правозахисними неурядовими орга-
нізаціями. Однак увесь цей час навчання школярів-ромів здій-
снювалося в підвальному приміщенні школи; їм не дозволялося 
використовувати ті самі санвузли, відвідувати басейн, вивчати 
інформатику та іноземні мови. Окрім цього, в Дьонгьоспата 
зафіксована деструктивна активність неформальних «варто-
вих порядку» – груп місцевих екстремістів, які в різних формах 
переслідують ромське населення містечка, тому шкільна сегре-
гація – не єдиний прояв тиску на права угорських ромів.

У судовому порядку 60 ромським родинам було призначено 
виплату компенсації за дискримінацію дітей-школярів (сумар-
но близько 300 тис. євро; рішення суду другої інстанції від 
18.09.2019 р.). Відтак влада Угорщини повинна нести фінансо-
ву відповідальність за шкоду, заподіяну освітньою сегрегацією 
[9]. Однак уряд, який мав виплатити компенсацію ще до кінця 
2019 року, досі не зробив цього. Навіть більше, В. Орбан ініці-
ював проведення консультативного референдуму про те, чи 
повинні здійснюватися виплати-компенсації родинам ромів. 
Угорський прем’єр-міністр уважає, що держава не повинна 
толерувати упривілеювання певних етнічних груп, виплачуючи 
їм кошти ні за що. Відзначимо: проведення референдуму було 
заплановано на березень 2020 року, однак з причини пандемії 
СOVID-19 його перенесено, проте не скасовано.
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Зауважимо, що ініціатива проведення згаданого консульта-
тивного референдуму поглибила розкол суспільства, посили-
ла дискримінацію та ворожнечу щодо ромської національної 
меншини Угорщини. Фактично уряд В. Орбана своїми діями та 
меседжами сприяє унормуванню сегрегації ромів, її сприйнят-
тю як норми в угорській спільноті, в той час як рівний доступ 
до освіти мав би стати важливим чинником досягнення рівності 
та припинення спадщини антиґіпсизму (ромофобії). Очевидно, 
що владний дискурс В. Орбана, партії Fidesz та низки радикаль-
них системних і позасистемних (але не антисистемних) політич-
них áкторів чітко спрямований на поляризацію угорської нації, 
подальшу стигматизацію ромської (і не лише) громади. Вихід 
«ромського питання» на перші позиції національного поряд-
ку денного пояснюється популістською природою угорського 
режиму, слабкістю антисистемних опозиційних −кторів політики 
й ліберально-демократичного сегмента громадянського суспіль-
ства, а також низкою інших чинників.

За результатами опитування, проведеного у 2019 році за під-
тримки інституцій ЄС угорським державним Університетом 
Етвоша Лорана (кафедра соціальної психології), лише 6 % угор-
ських респондентів не мають упереджень щодо своїх земляків 
ромського походження; лише 18 % вважають неприйнятним 
політичне переслідування ромів; 20 % розглядають як виправ-
дані антиромські заяви державних високопосадовців Угорщини; 
13 % – готові долучитися до антиромського руху [10]. Сприйняття 
ромів угорцями в основному визначається емоцією страху, а щодо 
груп, від яких очікується потенційна загроза, традиційно най-
більші упередження. В політичній культурі угорців міцно вкорі-
нені низка руйнівних стереотипів щодо ромів. Очевидно, що саме 
роми є найбільш сегрегованою соціальною групою в Угорщині, 
а відтак щодо неї найбільш виражено (та практично безкарно) 
проявляється мова ворожнечі. Низка опитувань, зокрема дослі-
дження Pew Research Center [11], засвідчують: угорці ставляться 
до національних меншин зі значно більшим негативом та упере-
дженнями, ніж у середньому по ЄС. Пандемія COVID-19 ще біль-
ше посилила депривацію та стигматизацію угорських ромів.

Також в Угорщині останнім часом спостерігається посилення 
антисемітизму: країна є в групі найбільш антисемітських держав 
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на теренах Центральної та Східної Європи: 42 % дорослого насе-
лення більшою чи меншою мірою характеризують антисемітські 
погляди (Індекс антисемітизму ADL Global 100 за 2019 р.). Для 
порівняння: у 2015 році цей відсоток становив 40 % [12].

Істотно «пожорсткішала» й риторика угорської влади щодо 
представників нетрадиційної сексуальної орієнтації. Напри-
клад, спікер угорського парламенту Л. Кевер публічно порівняв 
прихильників усиновлення дітей одностатевими парами з педо-
філами [13]; член партії Fidesz І. Болдоґ закликав заборонити 
проведення в Будапешті щорічних гей-прайдів [14]; провладний 
публіцист Ж. Байєр озвучив: «Так, ми – гомофоби!» [15]. Саме 
за допомогою таких войовничих інтолерантних меседжів партія 
Fidesz та її союзники намагаються заручитися підтримкою елек-
торату. Тут вбачається слідування політиці польської партії PiS, 
для якої схожа стратегія була електорально виграшною.

Мова ворожнечі щодо представників сексуальних меншин 
неодноразово фіксувалася в ході щорічних Budapest Pride (про-
водиться від 1993 р.). Проведення таких заходів завше супрово-
джувалося надзвичайними заходами безпеки. Також мова нена-
висті виражено проявилася в ході обговорення та прийняття 
19.05.2020 р. угорським парламентом законопроєкту про забо-
рону права трансгендерних осіб юридично змінити стать. Оче-
видно, що такі законодавчі новації відкривають можливості для 
подальшого посилення дискримінації та загострення проблеми 
мови ворожнечі щодо сексуальних меншин.

Позаяк Угорщина залишається членом ЄС, від неї очікується 
недопущення застосування мови ворожнечі на різних рівнях, а 
натомість – реалізацію проєктів, які сприяли б зміцненню толе-
рантності в угорській спільноті. За роки членства в ЄС в Угор-
щині відбулися певні прогресивні зрушення в законодавстві, 
яке унормовує питання, пов’язані з проявами мови ворожнечі, 
злочинами, скоєними на ґрунті ненависті (кримінальне, адмі-
ністративне, цивільне право, закони про медіа), однак ці нова-
ції не вповні відповідні нормам міжнародного права. До того ж 
практичне застосування наявних інструментів правового захи-
сту є проблематичним. Державні органи не застосовують ефек-
тивно наявні механізми, спрямовані проти мови ворожнечі. 
Внаслідок інертності правоохоронних органів багато випадків 
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мови ворожнечі залишаються не розслідуваними, а відтак – без-
карними. Жертви мови ворожнечі в Угорщині нечасто зверта-
ються за захистом своїх прав, особливо в межах цивільного та 
адміністративного процесу. Починаючи від 2009 р. порушувала-
ся низка справ щодо застосування мови ворожнечі державни-
ми службовцями щодо неурядових організацій, але в судовому 
порядку дії відповідачів-посадовців зазвичай не отримували 
належної правової кваліфікації саме як мови ворожнечі [16].

Очевидною є потреба нагального узгодження Угорщиною 
національного законодавства на предмет його відповідності між-
народним стандартам прав людини в частині проявів мови ворож-
нечі, злочинів, скоєних на ґрунті мови ненависті. Караними 
мають бути не лише такого типу правопорушення, а й підбурю-
вання до їх скоєння, які увиразнені в мові ворожнечі. Для забез-
печення виконання цих завдань очевидна потреба підвищення 
обізнаності представників правоохоронних і судових органів 
щодо проявів мови ворожнечі, кваліфікації правопорушень, ско-
єних на ґрунті мови ворожнечі тощо. Водночас влада Угорщини 
наразі не демонструє зацікавленості в цьому питанні. Натомість 
наявна ситуація, за якої в багатьох випадках прояву мови ворож-
нечі правоохоронні органи Угорщини часто навіть не відкрива-
ють офіційне провадження або ж не беруть до уваги мотивів нена-
висті, припиняють провадження на підставі відсутності доказів. 
Це завуальований сигнал угорському суспільству про те, що такі 
дії є практично безкарними, а відтак – прийнятними.

Значна кількість проявів мови ворожнечі увиразнена у фор-
маті медіапродукту. Розслідувати випадки мови ворожнечі у 
медіасередовищі є одним зі завдань Ради з питань засобів масо-
вої інформації (The Media Council). Однак попри статус неза-
лежної інституції на цей орган має великий вплив керівна партія 
Fidesz. Цей орган відтак набув характеристики підконтрольного 
та політично заангажованого. Протидія проявам мови ворожне-
чі ускладнена ще й тим, що понад 80 % ринку суспільно-політич-
них медіа фінансуються з джерел, пов’язаних із партією Fidesz, 
яка і виступає основним генератором ідей, контраверсійних до 
ліберально-демократичних цінностей.

Відзначимо, що означені проблеми характерні для багатьох 
«молодих демократій» Центральної та Східної Європи, однак 
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в Угорщині як державі, котра стала на шлях розбудови нелібе-
ральної демократії, вони особливо гострі. Сильні антимігрант-
ські настрої, виражена зневага до окремих національних мен-
шин особливо характерні для Угорщини. 

Зростання проявів мови ворожнечі пов’язані, на нашу думку, 
з: 1) політикою та комунікаційними стратегіями угорського 
уряду; 2) відсутністю політичної волі для невідворотності від-
повідальності винних у злочинах, скоєних на ґрунті ненависті, 
проявах мови ворожнечі; 3) особливостями політико-правової 
культури угорців, яка не відповідна ліберально-демократичним 
цінностям; 4) сильним тиском на ліберально-демократичний 
сегмент громадянського суспільства, підтримкою владою квазі-
громадянських організацій та рухів; відтак правозахисний сек-
тор Угорщини нестійкий у реагуванні на кейси правопорушень 
на ґрунті мови ворожнечі.

З огляду на те, що навесні 2022 року в Угорщині відбудуться 
чергові парламентські вибори, уже очевидно, що ця країна вхо-
дить у новий виборчий цикл з увиразненим наростанням мови 
ворожнечі довкола найперше теми прав мігрантів і національ-
них меншин.
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Diachenko Olga. Hate speech as a characteristic of the deterioration of the 
quality of democracy in Hungary

Manifestations of hate speech in Hungary against the background of the 
country’s transition to a model of illiberal democracy are studied. It is 
emphasized that in Hungary the quality of democracy is steadily deteriorating 
and this is reflected in intolerant public discourse. Factors such as the global 
financial crisis (since 2008), the european migration crisis (since 2015), the 
deepening socio-economic problems against the background of the COVID-19 
pandemic, etc. have been identified as favourable for the spread of hate speech 
in Hungary. It is argued that the destructive illiberal political discourse in 
Hungary is directed primarily against national minorities (Roma, Jews, etc.), 
migrants, refugees, sexual minorities, and Muslims. The peculiarity of Hungary 
is the production of hate speech not only by radical political actors, but also by 
the government and a close segment of civil (quasi-civil) society. It is noted that 
V. Orbán’s use of hate speech was most evident in such campaigns as: 1) protest 
against the eU policy on quotas for the reception of refugees; 2) pressure on the 
Central european University and other institutions related to G. Soros; 
3) restriction of the rights of liberal-democratic actors of civil society; 
4) campaigns aimed at segregation and stigmatization of Roma, informal 
support of antigypsism (romaphobia); 5) pressure on sexual minorities, open 
voice of the Hungarian authorities in favour of homophobia. It was stated that 
despite the legal regulation of issues related to hate speech, Hungarian law does 
not fully comply with international law, and its practical application is 
complicated. It is argued that the rise of hate speech in Hungary is due to: 1) the 
policies and communication strategies of the Hungarian government; 2) lack of 
political will for the inevitability of liability of perpetrators of offences 
committed on the basis of hatred; 3) features of the political and legal culture of 
Hungarians, which does not correspond to liberal-democratic values; 4) strong 
pressure from the authorities on the liberal-democratic segment of civil society.

Key words: quality of democracy, hate speech, Hungary, political party 
Fidesz, illiberal democracy, intolerance.
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сповільнення ліберально-демократичних  
перетворень у латвії:  

інституЦійний та Ціннісний виміри1

Досліджуються причини сповільнення ліберально-демократичних тран-
сформацій та погіршення якості демократії після 2004 року. Головною про-
блемою в частині якості ліберальної демократії в Литві визначено перефор-
матування цінностей населення відповідно до західного ліберально-демокра-
тичного стандарту. Зроблено висновок, що останніми роками в Латвії 
відбувається ерозія демократії, стагнація ліберально-демократичних 
реформ.

Ключові слова: ліберальна демократія, якість демократії, дефекти 
демократії.

Kokoriev Oleksii. Slowing down of liberal-democratic transformations in 
Latvia: institutional and value dimensions

The reasons for the slowdown of liberal-democratic transformations and the 
deterioration of the quality of democracy after 2004 are investigated. The main 
problem in terms of the quality of liberal democracy in Lithuania is the reformatting 
of the values of the population in accordance with the Western liberal-democratic 
standard. It is concluded that in recent years in Latvia there has been an erosion of 
democracy, stagnation of liberal-democratic reforms.

Key words: liberal democracy, quality of democracy, defects of democracy.

Попри те, що Латвія є повноправним членом ЄС, ліберальна 
демократія в цій країні не є стійкою, а її цінності контроверсій-
ні для багатьох громадян. За оцінками шведської дослідниць-
кої інституції V-Dem Institute, Латвія належить до групи саме 
ліберальних, а не електоральних демократій, однак для краї-
ни характерне наростання дефектів демократії [1]. Британська 
аналітична компанія economist Intelligence Unit, яка визначає 
рейтинг демократичності держав, не віднесла Латвію (як і інші 
країни Балтії) до країн зі стабільною демократією з огляду на 

1© КОКОРЄВ Олексій Вікторович – кандидат філософських наук, ви-
кладач Коледжу зв’язку та інформатизації Одеської національної академії 
зв’язку ім. О. С. Попова; ORCID: 0000-0001-7391-2498; e-mail: politlaw@
ukr.net
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недоліки у площині політичної культури, політичної участі. За 
результатами 2019 року Латвія посіла 38-е місце у світі [2], що 
відповідне оцінці «недосконалої демократії» (flawed democracy).

Від початку фундаментальних перетворень 1990-х років у Лат-
вії регулярно робляться заміри якості демократії. Дослідження 
особливо активізувалися після набуття Латвією членства в ЄС. 
Моніторинг якості демократії найперше проводить Інститут 
соціальних і політичних досліджень Латвійського університету. 
Двома найбільшими його науковими розвідками були: «Наскіль-
ки демократичною є Латвія? Моніторинг демократії 2005–2007 
років» [3] і продовження першого проєкту – «Наскільки демо-
кратичною є Латвія? Демократичний аудит 2005–2014 років» [4].

Безумовно, виконання Латвією Копенгагенських критеріїв 
як країною-кандидатом на вступ до ЄС та членство від 2004 року 
в цій організації значно зменшило вплив негативних зовнішніх 
чинників на внутрішньополітичні процеси, сприяло демокра-
тизації латвійського суспільства. Тобто, євроінтеграція слугу-
вала дієвим інструментом ліберальної демократизації. Очікува-
лося, що європейський вектор розвитку стримає популістські, 
праворадикальні та інші деструктивні процеси в Латвії. Однак 
після приєднання до ЄС ліберально-демократичні трансфор-
мації сповільнилися й увиразнилися симптоми демократичної 
«втоми». Цю думку підтримує та розвиває, зокрема, латвійський 
політолог Ю. Розенвальдс [5]. Втім, це не виняткова особливість 
Латвії: для більшості європейських «молодих» демократій пер-
спектива вступу до ЄС виступала рушійною силою демократи-
зації, але після набуття статусу держави-учасниці ЄС мотивація 
форсувати демократичні перетворення знизилась. Відзначимо, 
що Копенгагенські критерії стосувалися процедурних та інсти-
туційних аспектів демократії, але перед Латвією (як і інши-
ми áкторами «великого розширення» ЄС) залишилося стояти 
завдання значно складніше та довготривале за часом виконан-
ня – переформатування цінностей населення відповідно до 
західного ліберально-демократичного стандарту.

Для оцінки якості демократії в Латвії звернемося до Індек-
су трансформації Бертельсманна (ІТБ), позаяк його результати 
увиразнюють успішність певної країни в ліберальній демокра-
тизації. ІТБ Латвії 2020 року становить 8,8 балів (з 10 можливих). 
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За роки вимірювання ІТБ помітне його зростання в Латвії: якщо 
у 2006 році індекс становив 8,2 бала, то у 2018 – 8,68. Відзначи-
мо, у 2020 році субіндекс демократизації (8,90) перевищив субін-
декс розвитку економіки (8,61). Протилежна ситуація, коли 
субіндекс розвитку економіки переважає субіндекс демократії, 
характерна неоавторитарним посткомуністичним державам, 
які мають потужні запаси нафтогазових чи інших природних 
ресурсів (Росія, Азербайджан, Казахстан та ін.). Відтак у частині 
демократизації Латвія за оцінками Фонду Бертельсманна відпо-
відає оцінці консолідованої демократії*.1

Якщо порівнювати успішність посткомуністичної трансфор-
мації Латвії з іншими країнами посткомуністичного простору, то 
Латвія – одна з небагатьох країн, які від 2006 року (початок замі-
рів ІТБ) істотно (понад 0,25 бала) покращили свої позиції в рей-
тингу. Водночас відзначимо, що вирішення Латвією фундамен-
тальних задач (як-от, вступ до ЄС, «розлучення з Москвою» [6]) 
разом із наростанням загальноєвропейських проблем на тлі гло-
бальної економічної кризи (від 2008 р.), загальноєвропейсько-
го росту євроскептицизму та популізму, початку міграційної 
кризи (у 2015 р.) і под., сповільнило ліберально-демократичний 
поступ. Очевидно, що останніми роками в Латвії відбувається 
повільна та поступова ерозія демократії, стагнація лібераль-
но-демократичних перетворень.

Проблеми стійкості ліберальної демократії в Латвії оче-
видні з огляду на результати останніх парламентських вибо-
рів (06.10.2018 р.), які засвідчили ріст недовіри до традиційних 
партій і політиків. До латвійського Сейму пройшли нещодавно 
утворені (2016–2017 рр.) політичні партії, які побудували вибор-
чу кампанію на класичних для новітніх популістів темах анти-
корупції, потреби оновлення політичного класу та ін. Це відби-
ває загальноєвропейську тенденцію останніх років щодо росту 
популярності праворадикальних, популістських партій в умовах 
економічного спаду, міграційної кризи, резонансних корупцій-
них викриттів тощо. Але попри чутливість латвійців до корупції, 
в суспільстві наразі не сформувалося стійке розуміння її загроз. 

 *1Показник вище 8,5 засвідчує, що країна має значні успіхи лібераль-
но-демократичної трансформації.
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Це проявилося, найперше, в ще значній підтримці (19,8 % голо-
сів) політичної партії «Згода» (Saskaņa; інколи цю назву пере-
кладають як «Гармонія»), хоча підтримка цієї партії знизилась 
у порівнянні з попередніми виборами (2011 рік – 28,4 %, 2014 – 
23 %). Саме з партією «Згода» пов’язані чисельні корупційні 
справи, фігурантом яких виступає мерія Риги.

На останніх парламентських виборах у Латвії (2018 р.) знач-
ну електоральну підтримку отримали саме антисистемні попу-
лістські політичні сили, які вперше заявили про себе як суб’єкти 
пасивного виборчого права. Ці вибори реструктуризували полі-
тичний ландшафт Латвії. Фактично відбувся перехід до більш 
консервативного, націоналістичного порядку денного. Мова 
про таких політичних áкторів:

1) партія «Кому належить держава?» (Kam pieder valsts, KPV 
LV) набрала 14,25 % голосів. Партія зарекомендувала себе схиль-
ною до маніпуляцій питаннями, до яких чутливі латвійці: деше-
ві ліки, створення сприятливих умов для збільшення кількості 
населення до 2,5 млн осіб (нині – бл. 1,9 млн осіб), збільшен-
ня фінансування медицини тощо. Лідер партії «Кому належить 
держава?» А. Кайміниш, якого називають «латвійським Трам-
пом», вирізняється радикалізмом. Згадана партія та її очільник 
не мають ідеологічного маркування, а виключно позиціюють 
себе «з народом» на противагу еліті, а головним завданням партії 
визначено «очищення» латвійської політичної системи;

2) партія «Нова консервативна партія» (Jaunā konservatīvā 
partija, JKP) набрала 13,58 % голосів в ході своєї першої виборчої 
кампанії. Програма цієї консервативно-націоналістичної полі-
тичної сили засвідчує підтримку електоральної, однак не лібе-
ральної демократії. Зокрема, нові консерватори підтри мують 
запровадження єдиної шкільної системи державною мовою 
(тобто, і для шкіл національних меншин), розглядають шлюб 
виключно як союз чоловіка та жінки, уважають неприйнятним 
впровадження інституту цивільного партнерства (за прикладом 
Естонії), зокрема й для одностатевих пар і под.;

3) альянс «Розвиток/За!» (Attīstībai/Par!) набрав понад 12 % 
голосів виборців. Альянс підтримує ідею прийняття закону про 
спільне проживання, є активним прихильником об’єднаної 
Європи та інших ліберально-демократичних меседжів. «Розви-
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ток/За!» виступає за автоматичне надання громадянства Лат-
вії усім неповнолітнім дітям негромадян, чим відрізняється від 
популістів праворадикального спрямування. Однак політична 
програма*1 альянсу ґрунтується на популістських гаслах: потро-
єння фінансування науки, подвоєння упродовж десяти років 
пенсій, підвищення мінімальної заробітної плати до 500 євро на 
місяць і т. д.

Виникає питання: чому латвійці підтримали популістів? Оче-
видно, що для латвійського електорату напередодні виборів 
2018 року була характерна висока недовіра традиційним парті-
ям та інститутам держави. Найбільше на такі настрої вплинули 
корупційні викриття, зокрема пов’язані із банком ABLV (відми-
вання коштів клієнтів переважно з пострадянських країн). Росту 
популярності саме популістів, припускаємо, сприяло те, що 
злочинна банківська діяльність була викрита не компетентни-
ми латвійськими державними установами, а фінансовим відом-
ством іншої держави (США) [7]. Це зумовило критичну оцінку 
ефективності діяльності апарату латвійської держави, а відтак – 
рівня довіри населення до влади. На тлі антикорупційного скан-
далу назріла потреба в нових політичних силах, які озвучили 
соціально очікувані гасла критики влади та потреби ефективної 
антикорупції.

Висока чутливість латвійців до популізму доводить нестій-
кість у їх політико-правовій культурі саме ліберально-демокра-
тичних цінностей, готовності та бажання контролювати інститу-
ти держави силами громадянського суспільства. Серед проблем, 
які становлять значну загрозу подальшій демократизації Латвії, 
на наше переконання, більшість лежить саме у площині політи-
ко-правових цінностей, політичної культури в цілому. Основни-
ми з них уважаємо наступні:

– відчуття в більшості латвійців політичного безсилля, їх 
низька довіра до політиків, що призводить до контрпродук-
тивного відчуження від політики, а відтак знижує перспективу 
зміцнення демократичної політичної культури та укорінення 
ліберально-демократичних цінностей;

*1Див.: https://attistibaipar.lv/programma
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– зниження виборчої активності, явки на вибори, що ставить 
питання легітимності влади, рівня довіри населення виборним 
органам. Наприклад, у 2010 році на виборах Сейму проголосу-
вали 63,12 % виборців, 2011 – 59,45 %, 2014 – 58,85 %, 2018 – 
54,6 %;

– помітне наростання відчуження суспільства від владної 
еліти. Не в останню чергу причиною цього є наростання соці-
альної нерівності, відсутність стратегічного підходу латвійської 
влади до соціальних питань;

– станом на початок 2020 року 10,7 % населення Латвії 
(220,5 тис. осіб) мають статут негромадян. Однак, позитивом є 
розв’язання питання автоматичного надання громадянства Лат-
вії дітям, народженим від батьків-негромадян (з 01.01.2020 р.). 
Також кількість негромадян в структурі населення Латвії посту-
пово зменшується, наприклад, на початок 2014 року налічувало-
ся 13 % негромадян.

Попри ліберально-демократичний вектор розвитку Латвії, 
на її політику продовжує здійснюватися деструктивний олігар-
хічний вплив. Довготривало країною фактично керували пред-
ставники олігархії: А. Лемберґс (ексмер Вентспилса), А. Шле-
серс (обіймав високі урядові посади), А. Шкеле (двічі обіймав 
посаду прем’єр-міністра). Попри те, що А. Шлесерс та А. Шкеле 
останніми роками витіснені з латвійської політики, певний 
вплив А. Лемберґса зберігається досі, хоча щодо нього ведуться 
слідчі дії. Також існують припущення про підтримку А. Шлесер-
сом партії «Кому належить держава?» та його вплив на видання 
«Dienas Bizness». Отже, хоч олігархічне «захоплення держави» 
нині не характерне Латвії, деструктивний вплив олігархів на 
політику держави у латентній формі зберігається. Деякі політи-
ки, близькі до згаданих олігархів, нині мають владні повнова-
ження. Відтак виправдано ставити питання про те, чи достат-
німи є зусилля латвійців, щоб остаточно витіснити олігархів і 
злочинні економічні групи з політики Латвії.

Попри наявну в латвійському суспільстві ціннісну сегмента-
цію, нині соціологи (зокрема, компанія Kantar Latvia) головною 
цінністю для населення називають згуртованість, а ще кілька 
років тому такими цінностями були, найперше, стабільність 
і безпека [8]. Згуртованість у латвійців міцно пов’язана саме з 
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традиційними сімейними цінностями, а значить – консерва-
тизмом, що може становити проблему для інтеграції в латвій-
ський соціум ліберально-демократичних цінностей. Водночас 
на думку латвійських соціологів Р. Рунґле та С. Сенікане [9], 
пріоритетною для латвійського суспільства все ще залишається 
цінність безпеки, а консервативні цінності загалом залишають-
ся домінуючими.

Нині ціннісні розлами проходять не лише по лінії «громадя-
ни – негромадяни», а найперше за віковими групами. Цінності 
виживання зберігають значущість, однак передусім у віковій 
групі, старшій 45 років. Натомість для молоді зростає значення 
цінностей самовираження, які є основою ліберально-демокра-
тичного поступу будь-якої країни.

Аргументом на користь тези про низьку якість латвійської 
демократії слугує низький рівень довіри латвійців до влади та 
інших значущих інститутів демократії. За результатами опиту-
вання Євробарометра, проведеного наприкінці 2019 року [10]:

– в Латвії вкрай низька довіра до уряду та парламенту. Уряду 
довіряють лише 28 % латвійців (для порівняння: у Литві – 32 %, 
в Естонії – 43 %). Ще нижчим є рівень довіри законодавчому 
органу: лише 19 % опитаних у Латвії довіряють йому (для порів-
няння: у Литві – 13 %, в Естонії – 40 %);

– національній системі правосуддя в Латвії довіряють лише 
37 % латвійців;

– лише 6 % латвійців довіряють політичним партіям. Якщо у 
Литві результати є дуже схожими з латвійськими, то в Естонії – 
незначні, але наявні відмінності в кращу сторону (13 % опита-
них довіряють);

– рейтинг довіри національним друкованим медіа Латвії 
становить 48 %. У випадку з телебаченням, яке традиційно має 
найсильніший вплив на громадян, рівень довіри вищий – 63 %. 
Інтернет-медіа мають низьку довіру латвійців – 34 %. Лише 22 % 
латвійців довіряють інформації, поширеній у соціальних мере-
жах.

Рейтинг Латвії в Індексі свободи преси (Press Freedom Index) 
за час його визначення (від 2013 року) незмінно зростає: у 
2020 році країна зайняла 22-е місце у світі (для порівняння: 
Естонія – 14-е, Литва – 28-е місця). Однак, на нашу думку, 
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серйозною перешкодою стійкості демократії в Латвії є недофі-
нансування державних медіа. Ще у 2008 році латвійський уряд, 
реагуючи жорсткою економією на початок глобальної фінансо-
вої кризи, скоротив на 25 % фінансування державних мовників 
та відтоді не збільшив їх підтримку. Багато журналістів втра-
тили робочі місця, чимало програм закриті. Це зактуалізувало 
питання про якість і своєчасність контенту в латвійських медіа. 
Закриття з 01.01.2020 р. найстарішого комерційного телеканалу 
Латвії Latvijas Neatkarīgā Televīzija (LNT), ймовірно, ще більше 
послабить плюралізм у медіасередовищі Латвії та ускладнить 
подальше запобігання та протидію фальшивим новинам і дезін-
формації. Небезпечність ситуації для якості латвійської демо-
кратії полягає в тому, що Латвія перебуває в групі держав, на які 
спрямовані іноземні (найперше, російські) токсичні дезінфор-
маційні пропагандистські кампанії [11]. Також відзначимо, що 
нагляд за латвійськими медіа є сильно політизований. Націо-
нальна рада з питань електронних ЗМІ (NePLP), яка здійснює 
нагляд за медіа усіх видів, обирається Сеймом та складається з 
представників політичних партій. Відтак цей орган працює в 
високо політизованому кліматі.

У період виборчих кампаній керівництво особливо держав-
них медіа відчуває політичний тиск як влади, так і опозиції. 
Однак, варто відзначити, що латвійські журналісти, особливо 
громадського радіо, виробляють максимально незалежний кон-
тент і намагаються бути об’єктивним контролером влади.

Проблему для стійкості демократії в Латвії становить недо-
статньо міцний (крихкий) прошарок середнього класу в країні. 
Саме середній клас виступає соціальною базою демократичних 
перетворень у будь-якій країні. Хоча в опитуванні громадської 
думки [12] 44 % населення Латвії визначили свою приналеж-
ність до середнього класу, аналіз за критеріями відповідності до 
цього прошарку засвідчує відповідність йому значно меншого 
відсотка латвійців.

Перспективу латвійської демократії, на наше переконання, 
сильно ускладнюють деструктивні демографічні зміни, найпер-
ше – стрімке скорочення молоді в структурі населення. На поча-
ток 2019 року в Латвії проживало вдвічі менше осіб 18–24 років, 
ніж у 1991 році [13]. Країна займає одну з найгірших позицій в 
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ЄС за чисельністю молоді. За оцінками Євростату, у 2040 році 
половина населення Латвії буде старшою 50 років. Окрім цього 
зменшується загальна чисельність населення країни; тільки від 
2010 року вона скоротилася на близько 225 тис. осіб.

Останніми роками в Латвії виникли нові конфлікти в пло-
щині ідентичності. Від питань, пов’язаних із російськомовною 
меншиною та негромадянами, вони змістили акценти на питан-
ня про місце неоліберальних і національно-консервативних 
цінностей у латвійській спільноті. Прикладами слугують про-
блеми ратифікації Стамбульської конвенції (Конвенції Ради 
Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домаш-
ньому насильству та боротьбу з цими явищами) та Глобального 
пакту про міграцію.

Щодо ратифікації Стамбульської конвенції, то національ-
но-консервативні політичні сили Латвії виступили проти цього. 
Представлені в парламенті Латвії політичні партії наразі не 
дійшли згоди щодо ратифікації цього документа. Ратифіка-
цію підтримує коаліційне об’єднання «Розвиток/За!» та альянс 
«Нова єдність». На позицію інших парламентських партій силь-
ний вплив має авторитетний у Латвії інститут церкви, який 
займає рішучу позицію проти окремих положень Стамбульської 
конвенції. Ратифікацію конвенції розглядали як загрозливу й 
низка високопосадовців, наприклад, таку позицію озвучував 
ексміністр юстиції Д. Расначс. Питання ратифікації Стамбуль-
ської конвенції розділило навіть науковців Латвійської академії 
наук, які не зуміли випрацювати єдину наукову позицію [14].

Зауважимо, що Латвія є не єдиною країною ЄС, яка дискутує 
щодо ратифікації Стамбульської конвенції. Сім держав нара-
зі не підтримали її: Болгарія, Литва, Словаччина, Угорщина та 
ін.; з країн Балтії лише Естонія пройшла законодавчу процедуру 
ратифікації. Критики ратифікації Стамбульської конвенції Лат-
вією перебувають на позиції, що: 1) цей акт включає неприй-
нятні з консервативних позицій прозахідні ліберальні правові 
норми, які дисонують із традиційними для Латвії сімейними 
цінностями; 2) абсолютна більшість (понад 80 %) норм конвен-
ції вже закріплені в інших чинних актах Латвії.

Відзначимо, що ратифікація Стамбульської конвенції вкрай 
важлива для ліберальної демократизації Латвії, адже в цій кра-
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їні домашнє насильство, насильство щодо жінок зустрічається 
значно частіше, ніж у середньому по ЄС. Водночас у латвійсько-
му законодавстві залишаються прогалини, які перешкоджають 
жертвам домашнього насилля захиститися та притягнути вин-
них до відповідальності.

Ще однією гострою лінією розлому в Латвії виступила відмова 
ратифікувати Глобальний пакт про міграцію (2018). 06.12.2018 р. 
Сейм Латвії не підтримав підписання цього документа. Водно-
час парламенти Естонії та Литви проголосували на підтримку 
пакту. Латвія ж є в групі країн, які наполягають на суверенному 
праві здійснювати міграційну політику. Зауважимо, що активна 
участь Латвії у пом’якшенні міграційної кризи не була підтрима-
на ні на рівні влади, ні на рівні громадськості.

Коли міграційна криза у Європі лише почала загострюва-
тися, опитування громадської думки зафіксували, що понад ¾ 
мешканців Риги не схвалили прийняття біженців за квотами 
ЄС [15]. Це при тому, що в докризовий період (зокрема, 1998–
2014 рр.) країна лише 63 особам надала статус біженця. Напри-
кінці 2015 року Латвія на вимогу ЄС погодилася прийняти 531 
шукача притулку, однак не виконала зобов’язання в повному 
обсязі (прийняла 374 особи), а також не доклала належних зусиль 
для їх інтеграції, подолання упереджень, ксенофобії тощо. Як і 
в випадку з іншими країнами Балтії, мігранти, скеровані в Лат-
вію за квотами ЄС, зазнали сильного відчуження та бідності, їм 
надавалася недостатня підтримку від держави для задоволення 
навіть вітальних потреб, а відтак абсолютна їх більшість нама-
галися після набуття статусу біженця якнайшвидше змінити 
країну проживання. Результати опитувань громадської думки 
останніх років засвідчують: найбільші побоювання латвійців 
стосуються саме біженців та терористичних загроз, і видається, 
що на рівні інституту держави не докладаються зусилля для роз-
віювання необґрунтованих страхів, подолання упереджень.

Інститут виборів, як один із найважливіших інститутів демо-
кратії, в Латвії загалом відповідає стандартам ЄС. Останні 
національні та місцеві вибори, а також вибори до Європарла-
менту не супроводжувалися серйозними порушеннями. Однак 
ця позитивна характеристика потребує перевірки на стійкість, 
адже ще попередні парламентські вибори (2014 р.) супрово-
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джувалися судовими процесами, спричиненими недоброчесні-
стю кандидатів. Наразі наявні застереження в частині рівного 
доступу суб’єктів виборчого процесу до засобів масової інфор-
мації. Право власності на окремі медіа не є прозорим та існують 
проб леми щодо прихованої політичної реклами («джинси»), яка 
порушує засади чесної журналістики та слугує нечесним або/і 
популістським політикам. Наприклад, видання «Dienas Bizness» 
активно підтримувало партію «Кому належить держава?».

Офіційних обмежень щодо права на об’єднання та мирні 
зібрання в Латвії немає, однак влада часто вдавалася до пере-
шкоджання проведенню окремих публічних заходів, особли-
во організованих сексуальними меншинами. Зауважимо, що 
увесь комплекс питань, пов’язаних з правами латвійської ЛГБ-
ТІ-спільноти, є дуже чутливим і має проблеми в частині толе-
рантності. Ще у 2005 році парламент Латвії прийняв поправку 
до конституції (ст. 110), що визначає шлюб саме як союз чоло-
віка та жінки. Ця поправка має сильну політичну та суспільну 
підтримку, і навряд чи буде скасована найближчим часом.

На якість демократії негативно впливає слабкість литовсько-
го громадянського суспільства: чисельність НУО є незначною, 
кількість членів у них невелика, а фінансова підтримка – недо-
статня для належного функціонування. Навіть така важлива 
організація, як латвійське відділення міжнародної антикоруп-
ційної організації Transparency International Delna, постійно сти-
кається з проблемою нестачі фінансування для реалізації значу-
щих для держави та суспільства проєктів.

Кейс Латвії доводить: якщо зміни в політичній системі здат-
ні відбутися доволі швидко, то цінності видозмінюється дуже 
повільно. Тридцять років тому почалася модернізація латвій-
ської політичної системи, однак за цей час не відбулася ротація 
цінностей, все ще міцно укорінені рудименти попередньої неде-
мократичної політичної культури, які не відповідні ціннісній 
парадигмі ЄС.

Поступу ліберально-демократичних перетворень у латвій-
ському суспільстві перешкоджає низький рівень взаємної дові-
ри, незрілий соціальний капітал, висока недовіра до влади тощо. 
Популярності популістів у Латвії, зміцненню антиелітарних 
настроїв у суспільстві сприяє топ-корупція та фактична безкар-
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ність високопосадовців. Для Латвії характерні роздрібненість 
і слабкість політичних партій, усіх інститутів громадянського 
суспільства, загальна недовіра населення державним інститу-
ціям. Відтак, на наше переконання, хоч у період підготовки до 
вступу до ЄС Латвія досягла значних успіхів у ліберально-де-
мократичних трансформаціях, однак від 2004 року не відбулося 
помітного поступу цієї країни в частині демократизації та навіть 
намітилася стагнація, а в окремих питаннях – очевидний регрес.

1. Autocratization Surges – Resistance Grows. Democracy Report 2020. 
Gothenburg: V-Dem Institute, University of Gothenburg, 2020. 2. The eIU 
Democracy Index 2019. URL: https://www.eiu.com/topic/democracy-index. 
3. Ramanes I., Rozenvalds J. (eds.) (2009). Cik demokrātiska ir Latvija. 
Demokrātijas monitorings, 2005–2007. Strateǵiskās Analīzes Komisija. 
4. Rozenvalds J. (ed.) Cik demokrātiska ir Latvija? Demokrātijas audits, 2005–
2014. Rīga: LU Sociālo un politisko pētījumu institūts. 5. Там само. С. 16. 
6. Макаренко Б. И. Двадцать семи лет спустя: есть ли посткомунистиче-
ские государства? Полития. 2019. № 1 (92). С. 103. 7. Higgins A. Populist 
Wave Hits Latvia, Lifting Pro-Russia Party in election. The New York Times. 
2018. 7 Oct. 8. Latvijas iedzīvotājiem arvien svarīgāka kļūst saliedētība URL: 
https://www.kantar.lv/latvijas-iedzivotajiem-arvien-svarigaka-klust-
saliedetiba/ (дата звернення: 26.04.2020). 9. Rungule R., Seņkāne S. Latvijas 
iedzīvotāju vērtības pēc eiropas. Sociālā pētījuma datiem. In: Zinātniskās 
konferences tēzes (Rīga, 2016 g. 17-18 martā). Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 
2016. P. 274. 10. Standard eurobarometer 92 URL: https://ec.europa.eu/
commfrontoffice/ publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/
instruments/STANDARD/ yearFrom/1974/yearTo/2019/surveyKy/2255. 
11. Democracy Facing Global Challenges. V-Dem Annual Democracy. 
Gothenburg: University of Gothenburg, 2019. P. 34. 12. Helmane I., Dambe A. 
Vidusslānis Latvijā ir trausls. URL: https://lvportals.lv/skaidrojumi/313558-
vidusslani s-latvija-ir-trausls-2020. 13. Jaunieši Latvijā. URL: file:///D:/
Media/Downloads/_sites_default_files_publication_2019-10_Jauniesi %2520 
Latvija_ %252819_00% 2529_LV.pdf. 14. Stambulas konvencija sašķēlusi 
Latvijas zinātniekus. URL: https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/
stambulas-konvencija-saskelusi-latvijas-zinatniekus/. 15. UN High 
Commissioner for Refugees, Volunteers tackle prejudice against refugees in 
Latvia. URL: https://www.refworld.org/docid/5698161118fe.html.

References
1. Autocratization Surges – Resistance Grows. Democracy Report 2020. 

Gothenburg: V-Dem Institute, University of Gothenburg, 2020. 2. The eIU 
Democracy Index 2019. URL: https://www.eiu.com/topic/democracy-index. 
3. Ramanes I., Rozenvalds J. (eds.) (2009). Cik demokrātiska ir Latvija. 
Demokrātijas monitorings, 2005–2007. Strateǵiskās Analīzes Komisija. 
4. Rozenvalds J. (ed.) Cik demokrātiska ir Latvija? Demokrātijas audits, 2005–



428 Держава і право � Випуск 87

2014. Rīga: LU Sociālo un politisko pētījumu institūts. 5. Tam samo. S. 16. 
6. Makarenko B. I. Dvadtsat semi let spustya: est li postkomunisticheskie 
gosudarstva? Politiya. 2019. № 1 (92). S. 103. 7. Higgins A. Populist Wave Hits 
Latvia, Lifting Pro-Russia Party in election. The New York Times. 2018. 7 Oct. 
8. Latvijas iedzīvotājiem arvien svarīgāka kļūst saliedētība URL: https://www.
kantar.lv/latvijas-iedzivotajiem-arvien-svarigaka-klust-saliedetiba/. 
9. Rungule R., Seņkāne S. Latvijas iedzīvotāju vērtības pēc eiropas. Sociālā 
pētījuma datiem. In: Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016 g. 17-18 martā). 
Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. P. 274. 10. Standard eurobarometer 92 
URL: https://ec.europa.eu/commfrontoffice/ publicopinion/index.cfm/
Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/ yearFrom/1974/
yearTo/2019/surveyKy/2255. 11. Democracy Facing Global Challenges. 
V-Dem Annual Democracy. Gothenburg: University of Gothenburg, 2019. 
P. 34. 12. Helmane I., Dambe A. Vidusslānis Latvijā ir trausls. URL: https://
lvportals.lv/skaidrojumi/313558-vidusslani s-latvija-ir-trausls-2020. 
13. Jaunieši Latvijā. URL: file:///D:/Media/Downloads/_sites_default_files_
publication_2019-10_Jauniesi %2520Latvija_%252819_00%2529_LV.pdf. 
14. Stambulas konvencija sašķēlusi Latvijas zinātniekus. URL: https://skaties.
lv/zinas/latvija/sabiedriba/stambulas-konvencija-saskelusi-latvijas-
zinatniekus/. 15. UN High Commissioner for Refugees, Volunteers tackle 
prejudice against refugees in Latvia. URL: https://www.refworld.org/
docid/5698161118fe.html. 

Kokoriev Oleksii. Slowing down of liberal-democratic transformations in 
Latvia: institutional and value dimensions

The reasons for the slowdown of liberal-democratic transformations and the 
deterioration of the quality of democracy after 2004 are investigated. The case 
of Latvia has shown that, despite rapid institutional changes in post-totalitarian 
countries, values are changing very slowly and this is one of the reasons for the 
current significant defects in democracy. It is argued that the achievement of 
sustainable progress in the liberal-democratic transformations of Latvia is 
hindered by low mutual trust, immaturity of social capital, high distrust of the 
population in political institutions, etc.

emphasis has been placed on the emergence of new identity conflicts in 
Latvia in recent years. From issues related to the Russian-speaking minority 
and stateless persons, the emphasis shifted to the place of neo-liberal and 
national-conservative values in Latvian society. examples are the problems of 
ratification of the Istanbul Convention and the Global Compact on Migration.

It is noted that the popularity of populists in Latvia, the strengthening of 
anti-elite sentiment in society contributes to top corruption and the actual 
impunity of high-ranking officials. The characteristics of Latvia are the 
fragmentation and weakness of political parties, all civil society institutions, and 
the general distrust of the population in state institutions. It is concluded that 
although in the period of preparation for eU accession Latvia has made 
significant progress in liberal-democratic transformations, since 2004 there has 
been no significant progress in democratization and even stagnation, and in 
some issues there is regression.

Key words: liberal democracy, quality of democracy, defects of democracy.
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актуальний внесок канади  
у підтримку безпеки україни1 

Оцінка актуального практичного внеску Канади у підтримку безпеки 
України є частиною ширшого дослідження – ролі України у безпековій полі-
тиці Канади. В широкій міжнародній проукраїнській коаліції Канада займає 
чільне місце серед найбільш відданих і послідовних партнерів нашої держави 
в умовах гострого конфлікту України з Росією, що відповідає букві та духу 
особливого партнерства між Києвом і Оттавою.

Ключові слова: політика безпеки, допомога, українсько-канадське парт-
нерство.

Statkevych Mykhailo. Canadian actual contribution to Ukraine’s security 
support 

Assessing Canada’s current practical contribution to supporting Ukraine’s 
security is a part of a broader study of Ukraine’s role in Canada’s security policy. 
In the broad international pro-Ukrainian coalition, Canada is at the forefront of 
our country’s most loyal and consistent partners in the context of Ukraine’s acute 
conflict with Russia, which is in line with the letter and spirit of the special 
partnership between Kyiv and Ottawa.

Key words: security policy, assistance, Ukrainian-Canadian partnership.

Реалізація ефективної безпекової політики відіграє критич-
но важливу роль для захисту національних інтересів України на 
міжнародній арені. Вивчення цієї проблематики має прикладне 
значення у контексті розробки пропозицій щодо ефективного 
використання потенціалу міжнародної співпраці задля захисту 
національної безпеки. Особливої уваги при цьому потребує ана-
ліз безпекової співпраці України на двосторонньому рівні, з про-
відними учасниками міжнародної коаліції на підтримку нашої 
держави, до числа яких належить Канада. Офіційна Оттава вва-
жає гібридну агресію Росії проти України рівнозначною загро-
зам, які несуть для людства міжнародний тероризм або пору-
шення режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Як зазначала 

1© СТАТКЕВИЧ Михайло Анатолійович – аспірант кафедри політо-
логії Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника; 
e-mail: sma131175@gmail.com



430 Держава і право � Випуск 87

у лютому 2018 року Міністр закордонних справ Канади Х. Фрі-
лянд, «вторгнення в Україну, анексія української території – це 
найбільше порушення міжнародного правопорядку в Європі 
з часів Другої світової війни. Це також порушення світового 
порядку, яке має дуже негативні наслідки з точки зору ядерного 
нерозповсюдження, тому що Україна добровільно відмовилася 
від своєї ядерної зброї в обмін на підписання Будапештського 
меморандуму та для гарантії безпеки, і тепер ми маємо стати на 
захист України» [1].

Відносини з Канадою, як послідовним прихильником суве-
ренітету, європейського та євроатлантичного вибору Києва, нині 
мають для України особливу цінність. Унікальність цих відносин 
обумовлюється також фактором існування в Канаді численної 
та впливової української діаспори. Ретельний розгляд відносин 
України з Канадою у безпековій сфері є додатковим інструмен-
том оцінки актуального стану та потенціалу безпекової коопера-
ції Києва з іншими провідними західними партнерами і блоками. 

Мета статті полягає у перегляді основних напрямів та видів 
допомоги, що надається Канадою Україні у сфері безпеки і обо-
рони на тлі перебігу українсько-російського конфлікту в кон-
тексті визначення й оцінки ролі України у безпековій політиці 
Канади задля подальшого вироблення пропозицій щодо активі-
зації співпраці обох держав у сфері політики безпеки і оборони. 
При підготовці матеріалу застосовувалися, зокрема інституціо-
нальний, системний та інші політологічні методи. 

Вивченням проблематики міжнародної безпекової політики 
та реалізації безпекових пріоритетів України тривалий час плід-
но займалися українські вчені, зокрема В. Горбулін, Б. Гуменюк, 
В. Ліпкан, О. Литвиненко та ін. Провідним вітчизняним осеред-
ком канадознавства став Чернівецький національний універси-
тет імені Юрія Федьковича, де з 2005 року діє Центр канадських 
студій імені Р. Гнатишина. Різні аспекти зовнішньої політики 
Канади, у тому числі у сфері безпеки, успішно досліджують 
В.Макар, Ю. Макар, П. Катеринчук, Т. Лупул, С. Федуняк, 
А. Василенко, С. Кононенко, Н. Осташ, І. Черченко. М. Дой-
чик, Н. Конон та ін. 

Основоположні засади та принципи відносин особливого 
партнерства між Україною та Канадою закріплені у Спільній 
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Декларації про особливе партнерство від 31.03.1994 р. [2] та 
Спільній Декларації про подальший розвиток особливого парт-
нерства від 05.12.2001 р. [3]. Інтенсивний політичний діалог та 
диверсифіковані напрями практичної взаємодії між обома дер-
жавами дають підстави говорити про «стратегічний характер 
Особливого партнерства» [4]. 

В руслі притаманної Оттаві «м’якої дипломатії» партнерські 
взаємовідносини між обома державами будуються на засадах 
підтримки спільних цінностей у колі країн-однодумців («like-
minded countries») [5]. Канада має десятиліттями сформовану 
репутацію незаангажованого прихильника євроатлантичної 
консолідації та демократичних цінностей на міжнародній арені. 
За словами екс-міністра закордонних справ Канади Х. Фрілянд, 
«безпека Канади надійно забезпечуватиметься лише у світі, що 
базується на праві та загальнолюдських цінностях» [6]. 

Основні параметри безпекового співробітництва сторін 
визначаються в процесі активного багаторівневого та регулярно-
го політичного діалогу. За результатами робочого візиту до Кана-
ди Президента України П. Порошенка (22-24 вересня 2017 року) 
було досягнуто двосторонню Домовленість про оборонне спів-
робітництво та підтверджено спільну відданість реалізації про-
грами реформи оборонної сфери України. За результатами 
переговорів із Президентом України В. Зеленським 3-4 липня 
2019 року Прем’єр-міністр Канади Дж.Трюдо повідомив про 
плановані інвестиції з боку канадських компаній у виробництво 
боєприпасів в Україні. Президент України відзначив досягнення 
двосторонніх домовленостей щодо постачання в Україну броне-
техніки та розвиток співробітництва у цій сфері, стосовно чого 
буде укладено окрему угоду [7].

У листопаді 2019 року лідер Консервативної партії Канади 
Ендрю Шир заявив про наміри збільшити підтримку Украї-
ни через надання летальної зброї. Він також пообіцяв відно-
вити передачу українській стороні супутникових зображень 
RADARSAT-2 (канадський супутник дистанційного зондування 
Землі) та сприяти розгортанню миротворчої місії ООН на Дон-
басі. Такі заяви свідчать про канадський внутрішньополітичний 
консенсус щодо необхідності надання практичної допомоги 
Україні у конфлікті з РФ. Водночас конкретні параметри і мож-
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ливі обмеження надання такої допомоги визначаються, у тому 
числі, під суттєвим впливом рішень, вироблених на рівні клю-
чових гравців у врегулюванні конфлікту (США та ЄС), а також 
структур колективної безпеки, таких як НАТО [8]. 

Канада займає послідовну позицію щодо застосування НАТО 
політики «відчинених дверей» щодо України. Акцентується на 
пріоритетності приведення стандартів Збройних Сил України до 
стандартів Альянсу. 13 жовтня 2019 року доповідь щодо ситуації 
в Україні на засіданні Парламентської асамблеї НАТО у Лон-
доні представляла сенатор із Канади Джейн Корді. У доповіді 
наголошувалося, що євроатлантична спільнота має дати Україні 
чіткий сигнал щодо можливості членства, проявити у ставлен-
ні до нашої держави терпіння та гнучкість; присутність НАТО 
у Чорному морі є стратегічною необхідністю; євроатлантична 
спільнота має продовжити зовнішній тиск на Росію, щоб остан-
ня країна припинила дестабілізацію ситуації в Україні [9]. 

Позитивні політичні декларації підтримуються практичними 
кроками канадського керівництва у сфері безпекової коопера-
ції. Із самого початку військових дій на Сході України, у 2014-
2015 рр., Канада надавала нашій державі допомогу у вигляді 
медичних аптечок, засобів нічного бачення, комплектів вій-
ськової форми. Канадські інструктори брали участь у навчан-
ні українських військових. 5 млн. американських доларів було 
виділено на забезпечення діяльності тренувальної місії для нової 
української поліції [10]. 

З квітня 2015 року в Україні діє канадська військова навчаль-
но-тренувальна місія UNIFIeR, в рамках якої близько 200 канад-
ських військовослужбовців здійснюють підготовку офіцерсько-
го та рядового складу ЗСУ. З 2015 по 2019 рік через канадське 
навчання пройшли майже 11 тисяч українських військових: 
тренування з використання індивідуальних засобів захисту, стрі-
лецької підготовки, тактичного маневрування, знешкоджен-
ня вибухонебезпечних боєприпасів, комунікації, виживання в 
бойових умовах, військової етики, модернізації системи мате-
ріально-технічного забезпечення. Згідно з Технічною угодою 
між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством 
національної оборони Канади і Канадськими Збройними Сила-
ми від 18.05.2018 р., аналогічна співпраця здійснюється у лавах 
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Національної гвардії України [11]. У 2018 р. UNIFIeR розроби-
ла Програму підготовки спеціалістів зі знешкодження самороб-
них вибухових пристроїв відповідно до стандартів країн-членів 
НАТО. Канадська сторона підтвердила готовність посилити 
співпрацю з Україною у розмінуванні територій на Донбасі. 
У березні 2019 р. мандат роботи місії «UNIFIeR» було продов-
жено до 2022 року за напрямами підготовки: тактика малих груп 
та снайперська підготовка, розмінування, військова поліція, 
польова медицина та логістика. 

У рамках Домовленості про оборонне співробітництво між 
Міністерством оборони України та Міністерством національ-
ної оборони Канади і Збройними Силами Канади від 3 квіт-
ня 2017 р. Україна та Канада розвиватимуть співробітництво в 
таких сферах: оборонні дослідження, розробки та виробництво; 
матеріальне забезпечення галузі оборони; оборонна логістика; 
оборонна політика і політика безпеки; військова освіта та підго-
товка кадрів [12].

Після того, як у 2017 р. Канада скасувала внутрішні законода-
вчі обмеження щодо постачання до України вогнепальної зброї, 
у липні 2018 р. була укладена відповідна угода між канадською 
компанією PGW Defence Technologies та Україною щодо поста-
чання Україні снайперських гвинтівок. Угода передбачає постав-
ку систем снайперської гвинтівки LRT-3, калібром 12,7 міліме-
трів (призначені для стрільби по противнику, що знаходиться за 
стіною і по неброньованій техніці) на орієнтовну суму 770 тисяч 
доларів. 

Окрім цього, у 2019 р. Канада виділила Україні майже 2,5 млн 
доларів на операції з інформаційної боротьби для «підтримки 
уряду України, громадянського суспільства та незалежних медіа 
у протидії російській дезінформації напередодні виборів 2019 р.» 
та збільшила внесок на підтримку діяльності моніторингової 
місії ОБСЄ на Донбасі в межах існуючих програм допомоги 
Україні [13].

13 лютого 2020 р. у рамках робочого візиту до штаб-квартири 
НАТО в Брюсселі міністр оборони України А. Загороднюк про-
вів зустріч з Міністром національної оборони Канади Харджи-
том Сінгхом Сейджжаном, у ході якої домовилися про надан-
ня канадської консультативної допомоги у сфері опрацювання 
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політичної стратегії з питань територіальної цілісності, політич-
ної незалежності та безпеки нашої держави.

Отже, існування загроз національній безпеці України обумов-
лює актуальність вивчення теоретичних та практичних аспектів 
взаємодії з ключовими іноземними партнерами задля протисто-
яння безпековим викликам. Послідовна позиція Канади щодо 
підтримки України обумовлює значущість особливого партнер-
ства цієї держави з Україною у сфері безпекової політики. Кон-
структивне ставлення Канади до безпекового співробітництва з 
Україною ґрунтується на ціннісних орієнтирах цієї держави та 
відповідає її зовнішньополітичним пріоритетам.

Із самого початку розгортання українсько-російського кон-
флікту Канада послідовно надає нашій державі беззастережну 
політичну підтримку та практичну допомогу в безпековій сфері. 
Ефективність цієї діяльності підсилює беззаперечний зовніш-
ньополітичний авторитет Канади в євроатлантичній спільноті. 
Виходячи з цього, Оттава продовжує відігравати важливу роль 
у мобілізації міжнародної підтримки, зокрема в рамках НАТО, 
ООН та G-7 для врегулювання українсько-російського кон-
флікту на прийнятних для нашої держави умовах.

Упродовж останніх років Україна і Канада активно розвивали 
практичне співробітництво у безпековій сфері в контексті збіль-
шення оборонної спроможності України. Стрижнем практичної 
двосторонньої безпекової кооперації залишається діяльність 
в Україні канадської військової навчально-тренувальної місії 
UNIFIeR. У 2020 р. сторони активізували консультації стосовно 
співпраці в питаннях протидії традиційним та новим загрозам, 
зокрема у сферах військово-оборонної, інформаційної, кібер-
нетичної безпеки та політико-дипломатичного розв’язання 
конфлікту з РФ. Україна і Канада мають істотний потенціал для 
розширення напрямів практичної безпекової кооперації.
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Statkevych Mykhailo. Canadian actual contribution to Ukraine’s security 
support

The existence of significant threats to the national security of Ukraine 
determines the relevance of studying the theoretical and practical aspects of 
cooperation with key foreign partners to counter security challenges. Canada 
remains a staunch supporter of Ukraine’s state sovereignty, regardless of 
changes in domestic and foreign policy. Such a consistent position of Ottawa 
determines the significance and effectiveness of the special partnership of this 
state with Ukraine, in particular, in the field of security policy. 

The article reviews the main directions of assistance provided by Canada to 
Ukraine in the field of security and defense in the context of defining and 
assessing Ukraine’s role in Canada’s security policy against the background of 
the Ukrainian-Russian conflict, and to further develop proposals for 
cooperation. states in the field of security and defense policy.

Canada’s assistance to Ukraine in the security field has been a continuation 
of bilateral and multilateral cooperation projects that have already begun in 
areas critical to our country. The activity of the Canadian military training 
mission «UNIFIeR» in Ukraine remains the core of practical bilateral security 
cooperation. Since the beginning of 2020, the parties have intensified 
consultations on cooperation in combating traditional and new threats in the 
areas of military defense, information, cybersecurity, the fight against the 
coronavirus pandemic, and political and diplomatic resolution of the conflict 
with Russia. Ukraine and Canada have significant potential to expand the scope 
of practical security cooperation.

Key words: security policy, assistance, Ukrainian-Canadian partnership.
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геополітична гравітаЦія:  
сучасний структурний статус  

і перспективи еволюЦіонування1 

Систематизовано фактори, які лежать в основі еволюціонування геопо-
літичної картини світу. Здійснено компаративний аналіз концептуальних 
підходів до чинного статус-кво і перспектив еволюціонування геополітичної 
гравітації. Узагальнено переваги та недоліки різних моделей світопорядку й 
центрів геополітичної гравітації. Концептуалізовано положення про жор-
стке конкурентне протистояння репрезентантів геополітичних полюсів у 
різних сферах життєдіяльності, що ставить під сумнів глобальні переваги 
двополюсної (багатополюсної) моделі світопорядку.

Ключові слова: геополітична гравітація, геополітична картина світу, 
полюси і центри світового порядку, структурний статус, перспективи ево-
люціонування, глобальний вплив, динаміка геополітичних процесів. 

Lavruk Taras. Geopolitical gravity: current structural status and prospects 
for evolution

The factors underlying the evolution of the geopolitical picture of the world are 
systematized. A comparative analysis of the existing conceptual approaches to the 
current status quo and the prospects for the evolution of geopolitical gravity. The 
advantages and disadvantages of different models of world order and centers of 
geopolitical gravity are summarized. The position on fierce competitive opposition 
of representatives of geopolitical poles in various spheres of life is conceptualized, 
which calls into question the global advantages of the bipolar (multipolar) model of 
the world order.

Key words: geopolitical gravity, geopolitical picture of the world, poles and 
centers of world order, structural status, prospects for evolution, global influence, 
geopolitical dynamics. 

Дослідницький аспект структури і перспектив еволюціону-
вання геополітичної гравітації лежить в основі таких важливих 
теоретико-праксеологічних сфер, як реструктурація ґлобальних 
відносин, зміна конфігурації центрів глобальної і регіональної 
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сили, вплив територіальної структури і фактури на геополі-
тичний статус і перспективи, принципи геополітичного моде-
лювання. Таке розмаїття зв’язків і впливів надає дослідженню 
феномена геополітичної гравітації безперечної актуальності. 
Більше того, предметна специфіка зауважених взаємозв’язків 
дає підстави стверджувати про актуальність не лише конкрет-
но-історичну (для тут-і-тепер), а й трансісторичну, тобто прак-
тично для всіх часів і народів, яким притаманний наведений 
вище перелік теоретико-праксеологічних сфер. 

Труднощі, проблемний формат теоретико-концептуально-
го осмислення структури і перспектив еволюціонування гео-
політичної гравітації пов’язані насамперед із багатоманітністю 
дослідницьких підходів і відсутністю конвенційно узгодженої 
навіть у фаховому середовищі системи критеріальних коорди-
нат, яка створює необхідне підґрунтя для предметного дискурсу 
з цього приводу. Зрозуміло, що за відсутності необхідних пере-
думов перспективи такого дискурсу втрачають реалістичні озна-
ки, розпадаються на автономні сегменти з власною смисловою 
ієрархією, причинно-наслідковими зв’язками, баченням прак-
тичних проблем і способів їх розв’язання. 

Структура і перспективи еволюціонування геополітичної гра-
вітації здебільшого осмислюються крізь призму парадигми світо-
порядку, концепції Центр – Напівпериферія – Периферія та тео-
рії геополітичних полюсів. Доволі типовою для діагностування 
дослідницької акцентованості є такий концептуальний вердикт: 
«Моделювання світового порядку, зокрема моделювання геополі-
тичне, будується, як правило, виходячи з кількості полюсів у світі. 
Відповідно, мова може йти про одно-, дво- або багатополярний 
світопорядок. Поняттю «полюс» в міжнародних політичних дослі-
дженнях притаманний доволі спірний інтерпретаційний статус. 
Принципово важливим індикатором для полюсу є високий ступінь 
концентрації силових ресурсів міжнародної системи. Очевидно, що в 
якості полюсів світового порядку здатні виступати саме ті актори, 
які зосередили в своїх руках економічні, військові та інші ресурси, 
які за рівнем потужності набагато перевершують силові потенціали 
інших акторів міжнародних відносин» [1, с. 337]. 

При цьому, як правило, «однополярність означає наявність 
лише однієї наддержави, яка очолює світову систему, а відмінна 
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якість системи з однієї наддержавою полягає в тому, що жодна 
інша держава не володіє достатньою силою, щоб її врівноважи-
ти» [2, р. 11]. Така наддержава «володіє достатніми можливостя-
ми, щоб запобігти формуванню перевершуючої чи хоча б урів-
новажуючої коаліції, спрямованої проти неї» [3, р. 5].

Навіть якщо ніхто не ставить під сумнів полюсний статус пев-
ної країни чи групи країн, це зовсім не означає, що решта країн 
мають однакову геополітичну вагу і місце в «табелі про ранги»: 
вимога наукової об’єктивності передбачає відтворення на рівні 
теоретико-концептуальних побудов практичного геополітично-
го рельєфу та ієрархії. Саме з цих причин абсолютна більшість 
дослідників наполягає, що «окрім полюсів всесвітнього рівня 
(одним, двома й більше), цілком виправдане виокремлення 
також регіональних полюсів. При цьому полюс всесвітнього 
рівня, закономірно, поширює домінантний вплив і в межах регі-
ону його безпосереднього розташування, а також у тих регіонах, 
де він володіє розвиненими і усталеними сферами впливу» [1, 
с. 338]. 

Ще однією показовою характерною ознакою досліджень цієї 
предметної сфери є її політична дражливість, яка призводить до 
наявності значної кількості політично ангажованих інтерпрета-
цій. Здебільшого вони притаманні тим дослідницьким середо-
вищам, які функціонально замкнені на геополітичних центрах, 
що останнім втратили чи втрачають свою геополітичну вагу і 
вплив. Показовою можна вважати таку інтерпретативну вер-
сію: «Сформований наприкінці ХХ століття світовий порядок 
з неформальним верховенством США нині перебуває в стані 
кризи. Існуючі міжнародні інститути засвідчили свою обмежену 
здатність розв’язувати глобальні проблеми, забезпечувати мир і 
безпеку, ефективно боротися з транснаціональним тероризмом 
тощо. Чимало авторів, уникаючи однозначної ідентифікації 
нинішнього світового порядку, називають його «постбіполяр-
ністю» [1, с. 335]. Тобто навіть якщо російський політолог не в 
змозі спростувати верховенство США і глобальний статус-кво 
під назвою Pax Americana (тобто однополярний світ під керів-
ництвом США), він цілком типово і прогнозовано для росій-
ського дослідницького середовища намагається всіляко зніве-
лювати і дискредитувати такий стан згадками про «обмежену 
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здатність розв’язувати глобальні проблеми», «неспроможність 
забезпечувати мир і безпеку, ефективно боротися з транснаці-
ональним тероризмом тощо». За логікою речей, після таких 
титанічних викривальницьких зусиль варто було б запропону-
вати хоча б якусь модель оптимізації недосконалого статус-кво, 
однак із цим логічним завданням виникають непереборні труд-
нощі, й ситуація на рівні аналогій починає нагадувати небажані 
для таких авторів висновки щодо демократії, яка, хоч і є ненай-
кращою формою правління, але решта форм ще гірші, тому, як 
не парадоксально це може прозвучати, демократія залишається 
оптимальною формою правління за теперішніх конкретно-істо-
ричних умов і обставин. 

Загалом весь масив попередніх досліджень структури і пер-
спектив еволюціонування геополітичної гравітації можна пода-
ти у вигляді сукупності трьох відносно автономних аналітичних 
пріоритетів. Перший напрям оперує різними аспектами світо-
порядку [4; 5; 6; 7]. В основі другого підходу знаходяться аспек-
ти світового панування і глобального лідерства [8; 9; 10]. Тре-
тій напрям висвітлює проблематику полярності. Здебільшого 
йдеться про англомовні публікації, ключовими словами яких є 
Polarity, Nonpolarity, Unipolarity, Bipolarity, Multipolarity [11; 12; 
13; 14; 15; 16; 17]. 

Окреслена предметна сфера потребує компаративного ана-
лізу наявних концептуальних підходів з метою формулювання 
аргументованих узагальнень щодо переваг та недоліків різних 
моделей світопорядку і центрів геополітичної гравітації, а також 
систематизації факторів, які лежать в основі реструктуризації й 
еволюціонування як геополітичної картини світу загалом, так і 
піраміди геополітичної гравітації зокрема. 

Загалом чинники, що лежать в основі структурного рельєфу 
геополітичної гравітації, є одночасно факторами ризику, ескала-
ції геополітичної напруги, оскільки йдеться про точки перети-
ну інтересів багатьох геополітичних акторів. Це своєрідні вузли 
суперечностей національних інтересів, а компромісне розв’я-
зання таких вузлів здебільшого є неприйнятним із тих чи інших 
причин. Виразним прикладом можуть бути портові й торговель-
ні центри: вони завжди були предметом геополітичної експансії 
різних геополітичних суб’єктів і водночас зазнавали найбільшої 
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кризи, оскільки були епіцентрами поширення чуми, віспи та 
інших пандемій. 

Предметне оперування аспектами регіональної напруги 
і протистоянь як елементами системи сучасної геополітич-
ної картини світу спонукає до дослідницького застосування 
насамперед такого методологічного засобу, як принцип роз-
витку, адже саме він дає можливість розглянути геополітичну 
дійсність не статично, а в адекватному історичній динаміці 
розвитку. Саме використання принципу розвитку призво-
дить до повчальних реалістичних висновків про тимчасовість 
будь-якого геополітичного статус-кво. Це означає, що кожен 
суб’єкт геополітики завжди має шанс на успіх, а сутність інтриги 
розвитку полягає в тому, чи зможе він ним скористатися ефектив-
но й закріпити за собою статус провідної регіональної країни, а 
можливо навіть Super Power. 

Для прикладу, правитель Вавилону Навуходоносор II (605 – 
532 роки до н. е.) цілком ефективно розпорядився історичним 
шансом: «Для протистояння з основним ворогом – Ассірі-
єю, чия армія двічі розорювала Вавілон, він уклав союзницьку 
угоду з Кіаксаром – правителем Мідії. Перемігши, вони поді-
лили землі Ассірії між собою. Їх військовий союз був закріпле-
ний весіллям Навуходоносора II з дочкою мідійського правите-
ля Амітіс. Запилений і метушливий Вавілон, що знаходився на 
голій піщаній рівнині, не надто надихав царицю, яка зросла в 
гірській з розкішною зеленню Мідії. Щоб порадувати її, Наву-
ходоносор II наказав спорудити висячі сади. Щоправда, в історії 
ім’я садів невірно закріпили за царицею Ассірії Семірамідою, 
яка жила двома століттями до цього» [18]. 

Йдеться про мудрі геополітичні кроки державного лідера, 
який за непростих обставин забезпечив своїй країні статус про-
відної сили тогочасного світу. Якщо VI століття до н. е. комусь 
здасться надто віддаленим у часі ілюстративним прикладом, то 
можна звернутися до більш свіжих історичних паралелей: у часи, 
коли Європа під тиском чуми стояла за крок від абсолютного 
вилюднення, в Центральній Сахарі розквітла імперія, яка за гло-
бальним впливом і ресурсами не знала собі рівних. Правитель 
цієї держави винайшов унікальний інструмент геополітичного 
впливу: він не воював, а купував лояльність всіх і вся. Щоправ-
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да, для застосування такого механізму треба мати в своєму роз-
порядженні відповідні можливості, ресурси. 

Ось як це описують геополітичні хронікалісти: «У галереї аме-
риканського Північно-Західного університету (штат Іллінойс) 
представлена репродукція середньовічного рукопису Каталон-
ський атлас. На ньому зображено західноафриканського коро-
ля Мансу Мусу, який правив у XIV столітті впродовж 30 років 
у Малі. Саме його більшість фахівців визнають найбагатшим за 
всю історію людства. Регіон мав великі поклади найчистішого в 
світі золота, яке використовувалося для карбування динарів – 
найбільш «ходової» валюти XIV століття. Багатство Манси Муси 
було величезним: у жовтні 2012 року експерти видання Сelebrity 
Net Worth оцінили його статки в 400 мільярдів доларів. У рей-
тингу 25 найзаможніших людей світу він посів перше місце, 
випередивши європейську династію Ротшильдів і американ-
ського підприємця Джона Рокфеллера. Для порівняння: статки 
найбагатшої людини сучасності Джефа Безоса оцінюються в 
112 мільярдів доларів» [19]. 

Приклад Манси Муси доводить, що досягти статусу Super 
Power можна і в найбільш депресивному за сьогоднішніми мір-
ками регіоні світу – на територіях сучасної Малі, Нігеру, Мав-
ританії, Чаду, південного Алжиру та південної Лівії. Але натх-
нення, зумовлене наведеним прикладом, не повинно ставати на 
заваді принципу реалізму: для реалізації можливостей цієї імпе-
рії потрібна наявність мудрого і рішучого керівника, а також 
природні ресурси, якими він вміло розпорядився. Що стосуєть-
ся сучасних прикладів, то список країн, які зуміли за попередні 
30–40 років вирватися з третього світу й, не затримуючись у дру-
гому, закріпитися в першому, є доволі стислим: Японія, Респу-
бліка Корея, Тайвань, Гонконг і Сінгапур. Ці країни не є геопо-
літичними Super Power, але їхній економічний рівень розвитку 
і союзницькі взаємини зі США надійно закріплюють за ними 
статус провідної регіональної сили. 

З-поміж факторів і чинників, критична маса яких призводить 
до реструктуризації й еволюціонування як геополітичної карти-
ни світу загалом, так і піраміди геополітичної гравітації, істотне 
значення мав клімат і його динаміка. Респектабельні досліджен-
ня недвозначно доводять, що «зміни клімату призвели до зник-
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нення однієї з найсильніших цивілізацій стародавнього світу – 
Ассирії. Новоассирійська держава (912–609 роки до н. е.) – 
третя й остання фаза ассирійської цивілізації – була першою 
справжньою наддержавою в людській історії, яка контролювала 
більшу частину території від Перської затоки до Кіпру. Ассирій-
ська імперія була побудована за часів значних опадів та великих 
урожаїв. Згодом ця цивілізація пережила низку потужних засух, 
які спровокували її крах – послаблюючи сільське господарство 
та посилюючи конфлікти. Вплив посухи також залежав від того, 
де проживали ассирійці. Річка Тигр там настільки глибоко врі-
зана в ґрунт, що її воду не можна використовувати для зрошення 
значних територій. Тому дощі були вкрай важливими для повно-
цінного життя, а ассирійці були набагато вразливіші до наслід-
ків тривалої посухи, ніж люди, що проживали нижче по течії. Як 
наслідок – наприкінці VII ст. до н. е. Ассирія була завойована 
розташованою на півдні, нижче за течією річки Тигр, Вавилоні-
єю та включена до складу Нововавилонської держави» [20]. 

Між іншим, той факт, що ІV – ІІ тисячі років тому саме регі-
он Близького Сходу був геополітичним центром людства, також 
зумовлено в основному географічними і кліматичними зміна-
ми: окрім перетину ледве не всіх торговельних шляхів у ті часи 
близько 25% земель близькосхідного регіону були придатні для 
повноцінного сільськогосподарського використання. Нато-
мість на перетині ХХ – ХХІ століть цей показник знизився до 
рівня 5% (і навіть такий критично низький показник досягаєть-
ся за рахунок варварського використання підземних водоно-
сних горизонтів). Унаслідок таких трансформацій «сьогодні 
Близький Схід є найбільшим імпортером продуктів харчування. 
Незважаючи на те, що на його частку припадає лише 6 % світо-
вого населення, він поглинає 27 % світового імпорту зернових; 
на Близький Схід припадає величезна частка таких продуктів, як 
цукор і птиця» [21]. Навіть попри те, що географічна привабли-
вість цього регіону не втратила свого значення, фактор погір-
шення кліматичних умов призвів до стагнації і перетворення на 
геополітичну периферію, яка зберегла в основному ресурсне й 
незначною мірою географічне значення. 

Світопорядок коректно подавати у вигляді результату вза-
ємодії основних суб’єктів міжнародної політики. На думку 
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Дж. Айкенберрі, він віддзеркалює «базову згоду щодо ключових 
правил, принципів та інститутів» [22, p. 45]. Під світопорядком 
здебільшого розуміють «конвенційно погоджену систему світо-
вого устрою, яка визначає особливості й принциповий характер 
взаємодії між державами і недержавними акторами» [23, с. 5]. Це 
гегемонія правил і практик, що регулюють і рутинізують взаємо-
дію в глобальному масштабі. 

Доволі переконливим є концептуальний підхід А. Гольцова. 
Згідно з ним «у цілому геополітичний порядок постає відобра-
женням співвідношення сил, розподілу сфер впливу і характеру 
взаємодії геополітичних акторів у певному геопросторі. Між-
народний геополітичний порядок формують найбільш потужні 
актори, вони ж канонізують правила політичної поведінки для 
решти акторів» [1, с. 337]. Очевидно, не слід розлого пояснюва-
ти, що таке співвідношення сил, розподіл сфер впливу і характер 
взаємодії геополітичних акторів є не інваріантним, не трансісто-
ричним, а конкретно-історичним, хоча здебільшого воно доволі 
тривале: на його реструктуризацію і переформатування можуть 
піти десятиліття і навіть століття. 

Показово, що «в різних схемах геополітичного моделюван-
ня поняття «полюс» і «центр» нерідко чітко не розрізняються, 
їх навіть можуть вживати синонімічно. Тим не менше центр 
є більш широким поняттям для визначення сильного актора 
міжнародних відносин, здатного організувати функціональну 
взаємодію з низкою інших геопросторових акторів і керува-
ти цим процесом. Центри можуть доволі істотно відрізнятися 
один від одного потенціалами і вони не завжди претендують на 
провідні позиції в структурі світового порядку. Центри здатні 
не лише конкурувати, а й тісно співпрацювати, навіть інтегру-
ватися. Що стосується полюсів світопорядку, то їм притаманні 
такі ознаки: сукупна потужність, когерентна іншим найсиль-
нішим акторам, а також значні можливості для впливу на всес-
вітні процеси; здійснення самостійної і ефективної геополіти-
ки, що забезпечує розширення і/або збереження значних сфер 
впливу в багатьох регіонах світу; зосередження в руках панів-
ної еліти неформальної влади над численними міжнародними 
акторами, здатність значною мірою контролювати світові про-
цеси» [1, с. 338]. 
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С. Хантінгтон ототожнює сучасний світовий порядок із 
«гібридом, одно-багатополярною системою в складі однієї над-
держави й декількох великих держав» [24, p. 35]. Іншими сло-
вами, йдеться про один головний полюс і декілька менших, які 
спроможні проводити власну геополітику, але не мають достат-
ньої волі й/або силових можливостей для того, щоб повноцінно 
протистояти головному полюсу й трансформувати (перефор-
матувати) світову систему. Така модель («uni-multipolar system») 
цілком коректна для відображення нинішнього світового поряд-
ку, хоча з часу оприлюднення концептуальної схеми С. Хантінг-
тона вже минуло два десятиліття. 

На відміну від однополярного порядку «багатополярний 
порядок передбачає наявність у світі більше двох полюсів. При-
пущення, що стабільний світовий порядок можна забезпечити 
тільки за умови створення збалансованої багатополярності, є 
доволі спірними. Прихильники багатополярності часто наводять 
як приклад Віденську геополітичну епоху з її «концертом дер-
жав». Такий порядок (при всіх його недоліках) виявився досить 
ефективним для Європи XIX століття, коли експансія провідних 
європейських держав спрямовувалася в основному за межі регі-
ону. Однак в умовах багатополярного світу баланс є нетривалим: 
він може порушитися внаслідок нерівномірності розвитку про-
відних акторів, розбіжностей між ними, відмінностей геополі-
тичних інтересів і безлічі інших факторів. Між полюсами неми-
нуче зберігається, а часто й посилюється конкуренція. Виходячи 
зі своїх геополітичних інтересів, репрезентанти полюсів можуть 
вступати в коаліції з колишніми противниками проти колишніх 
союзників. Загалом баланс сил у багатополярному геополітич-
ному порядку зазнає перманентних коливань, тому його устале-
ний статус постає недосяжним ідеалом» [1, с. 340]. 

Серед факторів і чинників, критична маса яких призводить до 
реструктуризації й прискореного еволюціонування геополітичної 
гравітації, важливе значення має етнополітична складова. Істо-
рія може проілюструвати цю тезу на десятках і сотнях показо-
вих прикладів. «Якщо розглядати взаємозв’язок геополітичних та 
етнополітичних процесів та їхній вплив на національну безпеку, 
то наочним прикладом тут може слугувати ситуація з розпадом 
Чехословаччини. Вектор взаємин чехів та словаків з моменту 
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утворення Чехословаччини в 1918 році й до розпаду держави в 
1993 році можна охарактеризувати як постійне прагнення чехів 
до домінування в централізованій державі й боротьбу словаків 
за досягнення більшої самостійності. Етнополітична конфлік-
тність зумовлювалася об’єктивним невдоволенням словаків 
своїм низьким політичним і ресурсним становищем. У чехів 
високий рівень етнополітичної конфліктності обумовлював-
ся наявністю неузгодженості між об’єктивним етнічним стату-
сом, який було вирівняно зі статусом словаків. Такий стан справ 
сприймався як несправедливий. Конфліктогенний потенціал 
етнічного статусу підвищувався тим, що чехи розглядали Чехо-
словаччину як свою національну державу, доповнену словацької 
територією. Латентний етнополітичний конфлікт між чехами та 
словаками став ключовою детермінантою розпаду федеративної 
Чехословаччини» [25, с. 221]. 

Етнополітична конфліктність може мати різні аспекти й кон-
тексти, які так чи інакше зводяться до спільного знаменника 
етнічної несумісності, протистояння і вимог перегляду політич-
ного статус-кво. «Показовою є ситуація в Синцзян-Уйгурсько-
му автономному окрузі (СУАО) КНР, де одним із аспектів, що 
ускладнюють взаємини уйгурів та ханьців є питання експлу-
атування природних ресурсів регіону. У СУАО розташований 
Таримський нафтогазоносний басейн, де знаходяться близько 
30% запасів нафти КНР. За запасами золота СУАО посідає одне 
з перших місць у Китаї. На частку цього району також припадає 
35% загальнокитайського виробництва міді, 15% – алюмінію. 
Управління видобутком і використанням природних ресурсів 
здійснюється китайцями хань, що викликає різке невдоволен-
ня уйгурів, багато з яких вважають управління природними 
ресурсами і політичну незалежність Синцзяну від КНР взаємо-
пов’язаними проблемами. Сепаратистські тенденції серед уйгу-
рів використовуються для дестабілізації внутрішньополітичної 
ситуації в Китаї з боку конкурентів КНР в Центральноазіатсько-
му регіоні» [25, с. 221-222]. 

Між іншим, «здебільшого саме етнополітична конфліктність 
призводить до того, що держави втрачають статус суб’єктів гео-
політичних відносин. А зацікавлені суб’єкти геополітики вико-
ристовують розпалювання етнополітичної конфліктності в дер-
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жавах, які є об’єктом їх геополітичного впливу, для включення 
даних територій в своє геополітичне поле або їх утримання в 
ньому» [25, с. 222]. 

Значною мірою на переформатування геополітичного ста-
тус-кво працює фактор протидії геополітичних полюсів і цен-
трів один одному. Така протидія може відбуватися в найрізнома-
нітніших сферах і формах, а покликання її полягає в тому, щоб 
зменшити потенціал геополітичного суперника, вибудувати на 
шляху його розвитку дієві перешкоди й противаги. Наприклад, 
«Індія передасть М’янмі підводний човен російського вироб-
ництва. Це буде першим підводним човном для країни, раніше 
відомої як Бірма. Такі наміри Індія позиціонує у вигляді стимулу 
для двостороннього співробітництва в галузі оборони між двома 
країнами, а також підтримки політики Індії з протидії будь-яким 
діям, які Китай може вжити з М’янмою» [26]. 

Безперечно, наведений приклад не є чимось екстраординар-
ним: він цілком вкладається в логіку й практику геополітичного 
протистояння Індії та Китаю принаймні від часів анексії Китаєм 
Тибету в 1949 році та збройного конфлікту між Китаєм та Індією 
в 1962 році. Відтоді Китай та Індія перманентно шукають і зна-
ходять можливість протидіями один одному за посередництва 
різних проксі. Зокрема, Китай надає військову і технологічну 
підтримку Пакистану, який тривалий час перебуває з Індією в 
стані латентної війни, причиною якого є територіальні різнот-
лумачення в регіоні Джамму і Кашміру. Бангладеш як ще один 
регіональний опонент Індії також перебуває в списку пільго-
виків Китаю: зокрема, військово-морські сили «Бангладеш в 
2016 році поповнилися двома підводними човнами класу Ming з 
Китаю. За допомогою Китаю Бангладеш збирається побудувати 
базу підводних човнів у Кокс-Базар, місті на південно-східно-
му узбережжі» [26]. Аби обмежити дії Індії в районі Індійського 
океану, офіційний Пекін намагається посилити свої позиції на 
Шрі-Ланці й Мальдівах. 

Натомість Індія також не залишається в боргу: вона забезпе-
чує міжнародну трибуну вигнанцям із Тибету, виказує готовність 
надати підтримку всім країнам, які мають територіальні супе-
речки з Китаєм за архіпелаг Спратлі, й навіть здійснює військо-
ву підтримку «токсичного» режиму М’янми (колишньої Бірми), 
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аби не допустити перемоги в цій країні прокитайських угрупо-
вань. 

Отже, попри стереотипізоване навіть у фахових колах уявлен-
ня про істотні глобальні переваги (а відтак і доцільність) багато-
полюсного геополітичного світопорядку, цей різновид структу-
ризації геополітичної дійсності на практиці призводить до поси-
лення конкуренції і протистояння між полюсами в ідеологічній, 
політичній, економічній, військовій та культурно-інформацій-
ній сферах. Як наслідок – сукупний ефект можливих недоліків 
такої моделі світопорядку де-факто заперечує її доцільність і 
глобальні переваги. 

Втім це не означає, що однополюсна модель світопорядку 
апріорі краща за дво- і багатополюсну: просто їй притаман-
ні більша варіативність переваг для людства в цілому; а от чи 
виявиться така версія глобального геополітичного облаштуван-
ня дійсності кращою на практиці, залежить від того, як вона 
апостеріорі скористається апріорним потенціалом. Що стосу-
ється дво- і багатополюсної моделі, то вона апріорі приречена 
на контрпродуктивність, оскільки значну частину своїх ресурсів 
змушена скеровувати не на розвиток суспільства, соціальних 
інститутів і людей, а на протистояння своєму полюсному візаві. 

Тому навіть у разі неефективності однополюсної моделі сві-
топорядку важко уявити ситуацію, за якої багатополюсна модель 
виявиться більш ефективною. Крім того, за умов багатополюс-
ної моделі не слід ігнорувати можливість протистояння аж до 
повного взаємознищення, що за умов однополюсної моделі 
практично неможливо. 
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Lavruk Taras. Geopolitical gravity: current structural status and prospects 
for evolution

The characteristic feature of geopolitical relief of all times was and still 
remains its heterogeneity. Visually, it can be compared to a pyramid whose top 
belongs to one or more countries whose geopolitical influence has a global 
status. The steps below are the countries that form the regional centers of 
geopolitical gravity, making a significant impact on their immediate neighbors. 
The lowest level is occupied by representatives of the geopolitical periphery – 
countries that are objects rather than actors in geopolitical processes. They are 
in a situation of double dependence because, in addition to being under the 
pressure of regional centers of geopolitical gravity, they are also forced to take 
into account the interests and aspirations of global centers of geopolitical 
influence.

Although the status quo in geopolitical gravity is quite established, it is still 
subject to the principle of development – that is, changes are slow, but they are 
happening. Therefore, it is quite objective and natural that scientific interest is 
concentrated around the factors whose critical mass leads to the restructuring 
and evolution of both the geopolitical picture of the world as a whole and the 
pyramid of geopolitical gravity.

The research aspect in the structure and prospects of geopolitical gravity 
underlies important theoretical and praxeological areas, including restructuring 
of global relations, changing the configuration of centers of global and regional 
influence, the impact of territorial structure and texture on geopolitical status 
and prospects, principles of geopolitical modeling. This diversity of connections 
and influences makes the study of geopolitical gravity extremely relevant. 
Moreover, the substantive feature of these relationships gives grounds to speak 
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not only about the specific historical relevance of such a study, but also about 
the transhistorical relevance for almost all times and peoples.

The challenges for the theoretical and conceptual understanding of the 
structure and prospects of geopolitical gravity are primarily related to the 
diversity of research approaches and the lack of a conventionally agreed even in 
the expert community system of criteria, which are the basis for subject 
discourse. It is obvious that the prospects of such a discourse, in the absence of 
the necessary preconditions, lose their realistic features, break down into 
autonomous segments with their own semantic hierarchy, causal relationships, 
vision of practical problems and ways to solve them. 

Key words: geopolitical gravity, geopolitical picture of the world, poles and 
centers of world order, structural status, prospects for evolution, global 
influence, geopolitical dynamics. 
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К. М. ВІТМАН

передісторія та загроза відновлення  
конфлікту в північній ірландії після BREXIT1

Розглядається конфлікт у Північній Ірландії як приклад деструктивного 
етнополітичного процесу та загроза його відновлення. Аналізується передіс-
торія цього тривалого етнополітичного та етноконфесійного протистоян-
ня в Європі, яке сягає витоками ХІІ ст. і, як прогнозує автор, не може бути 
остаточно розв’язане в інший спосіб, ніж возз’єднання Ірландії. Велика 
Британія після виходу з ЄС опинилася перед складним вибором: 1) сприяти 
інтеграційним тенденціям у відносинах між Північною Ірландією та 
Республікою Ірландія, відмовляючись від встановлення жорсткого кордону, 
цим самим нейтралізуючи невдоволення радикально налаштованих пред-
ставників католицької та протестантської громад; 2) ігнорувати 
конфлікто генний фактор та встановити жорсткий кордон, безпосередньо 
закладаючи підвалини для ескалації конфлікту. Втім обидва варіанти роз-
витку подій в кінцевому підсумку можуть призвести до возз’єднання 
Ірландії. 

Ключові слова: Північна Ірландія, Велика Британія, Республіка Ірландія, 
Європейський Союз, етнополітичний конфлікт.

Vitman Kostantyn. Background and threat of Northern Ireland conflict 
resumption after Brexit

The conflict in Northern Ireland is studied as an example of a destructive 
ethnopolitical process and the threat of its resumption as well. The background of 
this long ethnopolitical and ethno-confessional confrontation in Europe, which 
dates back to the 12th century, is analyzed. After leaving the EU, Great Britain 
faced a difficult choice: 1) to promote integration trends between Northern Ireland 
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and the Republic of Ireland, refusing to establish a rigid border, thereby neutralizing 
the discontent of the radical representatives of the Catholic and Protestant 
communities; 2) ignore the conflict factor and establish a rigid border, directly 
contributing to the escalation of the conflict. However, both scenarios may 
ultimately lead to the reunification of Ireland.

Key words: Northern Ireland, Great Britain, Ireland, European Union, 
ethnopolitical conflict.

Деструктивні етнополітичні процеси на терені Європейсько-
го Союзу як одного з найбільших інтеграційних наддержавних 
утворень у світі завжди були об’єктом підвищеного інтересу 
наукової спільноти. Незважаючи на те, що авторитетні вітчиз-
няні етнополітологи закликають наукову спільноту залишати-
ся об’єктивною та утримуватися від оціночних суджень у своїх 
дослідженнях [1, c. 48], руйнівний вплив окремих етнополі-
тичних процесів на етнос та державу як форму самоорганіза-
ції етносу очевидний. На думку Ю. Римаренка, Л. Шкляра та 
С. Римаренка, перебуваючи на різних рівнях цивілізаційного 
розвитку, етноси завжди розвивалися шляхом самоорганізації, 
тому державність постає на певному етапі розвитку етносу, що 
прагне самозбереження, самовідтворення і саморозвитку, вико-
нуючи низку функцій, необхідних для повноцінної життєдіяль-
ності етносу [2, с. 56]. 

В. Андріяш визначає етнополітичні процеси як «складний 
комплекс різнопланових явищ, які є відповіддю на процес роз-
витку етносу, що полягає у забезпеченні його нормального функ-
ціонування й захисту від розпаду, зникнення, зміни в існуванні 
або статусі під впливом поширення глобалізаційних процесів» 
[3, с. 86]. На думку дослідника, особливо ретельного вивчення 
потребує проблема створення загальних підходів до визначення 
етнополітичних процесів, які відбуваються на тлі конкретно-іс-
торичних політичних реалій, та вивчення зарубіжного досвіду 
розвитку етнополітичних процесів, яке й планується провести 
у статті. З одного боку, етнополітичні процеси не перешкоджа-
ють розвитку етносу та державності як найвищому щаблю його 
інституційного оформлення у вигляді нації, з іншого боку, вини-
кає закономірне питання щодо характеру впливу етнополітич-
них та міжетнічних конфліктів, у ході яких руйнуються держави, 
відбувається сепарація етносів та на десятиліття чи навіть століт-
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тя загострюється міжетнічна взаємодія. Конфлікт пропонуємо 
розглядати не у вузькому сенсі як безпосереднє протистояння 
сторін, що мають несумісні інтереси, а в широкому – як процес, 
що складається із декількох фаз. 

Етнополітичний конфлікт визначається як зіткнення інте-
ресів, цілей різних етносуб’єктів (націй, етносів, національних 
меншин, етнічних груп, їх організацій, об’єднань, рухів, полі-
тичних партій, окремих держав) між собою в сфері етнополі-
тичних відносин [4, с. 5]. Етнополітичні конфлікти з великою 
ймовірністю виникають там, де у межах однієї етнополітичної 
системи об’єднуються різні за етнокультурними ознаками етно-
си, а Європейський Союз є саме таким об’єднанням. З огляду на 
необхідність перевірки гіпотези деструктивного впливу окремих 
етнополітичних процесів, а саме конфліктів, на розвиток етно-
су, метою статті є вивчення передісторії етнополітичного кон-
флікту в Північній Ірландії та загрози його відновлення після 
виходу Великої Британії з ЄС. Проблематика етнополітичних 
конфліктів є достатньо розробленою в Україні такими вчени-
ми, як Є. Головаха, В. Євтух, О. Картунов, А. Кіссе, В. Коти-
горенко, І. Кресіна, О. Маруховська, О. Майборода, М. Обуш-
ний, М. Панчук, Г. Перепелиця, С. Римаренко, Ю. Римаренко, 
Л. Шкляр, М. Шульга та інші. Однак сучасний етап перебігу 
конфлікту в Північній Ірландії після Brexit поки що не став 
об’єктом уваги вітчизняних дослідників. У історичній ретро-
спективі Ольстерський конфлікт досліджують: Л. Александро-
вич, В. Андріяш, К. Горбатюк, О. Краєв, О. Ковач, О. Конвей, 
Р. Тейлор та ін.

У попередніх працях, оцінюючи можливі негативні етнополі-
тичні наслідки Brexit, ми вже передбачали відновлення етнопо-
літичного конфлікту в Північній Ірландії, яка є складовою Спо-
лученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, у її 
прагненні об’єднатися з Республікою Ірландією [5, с. 87]. Поки 
Республіка Ірландія і Велика Британія залишалися членами 
ЄС, то необхідності у возз’єднанні Ірландії не було, однак після 
Brexit ситуація кардинально змінилася. 31 січня 2020 р. Велика 
Британія офіційно залишила Європейський Союз, в якому була 
членом протягом 47 років, але прийнявши рішення на референ-
думі 2016 р. про вихід з ЄС для захисту національних інтересів та 
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реалізації власної політики в багатьох проблемних для ЄС сфе-
рах, зокрема міграційній. Як у Великій Британії, так і в ЄС бага-
то виборців і політиків сподівалися, що рішення референдуму 
так і не буде імплементоване і навіть вдавалися до пошуків полі-
тико-правових механізмів скасування результатів волевиявлен-
ня британців з огляду на непрогнозовані наслідки дезінтеграції 
ЄС. Щонайменше до кінця 2020 р. діятиме перехідний період, 
протягом якого Велика Британія продовжуватиме застосовувати 
закони ЄС, але більше не буде представлена в інституціях Євро-
союзу.

Для того, щоб зрозуміти, яким чином вплине Brexit на кон-
флікт у Північній Ірландії, необхідно коротко схематизувати 
його передісторію та окреслити сучасний стан. Автор повністю 
поділяє прийняту в етнополітології аксіому про те, що етнопо-
літичні конфлікти остаточно не завершуються ніколи з огляду 
на їх ірраціональність, складність примирення сторін, несуміс-
ність цілей, бажання етнічного реваншу, а отже, чутливість його 
учасників до чинників відновлення етнополітичного конфлік-
ту. Адже політичні еліти у майбутньому можуть скористатися 
багажем колишніх конфліктів для розпалювання міжетнічної 
ворожнечі та досягнення політичних цілей. Остаточно заверши-
тись етнополітичний конфлікт може знищенням однієї сторони 
або взаємознищенням усіх конфліктуючих сторін. 

Наразі подібна ситуація спостерігається на о. Ірландія, де 
представлені дві держави – Республіка Ірландія, під юрисдик-
цією якої перебувають близько п’яти шостих острова, і Пів-
нічна Ірландія, яка є частиною Сполученого Королівства, і під 
юрисдикцією якої перебуває решта території острова. Відкри-
тість кордону між Республікою Ірландія та Північною Ірлан-
дією в межах ЄС та безперешкодність руху товарів, послуг, 
робочої сили та капіталу (4 свободи економічної інтеграції ЄС) 
були головними засадами миру та етнополітичної стабільності 
у цьому конфліктогенному регіоні. Запровадження після Brexit 
прикордонного контролю між Північною Ірландією та Респу-
блікою Ірландією може призвести до відновлення конфлікту 
між католиками, які виступають за возз’єднання з Ірландією, і 
протестантами, які прагнуть залишатися у складі Великої Бри-
танії [6].
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Конфлікт у Північній Ірландії в історіографії часто назива-
ють Ольстерським за однойменною назвою однієї з провінцій 
о. Ірландія, котрі оформилися в епоху гельського правління 
[7, с. 74]. Острів Ірландія – третій за розміром у Європі після 
Великої Британії та Ісландії – був історично розділений на п’ять 
територіально-адміністративних одиниць – провінцій: Ленстер, 
Манстер, Коннахт, Ольстер і Міт з доволі невизначеними кор-
донами. Пізніше провінцію Міт поглинув Ленстер, а наразі вони 
взагалі не мають жодного юридичного статусу, позаяк Ленстер, 
Манстер і Коннахт увійшли до складу Республіки Ірландії, а от 
Ольстер виявився розділеним між Північною Ірландією та Рес-
публікою Ірландією. Конфлікт у Північній Ірландії своїми вито-
ками сягає ХІІ ст., коли англо-нормандські завойовники вперше 
висадилися на території острова. За твердженням К. Горбатюк, 
це була перша англійська колонія, захоплення якої розтягнуло-
ся на п’ять століть, в результаті якого разом з Ірландією Англія 
отримала міжнаціональний і міжконфесійний конфлікт, сепара-
тистські угруповання і тероризм [8, с. 241]. 

Колонізація Ірландії супроводжувалася насадженням чужої 
ірландцям релігії та зміною етнічного складу острова. Англій-
ський король Генріх VIII розірвав взаємини з Римом і засну-
вав англіканську церкву в 1534 р., яка підпорядковувалася не 
Папі Римському, а англійським монархам. Реформація в Анг-
лії як релігійна боротьба проти католицької церкви і папської 
влади напряму стосувалася Ірландії, позаяк використовувала-
ся англійським монархом для подальшого підкорення острова. 
В такий спосіб у Ірландії на цілі століття були закладені підва-
лини релігійного, етноконфесійного конфлікту за участю двох 
церков: офіційної протестантської англіканської та неофіційної 
католицької, яка зазнавала переслідування з боку англійської 
влади, однак визнавалася і сповідувалася більшістю населення 
Ірландії. 

Також Англія активно проводила політику зміни етнічного 
складу Ірландії і найбільших успіхів у цьому досягла сама в про-
вінції Ольстер, заохочуючи переселення населення до Ірландії з 
Англії та Шотландії. Землі конфісковувалися у місцевого насе-
лення та передавалися у власність переселенцям. Ірландці-като-
лики відповідали на таку недемократичну, з сучасної точки зору, 
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колонізаторську етнополітику масовими повстаннями. На знак 
протесту щодо такої політики в ході визвольної боротьби 1642 р. 
було створено Ірландську католицьку конфедерацію, яка відно-
вила зв’язок із Римом. Проіснувало це державне утворення аж 
до завоювання Ірландії О. Кромвелем у 1649 р. і протягом цих 
років контролювало дві третини території о. Ірландія за винят-
ком кількох протестантських анклавів у Ольстері, Манстері та 
Ленстері.

На кінець ХVІІІ ст. вже близько половини населення Ірландії 
становили англійські протестанти-переселенці, а ірландці-ка-
толики були позбавлені всіх політичних та громадянських прав, 
однак активно вимагали від британської влади надання автоно-
мії. Боротьба за свою церкву, за право вільно сповідувати като-
лицизм стала основою національної боротьби та спротиву, який 
чинився ірландцями протестантській Англії. Перші спроби 
формування демократичної Ірландської республіки, натхненної 
прикладами Французької революції та Американської війни за 
незалежність, були здійснені наприкінці ХVІІІ ст. товариством 
«Об’єднані ірландці», які спочатку вимагали реформування дер-
жавного устрою. В 1798 р. «Об’єднані ірландці» підняли Ірланд-
ське повстання з метою повалення монархічного правління 
Лондона в Ірландії і створення незалежної Ірландської Респу-
бліки.

Як зауважує К. Горбатюк, після придушення повстання това-
риства «Об’єднані ірландці» розпочався новий етап британської 
політики щодо Ірландії, суть яка полягала в протиставленні Оль-
стера, де переважало протестантське населення, як форпосту 
боротьби з рухом за незалежність, решті католицької Ірландії 
[8, с. 242]. Посилювалися соціально-економічні відмінності 
між двома регіонами: поки Ірландія була аграрним сировинним 
придатком Великої Британії, в Ольстері (Північній Ірландії) 
спостерігалося економічне піднесення. Протягом ХІХ ст. ірлан-
дці неодноразово вдавалися до різноманітних спроб підвищен-
ня статусу – від розширення самоуправління (автономії) під 
час реформування Сполученого Королівства до здобуття неза-
лежності та створення власної держави. Зрештою, їм це вдалося 
після війни за незалежність Ірландії у ході збройного конфлікту 
між самопроголошеною Ірландською Республікою та Великою 
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Британією в 1919-1921 рр. У 1919 р. частина депутатів британ-
ського парламенту оголосила себе парламентом Ірландії, ухва-
лила декларацію про суверенітет Ірландії, проголосила Ірланд-
ську Республіку і зажадала негайного виведення британських 
військ з її території. В ході війни остаточно оформився політич-
ний розкол Ірландії на Південну і Північну Ірландію. Південна 
Ірландія отримала незалежність від Великої Британії у статусі 
британського домініона, за винятком шести північно-східних 
графств Ольстера (Північної Ірландії), яка залишилася у складі 
Сполученого Королівства [9, с. 4]. Цей територіальний розподіл 
став причиною ескалації Ольстерського конфлікту в ХХ ст. Від-
носини між католицькою меншиною та протестантською біль-
шістю в Північній Ірландії були дуже напруженими, супрово-
джувалися не лише етнічним та релігійним розколом, а й соці-
ально-економічними диспропорціями в розвитку двох громад, 
беручи до уваги домінування протестантів-вихідців із Британії 
в економіці, що проявлялося в дискримінації католиків у всіх 
сферах життя.

Остаточно незалежність Республіка Ірландія як суверенна 
держава здобула в 1949 р. Протягом XX ст. в Північній Ірландії 
вирували процеси формування національної самосвідомості 
ірландців і англійців паралельно з етноконфесійними проце-
сами посилення розколу між католиками та протестантами – 
обидва рівні ідентичності накладалися один на одного взаємо-
підсилюючись [10]. Поступово дедалі більшої популярності 
в середовищі ворогуючих сторін набували праворадикальні 
організації, зокрема Ірландська Республіканська Армія та 
Помаранчевий орден. Позиція ірландських католиків полягала 
у прагненні територіального самовизначення шляхом об’єд-
нання Північної Ірландії з Республікою Ірландією, натомість 
протестанти намагалися зберегти регіон у складі Великої Бри-
танії. 

Етнополітичний конфлікт розгортався переважно в парамі-
літарній та політичній площинах. У 1950-60-х роках Ірландська 
Республіканська Армія влаштовувала диверсії і теракти по всій 
території Північної Ірландії. Дії ІРА спричинили напруження 
між католиками і протестантами, яке вилилося в прямі зіткнен-
ня, наслідком чого стало введення британських військ до Пів-
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нічної Ірландії. Велика Британія вдавалася до різноманітних 
механізмів урегулювання етнополітичного конфлікту, однак всі 
вони наштовхувалися на спротив ірландців-католиків. У 1972 р. 
парламент Північної Ірландії було розпущено, а в регіоні було 
введено режим прямого правління Лондона, що призвів до 
жорст кого спротиву ірландців-католиків із застуванням зброї 
та терактів. Піком ескалації вважаються події «Кривавої неділі» 
(30 січня 1972 р.), під час яких британські війська розстріляли 
демонстрацію католиків, організовану на захист громадянських 
прав у Північній Ірландії, вбивши 13 беззбройних осіб, включа-
ючи неповнолітніх [11, р. 307]. Загалом же протягом тридцяти 
років етнополітичного конфлікту загинули понад 3500 осіб.

Хоча британській владі до середини 70-х років вдалося ней-
тралізувати радикальне керівництво ІРА, від організації відко-
лолася Тимчасова Ірландська Республіканська Армія, яка роз-
почала терористичну діяльність за межами Північної Ірландії 
(найрезонансніші теракти – вибух біля будівлі парламенту в 
Лондоні в 1974 р., два вибухи під час параду британських вій-
ськових у Гайд-парку та Ріджентс-парку в 1982 р.). Сторони 
неодноразово вдавалися до спроб мирного врегулювання етно-
політичного конфлікту, але очікуваних результатів вони не при-
несли. Першою успішною спробою налагодити діалог Великої 
Британії та Ірландії у сфері врегулювання етнополітичного кон-
флікту слід вважати Англо-Ірландську угоду 1985 р., яка під-
тверджувала належність території Північної Ірландії до Великої 
Британії доти, доки це підтримує більшість її населення. Угода 
передбачала виведення британських військ з Північної Ірлан-
дії та проведення регулярних консультацій на рівні урядів двох 
країн. Однак у 90-х роках перемир’я перервала низка терактів, 
здійснених новою парамілітарною Справжньою Ірландською 
Республіканською Армією (Real ІRА).

Затяжний конфлікт настільки виснажив обидві сторони, що 
в 1998 р. між британським та ірландським урядом було укладе-
но Белфастську угоду (інша назва – Страсноп’ятнична угода), 
схвалену спочатку більшістю партій Північної Ірландії, а згодом 
і населенням на референдумі. Згідно з домовленостями: 1) Пів-
нічна Ірландія залишилася частиною Великої Британії, але в 
майбутньому регіон отримав право більшістю голосів вирішити 
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свою територіальну належність; 2) були сформовані нові інсти-
туційні форми діалогу та співпраці сторін (Північноірландська 
Асамблея – вирішення економічних і соціальних проблем, Рада 
міністрів Півночі й Півдня – взаємодія між різними частина-
ми о. Ірландія, Британо-Ірландська Рада – взаємовідносини 
між усіма органами Великої Британії та Ірландії); 3) парамілі-
тарні організації повинні роззброїтися, а політичні угрупован-
ня зобов’язалися використовувати лише мирні та демократичні 
способи діяльності [12, р. 217]. 

Однак Белфастська угода лише знизила напругу, позаяк між-
конфесійний та міжетнічній розкол досі не подолано, вищезга-
дані інституції не користуються підтримкою католицької гро-
мади, процес роззброєння затягнувся – у Північній Ірландії 
продовжують діяти протестантські та католицькі парамілітарні 
організації, зокрема окремі течії ІРА. Це створює підґрунтя для 
відновлення конфлікту в майбутньому. 

На загрозу відновлення конфлікту в Північній Ірландії вказує 
Independent Reporting Commission (Незалежна комісія звітно-
сті), запроваджена урядами Великої Британії та Ірландії, у своїй 
другій доповіді (кінець 2019 р.) щодо моніторингу воєнізованих 
угруповань у Північній Ірландії. За твердженням аналітиків, 
наслідки Brexit викликають серйозне занепокоєння, оскільки 
поліція по обидва боки ірландського кордону заявила, що вихід 
Великої Британії з ЄС ставить під загрозу безмитну торгівлю 
через кордон і може призвести до розпалювання насильства 
невеликими націоналістичними та релігійними парамілітарни-
ми угрупуваннями, що продовжують діяти в країні попри врегу-
лювання етнополітичного конфлікту в 1998 р.[13].

Відновлення прикордонного контролю в умовах залеж ності 
економік Республіки Ірландія і Північної Ірландії від вільно-
го переміщення може призвести не лише до напруженості, а 
й актуалізувати ще одну проблему – об’єднання двох держав 
о. Ірландія. Оскільки Північна Ірландія, яка входить до складу 
Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірлан-
дії, вийшла зі складу ЄС, тоді як Республіка Ірландія в ньому 
залишилася, а возз’єднання двох держав могло б розв’язати про-
блему кордону і покласти край Ольстерському етнополітичному 
конфлікту, породженому експансіоністською, недемократич-
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ною британською політикою [14]. Останні парламентські вибо-
ри у Республіці Ірландія засвідчили зростання популярності 
політичної сили Sinn Féin («Ми самі по собі»), яка діє по обидва 
боки ірландського кордону і головним своїм політичним пріо-
ритетом визначає об’єднання Північної Ірландії з Республікою 
Ірландія. Грунт для цього дедалі більш сприятливий: у Північній 
Ірландії зростає кількість прихильників возз’єднання з Респуб-
лікою Ірландія, насамперед за рахунок збільшення католиків – 
їх кількість сягає критичної позначки 50-55% населення, вони 
перейшли зі статусу меншини в статус більшості. Нагадаємо, що 
Белфастська угода передбачає можливість такого возз’єднання 
шляхом загального північноірландського референдуму. Однак 
відкритим залишається питання, чи буде таке возз’єднання мир-
ним і цивілізованим, враховуючи тривалу передісторію, велику 
кількість жертв та постійний збройний супровід Ольстерського 
етнополітичного конфлікту?

Членство в ЄС може розглядатися як чинник, що відіграє як 
інтеграційну, так і дезінтеграційну роль залежно від політичного 
та геополітичного контексту [15, с. 188]. Наразі ситуація вигля-
дає такою, що відмова в будь-якій формі від встановлення жор-
сткого кордону з Республікою Ірландія після виходу Сполуче-
ного Королівства з ЄС ослабить конституційну силу союзу Пів-
нічної Ірландії з Великою Британією, позаяк Північна Ірландія 
матиме особливий статус, а отже, посилить дезінтеграційні тен-
денції у державі, але знизить ризик відновлення Ольстерсько-
го етнополітичного конфлікту. Таким чином, Велика Британія 
опинилася перед складним вибором: 1) сприяти інтеграційним 
тенденціям між Північною Ірландією та Республікою Ірландія, 
відмовляючись від встановлення жорсткого кордону, цим самим 
нейтралізуючи невдоволення радикально налаштованих пред-
ставників католицької і протестантської громад, яке може при-
звести до відновлення конфлікту; 2) ігнорувати конфліктоген-
ний фактор та встановити жорсткий кордон, цим самим закла-
даючи підвалини для ескалації конфлікту. Втім обидва варіанти 
розвитку подій можуть призвести до возз’єднання Ірландії та 
припинення сепарації ірландського етносу, що в цьому випадку 
спростовує гіпотезу про деструктивний вплив етнополітичного 
конфлікту на етнос. 
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Vitman Kostantyn. Background and threat of Northern Ireland conflict 
resumption after Brexit

The conflict in Northern Ireland is studied as an example of a destructive 
ethnopolitical process and the threat of its resumption as well. The background 
of this long ethnopolitical and ethno-confessional confrontation in europe, 
which dates back to the 12th century, is analyzed. The destructive ethnopolitical 
processes on the territory of the european Union, as one of the largest 
integrational entities in the world, have always been the subject of increased 
interest of the scientific community.

We propose to consider the conflict not in the narrow sense as a direct 
confrontation of the parts having incompatible interests, but in the broad - as a 
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process consisting of several phases. ethnopolitical conflict is defined as a clash 
of interests, goals of different ethnic entities (nations, ethnicities, national 
minorities, ethnic groups, their organizations, associations, movements, 
political parties, individual states) among themselves in the sphere of 
ethnopolitical relations. ethnopolitical conflicts are likely to arise where 
ethnoculturally diverse ethnic groups are united within one ethnopolitical 
system, and the european Union is precisely such an association.

In order to test the hypothesis of the destructive influence of particular 
ethnopolitical processes, namely conflicts, on the development of the ethnic 
group, the purpose of the article is to study the history of ethnopolitical conflict 
in Northern Ireland, the threat of its resumption after the UK’s exit from the 
eU.

We have previously envisaged the resumption of the ethnopolitical conflict 
in Northern Ireland, which is part of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, in its desire to unite with the Republic of Ireland. While the 
Republic of Ireland and the United Kingdom remained eU members, there 
was no need for reunification, but after Brexit, the situation has changed 
dramatically. At least until the end of 2020, there will be a transitional period 
during which the UK will continue to apply eU laws but will no longer be 
represented in the eU institutions.

The threat of conflict resumption in Northern Ireland is indicated by the 
Independent Reporting Commission, introduced by the governments of the 
United Kingdom and Ireland in its second report (late 2019) on the monitoring 
of paramilitary groups in Northern Ireland. According to analysts, the effects of 
Brexit are of grave concern as police on both sides of the Irish border say 
Britain’s withdrawal from the eU threatens duty-free trade across the border 
and could spark violent violence by small nationalist nations and political 
parties despite the settlement of the ethnopolitical conflict in 1998.

After leaving the eU, Great Britain faced a difficult choice: 1) to promote 
integration trends between Northern Ireland and the Republic of Ireland, 
refusing to establish a rigid border, thereby neutralizing the discontent of the 
radical representatives of the Catholic and Protestant communities; 2) ignore 
the conflict factor and establish a rigid border, directly contributing to the 
escalation of the conflict. However, both scenarios may ultimately lead to the 
reunification of Ireland.

Key words: Northern Ireland, Great Britain, Ireland, european Union, 
ethnopolitical conflict.
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ромофобія як форма ксенофобії:  
кейс угорЩини1

Вивчається ромофобія у межах ЄС на прикладі Угорщини. Загострення 
проблеми дискримінації ромів та наростання щодо них соціальної антипатії 
автор пов’язує з розворотом Угорщини в останнє десятиліття в напрямку 
побудови неліберальної демократії. Констатовано, що радикальні політичні 
актори Угорщини неодноразово та часто безкарно порушували права угор-
ських ромів. Автор висловлює гіпотезу, що уряд Угорщини латентно толе-
рує ромофобію, попри зобов’язання Угорщини щодо гарантування прав і сво-
бод національних меншин. Констатовано, що національна меншина ромів 
виступає об’єктом расистських протиправних дій провладних засобів масо-
вої інформації, представників парламентських партій «Фідес» та «Рух за 
кращу Угорщину» («Йоббік»), а також позаінституційних акторів ультра-
правого спрямування.

Ключові слова: ромофобія, ксенофобія, роми.

Bilousov Oleksandr. Romophobia as a form of xenophobia: the case of 
Hungary

Romophobia is being studied within the EU on the example of Hungary. The 
author connects the aggravation of the problem of discrimination against Roma and 
the growth of social antipathy towards them with the reversal of Hungary in the last 
decade in the direction of building illiberal democracy. It was stated that radical 
political actors in Hungary repeatedly and often with impunity violated the rights of 
Hungarian Roma. The author hypothesizes that the Hungarian government latently 
tolerates Romоphobia, despite Hungary’s commitment to guaranteeing the rights 
and freedoms of national minorities. It was stated that the Roma national minority 
is the object of racist illegal actions of the pro-government media, representatives of 
the parliamentary parties Fidesz and Movement for a Better Hungary (Jobbik 
Party), as well as non-institutional actors of the far right.

Key words: romophobia, xenophobia, Roma.

Нині у світі поширена велика кількість різновидів ксенофобії. 
Одним із таких деструктивних суспільних страхів є ромофобія. 
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У західному політологічному дискурсі в аналізі проблем дискри-
мінації ромських меншин використовують поняття ромофобія 
(romofobia), антиґіпсизм (antigypsyism), антиромський расизм 
(anti-Roma racism) [1].

Роми є найбільшою етнічною меншиною Європи: 10–12 млн 
осіб за різними даними, які у своїй більшості проживають саме 
на теренах Центральної та Східної Європи [2]. Водночас це 
найбільш маргіналізована та дискримінована етнічна менши-
на. Роми були і залишаються уразливими до відкритого або ж 
латентного переслідування та стигматизації урядами, засобами 
масової інформації, радикальними політичними áкторами та 
часто – навіть широкою громадськістю [3]. Ненависть і зневага 
до ромів переросли в ситуацію, коли ромофобія стала характер-
ною для багатьох країнам Європи [4].

Попри те, що толерантність, неприпустимість дискриміна-
ції декларуються як засадничі цінності ЄС, у країнах-учасницях 
цього інтеграційного об’єднання більшою чи меншою мірою 
ромофобія присутня. Найперше у тих державах ЄС, де в останнє 
десятиліття погіршується якість демократії та відбувся розворот 
у напрямку неліберальної демократії, роми зазнають масштаб-
ної дискримінації, стали об’єктом агресії з боку праворадикаль-
них áкторів та водночас не є захищені владними інституціями. 
Це посилює соціальну ізоляцію ромів, для яких і так традицій-
но характерна висока соціальна незахищеність, низький рівень 
життя.

Однією з держав ЄС, де ромофобія широко увиразнена, є 
Угорщина. Відтак нашим завданням є з’ясувати особливості ксе-
нофобії щодо угорських ромів (ромофобії), чинники, які сприя-
ють наростанню цієї деструктивної практики всупереч антидис-
кримінаційним зобов’язанням Угорщини як держави-учасниці 
ЄС. Цю державу ЄС обрано об’єктом вивчення, позаяк саме в 
Угорщині клімат ромофобії стає щоразу токсичнішим.

Насамперед окреслимо історичний контекст. У Королівстві 
Угорському роми масово з’явилися близько 1416–1417 років; 
тоді імператор Сигізмунд видав їм охоронні грамоти. Однак 
невдовзі їх почали переслідувати; роми стали стигматизованою 
групою. У XVIII столітті правителі династії Габсбурґів Марія-Те-
резія та Йосип II видали акти, якими було заборонено кочівний 
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спосіб життя ромів, і зокрема на угорських теренах, які на той 
час були у складі Австрійської імперії. Відтак ті роми, які змогли 
асимілюватися в рамках нових обмежень, залишилися в межах 
імперії Габсбурґів, перейшли на угорську мову, однак чимало 
з них переїхали до інших країн Європи. Упродовж XIX століт-
тя багато ромів були порівняно добре інтегровані в суспільство 
Австрійської (з 1867 року – Австро-Угорської) імперії; вони 
мали можливості розвивати свою культуру.

Однак з розвитком у XX столітті серійного виробництва у 
середовищі угорських ромів різко зросло безробіття, позаяк їх 
традиційні ремесла (як-от лозоплетіння, кошикарство та ін.) 
стали значно менше затребувані. Це сприяло подальшій стиг-
матизації та дискримінації цієї національної меншини. Одним 
із найяскравіших проявів тогочасної нетерпимості до угорських 
ромів у новітній час були масові убивства в нацистських кон-
цтаборах, звідки повернулося небагато представників ромської 
громади. На позначення цих подій використовують поняття 
«Голокост ромів», «геноцид ромів» (Romani genocide, Romani 
Holocaust).

У межах соціалістичної Угорської Народної Республіки 
(1947–1989) роми розглядалися державою в контексті соціаль-
ного питання. Повоєнна політика форсованої індустріалізації 
(особливо у 1947–1956 роках) забезпечила робочі місця тим 
ромам, які були готові набути певних навичок і кваліфікації. 
Водночас чимало ромів були зайняті лише на сезонних роботах; 
їх інтеграція в угорську спільноту була порівняно менша. Від-
значимо, що комуністична влада Угорщини у 1970–1980-х роках 
проводила політику підтримки ромів, яка була доволі значною, 
якщо порівнювати з іншими тогочасними країнами соціаліс-
тичного табору Центральної та Східної Європи. Однак не можна 
не відзначити, що після того, як у 1980-х роках соціалістична 
економіка почала занепадати, державні інвестиції та будівельні 
проєкти на підтримку угорських ромів були вимушено згорнені, 
велика кількість ромів втратили робочі місця на виробництвах.

Попри те, що з 1989 року в Угорщині почалися всеосяж-
ні ліберально-демократичні перетворення, у цей складний в 
соціально-економічному плані період маргіналізація угорських 
ромів посилилася. Саме вони чи не найбільше постраждали в 



469Частина 2 � Політичні науки

ході важкого переходу Угорщини від соціалістичної до ринко-
вої економіки. Після економічного спаду та приватизації об’єк-
тів державної власності багато ромів втратили робочі місця, що 
сильно позначилося на їх життєвих можливостях.

Широке коло проблем ромської громади Угорщини осо-
бливо гостро підіймалося ЄС у ході виконання Угорщиною 
вимог до майбутніх держав-членів. Цей процес активізувався 
у 1994 році, коли Угорщина подала заявку на вступ до ЄС. Від-
повідно до Копенгагенських критеріїв до держав-кандидатів у 
частині політичних критеріїв було закцентовано, що Угорщині 
потрібно «покращити інтеграцію ромської меншини в угор-
ському суспільстві шляхом більш ефективного впроваджен-
ня та оцінки впливу середньострокової програми дій ромів, з 
особливим акцентом на сприянні в доступі до основної освіти, 
боротьбі з дискримінацією в суспільстві (у тому числі в межах 
поліційних служб), сприянні зайнятості та поліпшенню жит-
лових умов» [5].

Однак до кінця виконати завдання, означене Копенгаген-
ськими критеріями, не вдалося. Відтак у 2005–2015 роках Угор-
щина (та ще вісім держав із числа «молодих» європейських демо-
кратій) була охоплена масштабною програмою міжнародних 
інституцій (Світовий Банк, Програма розвитку ООН) «Деся-
тиліття включення ромів» (Decade of Roma Inclusion). Однак 
дослідження, проведені після завершення програми, показали, 
що роми й надалі залишилися сильно знедоленими та дискри-
мінованими [6]. Водночас держава не може ігнорувати права та 
потреби такої великої національної меншини: за даними пере-
пису населення Угорщини 2011 року, було зафіксовано 315 583 
ромів, однак дані неофіційних підрахунків коливаються в діапа-
зоні 250–800 тис. осіб.

Угорщина не лише долучалася до міжнародних програм інте-
грації ромів, а й виробляла власні національні механізми. Угор-
ський уряд прийняв у 2011 році Національну стратегію соціаль-
ного включення (2011–2020 рр.) [7], переглядав її у 2014 році 
[8]. Однак ці документи мають доволі декларативний характер, 
а практичний курс керівної партії «Фідес» не був спрямований 
на послідовне виконання поставлених завдань щодо підтримки 
ромів, їх соціалізацію в угорську спільноту. Більшість успішних 
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проєктів соціалізації ромів в Угорщині реалізовувалися коштом 
ЄС, а не з національних (угорських) фондів.

Внаслідок наростання політичного популізму в Угорщині у 
період від 2010 року (після переможних для партії «Фідес» вибо-
рів, коли вони зуміли сформувати коаліційний уряд) меншина 
ромів фактично стала об’єктом організованого насилля з боку 
праворадикальних воєнізованих груп, які неприховано озвучу-
вали антиромські цілі. Зокрема, з ініціативи ультранаціоналіс-
тичної партії «Йоббік» було сформовано т. зв. «групи самооборо-
ни» для розгортання протиправного тиску на ромську громаду.

Як приклад екстремістських організацій, які пропагують 
ромофобію, можна назвати «Громадянську гвардію для кращо-
го майбутнього» (за рішенням суду організація була розпущена, 
однак пройшла перереєстрацію під іншою назвою). Це об’єд-
нання громадян реалізувало агресивну кампанію проти ромів у 
місті Дьонгьоспата. Показово, що поліція часто «не помічає» дій 
таких радикальних акторів проти громади ромів, тобто наявна 
службова недбалість, за яку в справді демократичних державах 
неодмінно настає юридична відповідальність. Відтак не дивно, 
що коло радикальних антиромських деструктивних ініціатив 
розширюється. Наприклад, у 2019 році ультраправий рух «Наш 
рух за батьківщину» та партія «Йоббік» сформували Національ-
ний легіон; зокрема, одним із напрямків їх протиправного акти-
візму є демонізація ромів. Дискурс таких деструктивних акторів 
політики сконцентрований довкола тез про «охорону традицій», 
«потребу захисту від ромів-злочинців».

Радикальні політичні актори Угорщини неодноразово пору-
шували права угорських ромів, вдаючись до мови ворожнечі та 
здійснюючи злочини, вчинені на ґрунті ненависті. Примітно, 
що правоохоронні органи, розслідуючи правопорушення, ско-
єні щодо представників ромської громади, не бере до уваги, що 
ці злочини вчинені саме на ґрунті ненависті. Наприклад, коли у 
2015 році до житла угорських ромів у м. Еґер вторглися нападни-
ки з обрáзами та погрозами фізичної розправи, поліцією такий 
злочин був кваліфікований лише, як «незаконне проникнен-
ня до житла» [9]. Не виключено, що між угорською владою та 
деструктивними позаінституційними радикальними акторами є 
неформальні домовленості про терор щодо угорських ромів та 
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відносну безкарність таких протиправних діянь. Такий висно-
вок можна зробити з огляду на нечасті випадки, коли угорські 
суди застосовували належні санкції до винних у протиправних 
діях щодо ромів. Відтак це сигналізує громадськості про фак-
тичне толерування державою таких злочинних дій. Водночас 
такі ситуації завдяки ініціативам правозахисних неурядових 
організацій неодноразово розглядалися Європейським судом з 
прав людини, який виносив рішення на користь ромів як жертв 
різноманітних дискримінацій.

Роми виступають об’єктом расистських протиправних дій 
провладних засобів масової інформації та політиків. Наприклад, 
у 2013 році один зі засновників нині керівної партії «Фідес» З. 
Байєр, назвав ромів «тваринами…  які не здатні жити серед 
людей»*1[10]. При цьому прем’єр-міністр Угорщини В. Орбан 
та інші державні високопосадовці не відреагували належно на 
такі прояви мови ворожнечі. Навіть більше, політики, які нагні-
тають настрої ромофобії, високо оцінюються державою. Напри-
клад, З. Байєра у 2016 році було нагороджено орденом «За заслу-
ги перед Угорською Республікою», хоч це і викликало значний 
суспільний резонанс та протести ліберально-демократичного 
сегмента еліти Угорщини.

Понад 60 % усіх випадків мови ворожнечі в Угорщині спря-
мовані саме проти ромів, хоча останніми роками шукачі притул-
ку з Північної Африки та Близького Сходу також зазнають силь-
ного деструктивного тиску. Мова ворожнечі, розповсюджувана 
в Інтернеті (сyberhate) щодо ромів становить особливу значну 
проблему, адже Угорщина досі не ратифікувала Додатковий 
протокол до Конвенції про кіберзлочинність. Цей протокол, 
відкритий до підписання ще 2001 року, стосується криміналіза-
ції дій расистського та ксенофобного характеру, вчинених через 
комп’ютерні системи.

Угорщина не виконує повною мірою як рекомендації міжна-
родних інституцій щодо подолання проблеми ксенофобії (ромо-
фобії), так і рішення національних судів. Прикладом може бути 

1* На угорське видання «Magyar Hírlap», на сторінках якого були оп-
рилюднена стаття З. Баєра, було накладено штрафну санкцію за поши-
рення мови ворожнечі щодо ромів.
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кейс відмови уряду Угорщини виконувати судове рішення про 
виплату компенсацій родинам ромів з м. Дьонгьоспата, діти 
яких у 2004–2014 роках вимушено навчалися відокремлено від 
школярів інших національностей, не маючи доступу до інфра-
структури закладів освіти, вивчення частини предметів шкіль-
ної програми (іноземні мова, інформатика). Замість виплати 
компенсацій за освітню сегрегацію ромів та ужиття заходів для 
недопущення подібної ситуації в школах країни надалі уряд 
В. Орбана ініціював проведення загальнонаціонального кон-
сультативного референдуму для з’ясування думки угорців про 
те, чи повинен уряд виплатити з фонду державного бюджету 
компенсації родинам ромів.

Побутові умови життя ромів зазвичай є значно гіршими, ніж 
у середньому в населення Угорщини. Роми зазнають глибокої 
соціальної та економічної маргіналізації, обмеженого доступу до 
послуг, мають нижчу тривалість життя. В умовах глобальної пан-
демії коронавірусної інфекції угорські роми зіткнулися з нови-
ми викликами. Наприклад, абсолютна більшість ромів-школя-
рів Угорщини не мала доступу до дистанційної освіти з огляду на 
відсутність технічних засобів або ж інтернет-зв’язку [11]. Пред-
ставники ромської меншини стикаються зі значно вищим ризи-
ком недуги та смерті від COVID-19 з огляду на антисанітарні 
умови проживання великого відсотка ромів, наприклад, близько 
30 % проживають у помешканнях без водопроводу [12]. Загалом 
у всіх країнах Центральної та Східної Європи ромські меншини 
збідніли та стикнулися з масовим безробіттям після загострен-
ня соціально-економічних проблем, зумовлених карантинними 
обмеженнями. COVID-19 зробив угорських ромів ще соціально 
вразливішими. Водночас в озвученій угорським урядом програ-
мі подолання економіко-соціальних наслідків пандемії корона-
вірусної інфекції відсутня вказівка на підтримку соціально-у-
разливої групи ромів, у той час як саме у них були практично 
відсутні заощадження («нульовий буфер»).

Отже, різноманітні прояви дискримінації, сегрегації ром-
ської національної меншини не лише зберігаються в Угорщині, 
а й посилюються на тлі активізації антиромських настроїв уль-
траправих акторів політики та фактичного толерування владою 
та основними парламентськими партіями соціальної антипатії 
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стосовно ромів. Діяльність владних акторів Угорщини та про-
владного сегмента громадянського суспільства не лише не спря-
мована на подолання в політичній культурі угорців стереотипів 
щодо ромів, а фактично (відкрито та латентно) толерує агресив-
не неприйняття, неприязнь і ненависть до ромського населення. 
Це суперечить зобов’язанням Угорщини як держави-учасниці 
ЄС у частині гарантування прав національних меншин. Вод-
ночас така політика вповні узгоджується з узятим Угорщиною 
курсом на побудову моделі неліберальної демократії. З огляду на 
радикалізацію та дедемократизацію угорської політики можна 
прогнозувати подальше посилення ромофобії в угорській спіль-
ноті та збереження толерування таких настроїв провідними 
політичними акторами.
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Bilousov Oleksandr. Romophobia as a form of xenophobia: the case of 
Hungary

Romophobia is being studied within the eU on the example of Hungary. 
The author connects the aggravation of the problem of discrimination against 
Roma and the growth of social antipathy towards them with the reversal of 
Hungary in the last decade in the direction of building illiberal democracy. It 
was stated that radical political actors in Hungary repeatedly and often with 
impunity violated the rights of Hungarian Roma (hate speech; hate crimes; 
various forms of discrimination). The inadequate response of Hungarian law 
enforcement and judicial authorities to cases of xenophobia against Hungarian 
Roma was emphasized. It is noted that when classifying a crime or offence 
committed against Roma, the competent authorities of Hungary often ignore 
the fact that they were committed on the basis of hatred, with the use of hate 
speech and so on. The author hypothesizes that the Hungarian government 
latently tolerates Romophobia, despite Hungary’s commitment to guarantee 
the rights and freedoms of national minorities. It has been proved that various 
manifestations of discrimination and segregation of the Roma national minority 
not only persist in Hungary, but also intensify against the background of 
intensifying anti-Roma sentiments of far-right political actors and actual 
tolerance of social antipathy by the authorities and major parliamentary parties. 
It was stated that the Roma national minority is the object of racist illegal 
actions of the pro-government media, representatives of the parliamentary 
parties Fidesz and Movement for a Better Hungary (Jobbik Party), as well as 
non-institutional actors of the far right. According to the author, the activities 
of Hungarian actors and the pro-government segment of civil society are not 
only not aimed at overcoming stereotypes about Roma in the political culture 
of Hungarians, but actually tolerate aggressive rejection, hostility and hatred 
towards the Roma population. Such a policy is in line with Hungary’s course to 
build illiberal democracy. Given the radicalization and democratization of 
Hungarian politics, the author predicts a further increase in Romоphobia in the 
Hungarian community and the continued tolerance of such sentiments by 
leading political actors.

Key words: romophobia, xenophobia, Roma.
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