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T h E O R E T I C A L  P R O b L E m S  
O f  L AW  A N D  P O L I T I C S

mykhailo Gultay, PhD in Law 

COmPARATIVE ANALySIS Of ThE CONSTITUTIONAL 
COmPLAINT AND ThE CONSTITUTIONAL APPEAL 
IN UKRAINE IN ThE CONTExT Of ThE EUROPEAN 
INTEgRATION 

The article is devoted to comparative analysis of constitutional complaint 
and constitutional application of individuals and legal entities for official 
interpretation of the Constitution and laws of Ukraine. The similarities and 
differences of the elements of their legal functionality are consistently 
expounded. It’s proved that constitutional application is an effective way 
of direct individual access to constitutional justice with the goal to protect 
constitutional rights and freedoms that reflects the individuality of the 
Ukrainian system of the constitutional justice. However it can not be 
considered as a full replacement for the “classic” constitutional complaint. As 
a consequence, the optimal model of constitutional complaint for Ukraine is 
offered in the article.

From the time of its independence Ukraine actively seeks to improve 
national ways of enhancing protection of human rights. Constitutional 
Court of Ukraine is the only court of constitutional jurisdiction in the na-
tion and, therefore, is integral to the process. As a result, leading Ukrai-
nian constitutionalists that have long worked on various aspects of con-
stitutional justice (А. Golovin, Yu. Barabash, P. Evgrafov, V. Kampo, 
А.  Petrishin, А. Portnov, А. Selivanov, V. Skomorokha, А. Strizhak, 
P.  Tkachuk, V. Tykhiy, V. Shapoval, S. Shevchuk, etc), are in discussion 
as to the need to introduce the institute of constitutional complaint in 
Ukraine. 

In the broader sense, the concept of the constitutional complaint in 
all its various models comes down to the recognition of the right of in-
dividuals and legal entities to complain to the courts of constitutional 
jurisdiction with written requests to check constitutionality of laws and 
other legal acts that are in violation of constitutional human rights and 
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freedoms1. Constitutional complaint is a well tested in leading world 
countries efficient remedy for protection of fundamental human rights, 
strengthening of the rule of law and development of democracy. These 
key values form major grounds of European constitutionalism that re-
flects their joint constitutional heritage and liberal axiology2. 

This being said though, constitutional law of Ukraine contains provi-
sions for the unique concept – constitutional application for official 
interpretation of the Constitution and laws of Ukraine (hereinafter, 
unless otherwise stated – constitutional application). Some of the famous 
constitutionalists believe (P. Tkachuk, V. Shapoval, V. Tykhiy, etc.) this 
remedy compensates the absence of constitutional complaint in Ukraine. 
Some researchers call constitutional application “a limited type of indi-
vidual constitutional complaint”3. In fact a research-based answer to the 
question of correlation of constitutional complaint and constitutional ap-
plication could be reached through the comparative analysis of these two 
constitutional law instruments. Such analysis will highlight their simi-
larities and differences, as well as suggest ways for improving access 
for individuals and legal entities to constitutional justice in Ukraine as 
remedy to rectify their rights and freedoms. This article aims at some of 
the above tasks. 

First let’s look at the basics of the comparative method for legal re-
search. One of its basic principles is the principle of comparability of 
the studied phenomena, concepts and institutions. During preparation 
and carrying out of comparative research this comes down to the need 
to strictly adhere to the requirement according to which “the objects of 
comparison need to be comparable”, in other words, there need to be 
a direct relation among the notions. The comparability of the different 
phenomenon is determined depending on whether they have common 
characteristics, belonging to the same type or kind, common structures 
and functionality, common usage area, common tasks and goals4. With 
this, comparison and differentiation of the studied objects needs to be 
1 Гультай, М.М. (2011). Функціональні характеристики інституту конституційної 

скарги та модель його впровадження в Україні. Вісник Конституційного 
СудуУкраїни, 4-5, 185-193. 

2 See.: Барабаш, Ю.Г., Дахова, І.І., Євсєєв, О.П., Колісник, В.П., Кушніренко, О.Г. 
[та ін.] (2012). Конституційна юрисдикція. Харків: Право, 25-29.

3 Петришин, О.В., Барабаш, Ю.Г., Серьогіна, С.Г., Бодрова, І. І. (2010). Проблеми 
та перспективи запровадження індивідуальної конституційної скарги в 
Україні. Київ: Атіка-Н, 36.

4 Марченко, М.Н. (2002). Курс сравнительного правоведения. Москва: ООО 
«Городец-издат», 36-37. 
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conducted based on a number of traits, features, that is, comparative 
characteristics. 

For the purposes of comparative analyses of the constitutional com-
plaint and constitutional application some of the criteria could be the ele-
ments of the legal functionality of the constitutional complaint, identified 
by a number of inductive and deductive methods as part of the study of 
many national constitutional complaint models that allow to study them 
through single logical system in comparative aspect. Most academic re-
search of the constitutional complaint in this or that way looks at the 
analysis of the various individual elements of the legal functionality of 
the constitutional complaint (although the actual term may not be used), 
and this allows to identify its following major elements1.

– subjects, the agent that enjoys the right to file a constitutional 
complaint to the court of constitutional jurisdiction; 

– object of the constitutional complaint, that is the pool of legal acts 
that could be subject to complaint for contradicting the constitution; 

– grounds for filing the complaint, that have to constitute the violation 
of rights and freedoms guaranteed by the Constitution, legal enactments 
and acts or omissions of the government authorities and their officials. It 
is this element of the legal functionality of the constitutional complaint 
that unifies all its models and acts as its constituting element;

– procedural rules for admission of the constitutional complaint (the 
so called “filters”), that is, the pool of circumstances and conditions that 
are to be taken into account when accepting constitutional complaint 
for process or refusing to do so. Such procedural conditions include 
exhausting all other legal remedies for the constitutional rights and 
freedoms that were breached; adhering to the rules for the form of the 
constitutional complaint, adhering to the filing terms, etc.;

– finally, the ultimate element of the legal functionality of the 
constitutional application are legal consequences of the constitutional 
court’s decisions, reached following the review of such complaints as 
well as its jurisdiction both in time and in person.

Based on the above methodological statements, the similarity (com-
parability) of the constitutional complaint and constitutional application 
first and foremost supported by to the single generic concept, that is in-
dividual access to constitutional justice. The forms and process for such 
access are described in detail in the Report of the European Commission 
for Democracy through Law (Venice Commission) “On Direct Access to 
1 See. Гультай, М.М. (2010). До питання про необхідність впровадження 

конституційної скарги. Вісник Конституційного Суду України, 6, 116-118.
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Constitutional Justice” (85th plenary hearing, Venice, 17-18 December 
2010), aimed at enhancement of national remedies for human rights1. Ac-
cording to it, direct individual access includes all legal remedies that the 
individual enjoys for direct application to the constitutional court as to 
the constitutionality of the legal acts or individual acts through no other 
authorities. Among such remedies there are both “classic models” of the 
direct individual access: public complaint (асtio popularis), quasi public 
complaint (quasi асtio popularis), individual offer, amparo, normative 
and full constitutional complaint2, and “peculiar” national models, in-
cluding constitutional application for interpretation of the Constitution 
and laws of Ukraine. 

Under the Constitutional Court of Ukraine Act, dated 16.10.1996 
№ 422/96-ВР (hereinafter, unless otherwise stated – the Law), the con-
stitutional application is a written petition to the Constitutional Court of 
Ukraine as to the necessity of the official interpretation of the Constitu-
tion and laws of Ukraine with the goal to insure implementation and 
protection of the constitutional human rights and freedoms for both in-
dividuals and legal entities (art. 42 of the Law). Such a definition points 
directly at the functionality of the constitutional application that is insur-
ing and protection of constitutional rights and freedoms, and this brings 
it close with the constitutional complaint. 

The subjects under the law for the constitutional application are 
Ukrainian nationals, foreign nationals, stateless persons as well as legal 
entities (art. 43 of the Law). This means that access to the constitutional 
justice based on constitutional application, as in the case of “classic con-
stitutional complaint”, is granted to both individuals and groups. With 
this, according to the case-law of the Constitutional Court of Ukraine 
every Ukrainian national is entitled to bring a constitutional application 
to the sole court of constitutional jurisdiction (Ruling dated 20 Decem-
ber 2005 № 31-у). 
1 Hereinafter: Report of the European Commission for Democracy through Law 

(Venice Commission) “On Direct Access to Constitutional Justice” (85th plenary 
hearing, Venice, 17-18 December 2010). <http://www.venice.coe.int>. 

2 See.: Арутюнян Г. (2011). Індивідуальна конституційна скарга: європейські 
тенденції системного розвитку. Захист прав людини органами конституційної 
юстиції: можливості і проблеми індивідуального доступу: матеріали міжнар. 
конф., м. Київ, 16 верес. 2011 р. Київ: Логос, 75-76; Гультай, М. (2011). Питання 
вдосконалення індивідуального доступу до консти-туційного правосуддя в 
Україні. Захист прав людини органами конституційної юстиції: можливості і 
проблеми індивідуального доступу: матеріали міжнар. конф., м. Київ, 16 верес. 
2011 р. Київ: Логос, 261-267. 
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The object of the constitutional complaint depending on its various 
models could be represented by legal acts: laws and their particular provi-
sions; international treaties, enactments by the head of the state, the gov-
ernment, other enactments including, in some countries, – enactments by 
local authorities (in case of a “normative” constitutional complaint); as 
well as individual acts – enforcement orders by administrative authori-
ties and final court rulings (in case of “full” constitutional complaint). 
The Constitution of Ukraine (articles 147, 150) and the Constitutional 
Court of Ukraine Act provide an exhausting list of legal acts that could 
be the object of interpretation by the Constitutional Court of Ukraine. 
These are the Constitution of Ukraine and the laws of Ukraine, and for 
this purpose the Constitution in effect and the laws of Ukraine enacted 
both before and after the Constitution of Ukraine came into effect. The 
laws that have not taken effect or those that have lost effect cannot be the 
object of the constitutional application1. As the constitutional complaint 
has to do with the official interpretation of the above top effect legal acts, 
Venice Commission concluded that such an application in Ukraine “in 
fact functions as normative constitutional complaint”2. 

The grounds for the constitutional application are the “diversity in 
application of the provisions of the Constitution or the laws of Ukraine” 
by the courts or other government authorities, if the applicant believes 
this could lead or has lead to the violation or his/her constitutional rights 
and freedoms (art. 94 of the Law). This being said, the law does not re-
quire that lack of unified implementation be attested by the ruling of the 
higher courts or other supreme government authorities. This is deemed 
more favorable to citizens than exhausting all judicial and administra-
tive remedies as a necessary precondition for admission of constitutional 
complaints in many of their national models3. 

It has been pointed out in Ukrainian literature that following the let-
ter of the law the application of the Constitution or the laws of Ukraine 
that is unified but violating rights and freedoms cannot be the object of 
1 Барабаш, Ю.Г., Дахова, І.І., Євсєєв, О.П., Колісник, В.П., Кушніренко, О.Г. [та 

ін.] (2012). Конституційна юрисдикція. Харків: Право, 62.
2 See.: par. 78 Reports of the Venice Commission “On Direct Access to Constitutional 

Justice” (85th plenary hearing, Venice, 17-18 December 2010)
3 On issues of «diverse implementation» for more detail see.: Скомороха, В.Є. 

(2007). Конституційна юрисдикція в Україні: проблеми теорії, методології і 
практики. Київ: «МП Леся», 484; Тихий, В. (1999). Захист прав і свобод людини 
Конституційним судом України. Механізми захисту прав людини в Україні, 
Київ, 6-13; Ткачук, П. (2006). Конституційний Суд України: теоретико-правові 
питання діяльності. Вісник Конституційного Суду України, 4, 26–28.
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the constitutional application. This being said though, the Constitutional 
Court of Ukraine is standing for the broader interpretation of this provi-
sion and reviews individual application in cases where the application of 
the constitutional provisions or laws of Ukraine is uniform but is incor-
rect (unconstitutional) and in the view of the applicant can lead or have 
lead to the violation of his/her constitutional rights1. Such a legal provi-
sion needs to be enacted by the legislature though.

Article 42 of the Constitutional Court of Ukraine Act also sets formal 
requirements for the constitutional application, and in particular: just as 
constitutional complaint, it has to be in writing. Besides, it has to contain 
information on the applicant and his/her representative, references to the 
articles (provisions) of the Constitution of Ukraine or the law of Ukraine, 
the interpretation of which is required from the Constitutional Court of 
Ukraine; the justification of the necessity for the official interpretation; 
information on other documents and materials, that are being referred 
to by the legal subjects for the constitutional complaint, as well as their 
copies with the list of attached documents and materials. Constitutional 
application, documents and other materials are to be filed in three copies. 

Inconsistency of the constitutional complaint with the requirements, 
set by the Constitution of Ukraine and the Constitutional Court of Ukraine 
Act, constitutes one of the grounds for refusal to admit the application 
for the constitutional review procedure, stated in art. 45 of the Law. At 
the same time, there is no set time window to bring the constitutional 
application, while for the constitutional complaints there is usually a 
set time window, that starts with the enactment of the law (action or 
omission), that is being appealed as well as the decision of the judicial 
authority based on it that violates constitutional rights and freedoms (in 
case of the “normative” constitutional complaint). 

Leading Ukrainian experts on constitutional justice (А. Golovin, P. 
Tkachuk, V. Shapoval, V. Tykhiy, etc), believe that similarity of the con-
stitutional complaint and constitutional application shows in provisions 
of par. 2 art. 95 of the Constitutional Court of Ukraine Act. It reads that 
in cases where the interpretation of the law of Ukraine (or its provisions) 
manifests the traits of its inconsistency with the Constitution of Ukraine, 
as part of the same procedure the Constitutional Court of Ukraine de-
termines whether the law is unconstitutional. And this is logic, as only 
those provisions that are consistent with the Constitution can be subject 
1 Тихий, В. (2001). Захист конституційних прав і свобод Конституційним Судом 

України за зверненням фізичних та юридичних осіб. Вісник Конституційного 
Суду України, 2, 70.
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to interpretation. So in Ukraine the law provides the remedies for vio-
lated rights and freedoms for both individuals and legal entities through 
recognizing the applied law unconstitutional as a result of the review of 
the constitutional application for the official interpretation by the court 
of constitutional jurisdiction1. 

V. Skomoroha asserts that in such a way the Constitutional Court of 
Ukraine insures human rights and freedoms for a wider circle of indi-
viduals and not just for the applicant. This substantially enhances the 
potential of the sole court of the constitutional jurisdiction for the protec-
tion of human rights and freedoms and makes the absence of the institute 
of constitutional complaint less important for Ukraine2. V. Tykhiy makes 
an even more categorical conclusion, saying that in “such a manner, the 
Constitution and the laws of Ukraine allow individuals to in fact bring 
constitutional complains to the Constitutional Court of Ukraine to pro-
tect their constitutional rights”3.

It is hard to agree to the above statement, as first, in case of the 
constitutional application for the official interpretation of the Constitution 
and laws legal control are imposed on provisions of the law, while in 
case of the constitutional complaint control may be imposed on a much 
wider pool of enactments. 

Second, although the ruling of the Constitutional Court of Ukraine for 
the official interpretation of the Constitution and the laws of Ukraine is 
mandatory for application on the territory of Ukraine, is final and cannot 
be appealed, it is not considered to be a new circumstance and therefore, 
does not lead to new process for the court decisions that have taken ef-
fect. At the same time, procedure codes of Ukraine consider the ruling by 
the Constitutional Court on unconstitutionality of the law, other enact-
ment or any provision thereof applied by a court in a particular case to 
be new circumstances. As a result, if there were constitutional complaint 
in place in Ukraine, the decision of the court of constitutional jurisdic-
1 Ex, Ruling dated 3 July 2003. In constitutional application by citizen Ivan V. Diaka 

and constitutional justification of 49 MPs of Ukraine on official interpretation of the 
of par. 6 art. 29 Member of Parliament of Ukraine Election Act; Ruling dated 30 
October 1997 constitutional application on official interpretation of art 3, 23, 31, 47, 
48 Information Act and art. 12 Prosecutors Office Act (Ustimenko case). 

2 Скомороха, В.Є. (2007). Конституційна юрисдикція в Україні: проблеми теорії, 
методології і практики. Київ: «МП Леся», 482.

3 Тихий, В. (2001). Захист конституційних прав і свобод Конституційним Судом 
України за зверненням фізичних та юридичних осіб. Вісник Конституційного 
Суду України, 2, 67. 
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tion on such complaints could provide for reinstating violated rights and 
freedoms of the individual by way of review of the final court decision. 

Third, and the most important, the above control procedure under the 
constitutional application eliminates personal initiative of an individual 
or legal entity in regard to requesting the decision on constitutionality by 
the court of constitutional jurisdiction of the law or other enactment. This 
downscales the whole essence of the constitutional complaint, thus de-
priving it of most of its functionality1. As a consequence, constitutional 
application could hardly be deemed a full replacement for the “classic” 
constitutional complaint. 

With this, the jurisprudence of the sole court of constitutional jurisdic-
tion in Ukraine shows that in recent two years the number of decisions on 
cases of constitutional applications has grown four times and, at present, 
the review of constitutional applications is one of the major activities of 
the Constitutional Court of Ukraine2. This is being enhanced by the ac-
tive work of the Court on improving the citizens’ knowledge of its com-
petence and activities as to the ensuring and protecting of constitutional 
rights and freedoms (in particular, systemic consultations for the citizens 
by the experts of the Legal Expertise Department of the Secretariat of the 
Constitutional Court of Ukraine, developing memos for the individuals 
and legal entities on the procedure of bringing constitutional applica-
tions, placing informational and methodological materials on prepara-
tion of such applications on the Court’s website3 , etc.). 

Thus, in Ukraine constitutional application is an effective way of 
direct individual access to constitutional justice with the goal to pro-
tect constitutional rights and freedoms of individuals and legal entities. 
This legal remedy to a substantial degree reflects the individuality of 
the Ukrainian model of the constitutional justice and characteristic as-
pects of its national identity. As a consequence, when settling academic 
discussion in Ukraine on constitutional complaint as a way to “replace” 
1 For more detail see: Гультай, М.М. (2011). Функціональні характеристики 

інституту конституційної скарги та модель його впровадження в Україні. Вісник 
Конституційного СудуУкраїни, 4-5, 185-193.

2 See.: Новости на zakon.org.ua. <http://www.zakon.org.ua/comment/164>.
3 In particular, Rules for review procedure for the applications by citizens and personal 

consultations at the Constitutional Court of Ukraine, The rules for bringing application 
to the Constitutional Court of Ukraine by citizens. Офіційний сайт Конституційного 
Суду України. <http://www.ccu.gov.ua/uk/publish/category/6133>. 
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or supplement to constitutional application1, the following needs to be 
taken into account: 

1) positive functional experience of the constitutional application, 
conditioning its preservation as an effective remedy of constitutional 
rights and freedoms; 

2) the need to clearly delimitate by law constitutional complaint and 
constitutional application based on their major goals. The goal of the 
constitutional application is to provide official interpretation of the provi-
sions of the Constitution and the laws of Ukraine in cases of ununiformed 
application that contradicts the spirit and the letter of the Constitution 
and leads to the violation of the human rights and fundamental free-
doms. As a result of the introduction of the constitutional complaint, the 
constitutional application should stop being, as defined by V. Shapoval, 
“palliative of the complaint” where individuals and legal entities by way 
of such application are attempting to recognize certain provisions of the 
law unconstitutional. 

Thus, constitutional application needs reforming with the goal to en-
hance its importance as a “safeguard” against human rights violations 
in law enforcement practices. In its turn constitutional complaint will 
become a remedy for constitutional rights and freedoms from unconsti-
tutional legislation, where violations in law enforcement are conditioned 
by application of the provisions of the law or other enactments that are 
inconsistent with the Constitution of Ukraine. 

When defining the future of introducing of the constitutional 
complaint, it is necessary to first of all take a look at the “classic 
experience” of European countries – the experience of the founder 
countries for the constitutional complaint (FRG, Austria, Spain), as well 
as the experience of the countries, that have common historic heritage to 
Ukraine (Poland, Russian Federation). In latter countries the complaint 
was introduced recently, but they have already developed practices of its 
implementation, and both advantages and disadvantages thereof are to 
be collected and analyzed for the purposes of the national model of the 
constitutional complaint of Ukraine. 
1 See.: Шаптала, Н. (2010). Особливості національного конституціоналізму в 

питаннях захисту Конституційним Судом України прав і свобод громадян. Вісник 
Конституційного Суду України, 6, 130; Ткачук, А.П. (2012). Конституційний суд 
у механізмі захисту основних прав і свобод людини: модельний підхід: автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 14; Бакірова, І. (2008). Конституційне звернення 
та конституційна скарга: переваги та недоліки. Бюлетень Міністерства 
юстиції України, 1, 93-102.
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In a series of works we proposed and justified the optimal, in our 
opinion, model of the constitutional complaint that would allow the 
right for Ukrainian nationals, foreign nationals, stateless persons as 
well as legal entities, once all national legal remedies are exhausted, 
to bring a complaint to the Constitutional Court of Ukraine as to the 
constitutionality of the laws of Ukraine and other enactments subject 
to constitutional controls in cases where the application of those laws 
in a concrete case led to the violation of the constitutional rights and 
freedoms of the applicants. 

We suggest the model of the constitutional complaint is to be put for-
ward for a broad discussion. In general, the introduction of such legal 
institute should be preceded by the development on the government level 
of the academically justifies Concept of legislative introduction of the 
institute of the constitutional complaint1, that will be widely supported 
both by professionals and civil society2. 

1 This suggested was also put forward by the present Chief Justice of the Constitutional 
Court of Ukraine А. S. Golovin. See.: Головін, А.С. (2011). Захист прав і свобод 
людини і громадянина при здійсненні правосуддя у рішеннях Конституційного 
Суду. Київ: Логос, 274, 277, 278.

2 For the purposes of this publication all references to the original articles and academic 
works as provided in the footnotes have been translated from Ukrainian an Russian 
into English.
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Albina Ovchinnikova, D.Sc. in Arts

ON ThE PECULIARITIES Of CORRELATION  
bETWEEN ThE hUmANE SCIENCE  
AND ThE hUmANITIES

The article considers the opinions that were expressed by the Humanities 
thinkers in the discussions on the issues of globalization, cultural crisis, 
dynamics of human values and future predictions. However, such predictions 
are highly controversial as, unlike Physics, Chemistry or Genetics; the 
Humanities (also known as Liberal Arts) do not have a solid methodological 
grounding, because the researchers, due to the absolute complexity of their 
subject, have only limited opportunities for finding the empiric proof of their 
results. There is a wide-spread opinion that the Humanities occupy a special 
place among the other subjects, they have their distinctive status. It is said, 
they are designed to comprehend, understand, not to explain; their mission 
is to realize a unique individual and his uniqueness in the culture, but not to 
make generalizations; so, the scientific methods are not simply useless for the 
humanities scholars, they are usually inappropriate for the subject of their 
studies. However, everyone accepts the idea that the actually global issues 
(problems) of the modernity which make merely each and every person 
concerned, and have need of the instant solutions, – are the issues of the 
Humanities, indeed. Modern civilization attempts to find solutions of these 
problems after coping with the economic tasks. Many are the hopes that 
the solutions will come themselves as the result of the common technical 
progress. In these conditions, we should start from the basics: what should 
be considered to be the scientific knowledge, scientific method and scientific 
theory, where is the demarcation line between the postulations of the 
scientific nature and other assumptions, which are attributed to the particular 
sphere of the Humanities? 

INTRODUCTION
No-one would argue the value of the scientific knowledge in particu-

lar; it can be viewed in to aspects: as the ultimate aim of cognition and 
as the means of carrying out various tasks of the human existence. These 
aspects more or less correspond to what E. Fromm defined as the “have” 
and “be” modes1: as knowing Math does not mean to be a mathematician 
or knowing the Grammar does not imply being well-educated A lot of 
philosophers and scholars2, beginning with Socrates and Aristotle, gave 
the priority to the knowledge acquisition not to the transient, tempo-
rary tasks; they believed that knowledge is immanently precious as it is, 
while acquiring knowledge is the final target of the human existence. On 
1 See: Фромм, Э. (1990). Иметь или быть? 2-е изд., доп. Москва: Прогресс.
2 The list of the scientist could be too long to give it here, we can name, for instance, 

A.  Einstein and N. Tesla– who were not only different but opposing in their statements 
and views on physics.
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the other hand, none of them denied the practical value of knowledge; 
no-one disagreed to consider it from the methodological point of view, – 
as the means of one’s life structuring and organization, solution of the 
practical problems and way of getting some new knowledge. Even the is-
sues of religion were and are sometimes thought over with regards to the 
scientific knowledge, when science is adjusted to find the grounding for 
the religious belief. Some incongruence in the evaluation of importance 
of knowledge appeared when it was regarded to be only the means, or 
not more than another one interpretation of the objects and phenomena, 
on the way of understanding the world, which makes genuine human 
existence different from the life of, for instance, plants (M. Heidegger).

PART I.
In the broad sense, knowledge is spoken about as any contents of the 

mind (consciousness) which can be described and presented. Such a notion 
of knowledge may include something which is called the “ prerequisite 
knowledge”, “prejudice”, “implicit knowledge”, “background 
knowledge” etc.– though it also should be presented, revealed in order 
to be regarded as knowledge. The word “knowledge” is as well used 
to define something that is seen as an obvious fact, and something that 
is accepted as the principle. For many people, the knowledge acquired 
from their life experience creates a basis for their views on the world. 
Moreover, so called “common sense” is often summoned when the 
assistance in solving political, economic, religious and even scientific 
disputes is needed. 

This particular life experience makes the basis for our natural 
languages; and knowledge, indeed, requires to be expressed in a natural 
language. None, even quite the scientific, conception is able to do without 
knowledge in its broad sense. The essential matter for it is to be available 
for presentation, also not to lead us to the “inexplicable”, “impossible 
to express”. This explicitness of any knowledge is one of the most vital 
features which distinguish it from pseudo-knowledge. However, there is 
a long list of requirements to the notion of knowledge in a narrow sense 
of the word. The features that correspond with such requirements are 
not necessarily independent from each other. Beside this, there are many 
other characteristics of knowledge.

The most important internal feature of knowledge is being substan-
tiated. Knowledge cannot be accepted as scientific until its reasoning 
(substantiation) is declared. That is why the presence of a description is 
not a characteristic feature of science; at least not until the conditional 
(implicative) opinion sentences are presented. The implicative character 
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of the main facet of knowledge does not mean that any scientific knowl-
edge is knowledge of the reasons. The basis is not always the reason. 
We should distinguish two pairs of notions: on the one hand, there are 
ontological notions of the cause and action, on the other hand, logical 
notions of the basis and consequence. Let us compare the ideas by Aris-
totle and L. Wittgenstein. Aristotle wrote that we “suppose that we know 
each object …when we think that we know the reason for it”1. L. Witt-
genstein says; “In the law court it would convince no-one if the witness 
simply declared – ‘I know…’ It should be proved that the witness had 
the ability to know”2. Here Wittgenstein clearly considers the reason-
ing, substantiation not the reason. In fact, we make our judgments on 
the economy crisis on the basis of the ratings published with regards to 
some banks and of the financial conditions in the whole state. However, 
nobody would say, that those data are the reason for the crisis itself. Ar-
istotle in the above mentioned statement speaks of the ontological, but 
not logical bases of knowledge, e.g. about the knowledge in Physics, not 
a physician’s judgments. Correspondently, knowledge as it is does not 
yet suppose either the scientific nature of this knowledge, or the ability 
to make predictions based on it. 

We should also mark, that any, even the most exemplary, sphere of 
science cannot as well do without the affirmations which are accepted 
with no substantiations. Thus, such are the postulates and scientific prin-
ciples that are used as the means of substantiation. According to L. Witt-
genstein’s views, the location of the principles is – “at the bottom” of the 
knowledge, were the belief reigns3. Apart from this immanent feature, the 
scientific knowledge also has a number of characteristics of the external 
type, i.e. not deriving from the nature of knowledge as it is. In addition to 
the above mentioned trait – explicitness, that means the feature of being 
expressed in a particular suggested symbolic form (form of signs), there 
is one more requirement which the scientific knowledge must meet, – its 
total significance. This feature implies two ideas. Firstly, generalization 
(inclusion of all the mentioned phenomena), and, secondly, the maxi-
mum possible unambiguous meaning of the expression, – when the core 
sense of the message could be perceived by everyone, at least, by the 
competent people, in a more or less similar way, within the realms of 
1 Аристотель. Вторая аналитика (71b 10). (1978). Соч. в 4-х томах. Т. 2. Москва: 

Мысль, 259.
2 Витгенштейн, Л. (1994). О достоверности (Д, 441). Философские работы. Ч. 1. 

Москва: Гнозис, 375.
3 Витгенштейн, Л. (1994). О достоверности (Д. 253). Философские работы. Ч. 1. 

Москва: Гнозис, 353.
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their mutually accepted (inter-subjective) ontology. In order to ensure 
relatively single (unambiguous) meaning in perception of the messages, 
the special science languages are used. 

The general, common meaningfulness of the scientific knowledge, 
thus, does not suggest the ability to use only the natural language, as 
well as it does not mean that the scientific text should be understood by 
all the people. The commonly available culture is presented in the natural 
language. Scientific information is involved into it as far as and as much 
as it is connected with the systems of the people’s, belonging to this cul-
ture, views. Another significant attribute of scientific knowledge is the 
fact that it is, by the principle, ontological, in the sense of its belonging 
to some referent, which exists beyond the boundaries of this knowledge. 
That means that, at least potentially, any knowledge must suppose more 
or less commonly meaningful ontological interpretation (or a number of 
the interpretations) based on some objects, attributes or relations (which 
do not necessarily exist in the physical world, but as it is said, in one of 
the possible worlds). The attribute of the principally ontological nature 
of scientific knowledge does not involve any metaphysical solution in 
the form of accepting the particular “nature” in the domain of interpre-
tation. Moreover, the ontological basis of science is changeable, rela-
tive and on every occasion is defined by the functions. When K. Gödel 
was working on the problems of the total formalization in Arithmetic, he 
used the language of calculation expressions as the meta-language. The 
subject language (Arithmetic) was regarded to be the ontological basis 
for the consideration. Generally speaking, the multi-level character of 
knowledge is another attribute of its development and maturity.

As knowledge is ontological, it always tends to set some valency, i.e. it 
requires the answer to the question of the truthfulness/ falseness (or some 
other meanings– depending on the accepted logic of the analysis).The 
many logical bases that allow us to reveal the valency of different types 
also confirm the maturity of particular science. Also, it is not supposed 
that all the statements have their valency. For instance, the performatives 
(the statements that are at the same time acts, such as “I swear to tell the 
truth and only the truth”,) do not possess any valency at all. There is no 
use speaking about the valency of such sentences as “The citizens of the 
state have their right for work, rest and education”. Listing the above 
mentioned features, as it is, points at one more attribute of knowledge: 
it is possible, in its turn, to possess the knowledge about the knowledge. 
The knowledge of science is reflexive by the principle, as it supposes the 
possibility of the self-reference. If there is science, there should by the 
corresponding meta-science. However, the opposite is impossible: the 
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existence of a meta-science does not confirm the scientific meaning of 
the knowledge about the object. 

Finally, scientific knowledge possesses one more essential trait – it 
is always systematic. A separate simple (elementary) suggestion cannot 
meet the requirement of the substantiation, so one should turn to some 
other suggestion, as, to be precise the system of substantiation (reasoning) 
is needed. We cannot say anything about the valency of the suggestion 
unless we include it into the system of other suggestions which can say 
something about the same subject and in the same sense. 

To summarize, we should say that in any discipline or any sphere of 
culture there is knowledge in a narrow as well as in a broad sense, but the 
knowledge in the broad sense is not sufficient to give an opportunity to 
speak about the existence of the particular science. So, in which sense is 
it possible to speak of the knowledge of the Humanities as the scientific 
knowledge? All the gigantic volume of the texts which were accumulated 
over the centuries and were attributed to the humanities’ knowledge may 
be divided to the “humane science” (regardless of the term presented 
in the English language scientific tradition, we will use this phrase so 
on) and “the humanities”. At first, we can distinguish these concepts 
on the basis of the spheres and ways of description of their referents. 
The texts of the first type deal with the answers to the question of the 
society structure, in particular, and of the place and the functions that a 
person has in the society and the nature. This presents the ontological 
(objectivist) approach to a person, such approach is typical for scientific 
knowledge. In this case, at least one of the mentioned requirements to 
the scientific knowledge is met, so we have the right to speak about the 
humane science. 

PART II.
The texts of another type (the Humanities), in a way, answer the 

questions of the person’s relations with the nature, society and other 
people; and also relations with knowledge, including the scientific 
one. In fact, description of the living world is the description of the 
intentionality. Such intentional character of science is close to that of 
Arts. The common meaningfulness and unambiquity cannot be imminent 
for such texts. The authors who created the texts of the second type try 
to avoid the requirements of the “systematic nature” of knowledge. For 
instance, the representatives of the Poststructuralist trend, who did not 
care a lot about the difference between the notions of the system and 
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structure1, would rather do without this requirement. And the philosophers 
of Postmodernism declared that they are against the systematic approach 
(so, J.Derrida– with the principle of deconstruction, as one can suppose – 
deconstruction of all the systems of any kind). 

On the whole, beginning with F. Schleiermacher and then to W. 
Dilthey, M. Heidegger, the existentialists and later to the Postmodern 
philosophy and nomology by G. Deleuze and F. Guattari, the knowledge 
of the Humanities in the direct or indirect form is opposed to the natural 
science, referred to by the word science. According to Dilthey, if the 
scientific knowledge appeals to the nomological explanation of the world 
(summarizing by some common law), the knowledge of the Humanities 
tends to imagine and understand the individual (often unique) phenomena. 
It can be easily proven, that none of the texts of ontological character 
in the Humanities is free from the subjective intentional descriptions, 
though there were a lot of attempts to create such “pure” texts. 

On the other hand, there are no “pure” Humanities. Unless we express 
our ideas by means of simply interjections, it is impossible to be absolutely 
free not only from the rational organization of the text itself, but also 
from adjusting the descriptions to some general notions. Apart from that, 
if we do not limit the knowledge of the Humanities to the descriptions 
only, we try to achieve understanding the subject, as it is usually stated 
(for instance, a person or an object which is named as “the world of 
life”). In this case the specific function of the Humanities, unlike this 
of the Science, should be seen in such understanding, comprehension, 
in particular. However, what is the methodological meaning of this 
cognitive phenomenon?

 Generally speaking, understanding is the universal cognitive 
operation and, simultaneously, it is the general target. Its aim is to 
give the sense and meaning to the subject considered. The subject of 
cognition may be any item – natural or social phenomena, as well as the 
objects d’art produced by the culture. Due to this reason, understanding 
(comprehension) can hardly be viewed as the specific procedure in 
the realm of the Humanities’ knowledge. In addition, nothing in the 
nature, culture or the cognitive process can be understood completely, 
absolutely. The reason for it is both in the principally unlimited nature 
of cognition, and in unavoidable hermeneutic circle, when, according to 
1 U. Eco supposed that these notions are not worth attention as they are vague: structure 

means “ some unit with its parts and the correlation between them; it is the system 
in which everything is connected, mutually linked with each other in the whole 
unit, together with the system of the links… ”(Эко, У. (1998). Отсутствующая 
структура. Введение в семиологию. ТОО ТК «Петрополис», 263.
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one of the numerous interpretations of this peculiar features of human 
cognition, the whole cannot be understood prior to the parts of it, and 
the parts cannot be comprehended without understanding of the whole. 
Moreover, as it was noticed long ago, any subject allows the existence 
of plurality (multi-sidedness) of its understanding. Indeed, the results of 
any cognition are always subjective, personal, as it is the person who (by 
the use of the signs systems) attributes some senses to the subject (thing) 
and indicates its meaning. However, the Humanities do not monopolize 
comprehension, understanding. In fact, the “humanitarians” (that is what 
we call the Humanities scholars who want to separate their domain from 
science) went far on the way of describing the subjective character of 
comprehension. Here is the reconstruction of the text’s meaning resulting 
from its psychological, stylistic and grammatical interpretation (in 
hermeneutics by F. Schleiermacher); as well as psychological analysis 
via the notion of empathy (V. Dilthey and others), also the attempts, on 
the contrary, to free the texts’ comprehension analysis from the excessive 
psychological component through the reference to the logical analysis of 
the inter-subjective constituent in the consciousness (E. Husserl); turning 
to the cultural analysis of the discourse of various kinds, their author’s 
and reader’s senses. 

The desire to attribute some special humanitarian-methodological 
meaning to the procedure of understanding was followed by its opposition 
to the procedure of explanation. It was said that understanding, unlike 
explanation, is comprehension of the unique and individual, not the 
common (J. Droysen, W. Dilthey and others). On the other hand, the 
attempts to take comprehension procedures beyond the boundaries of 
the traditional methodology made understanding the basic, impossible to 
be defined, category of any philosophic-anthropological consideration: 
Heidegger and Gadamer see comprehension (understanding) as the 
essence of the human existence, the means of self-understanding and self-
declaration. Hence, the text is viewed as the subject of comprehension; 
which (text), with regards to the usual, natural use of the word, was 
understood in a very broad sense: everything, including the nature (“the 
book of the nature”), is the text. The latter was given its meaning in the 
cognitive-cultural context due to the ontology which is predetermined by 
the particular used language. 

PART III.
However, we cannot ignore the methodological weakness of the Hu-

manities knowledge as the whole. In particular, the methodological is-
sues of what we do, i.e. which cognitive procedures (methods) we turn to 
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when we comprehend, what is the grounding that allows us to consider 
that in some cases comprehension (understanding) was completed, and 
what makes it different from “not understanding”. And then: how do we 
distinguish “good” understanding from “bad” understanding, how is any 
ranging possible in this case? Finally, why do we with equal ease speak 
of understanding the nature and understanding a person?

It is remarkable, that all the authors, without any exceptions, while 
speaking about the achievement of understanding, have always declared 
that as its result the subject should be presented as the whole (the one). 
However, the essence of this whole was left out by the analysis, as if the 
meaning of a word was unambiguous. Meanwhile, a word, often said 
“accidentally”, not “on purpose”, is meaningful and is able to dramati-
cally change the sense of the problem that is being discussed. The matter 
is that everyone who tries to understand something (no matter, whether 
it is a text or a physical item) implicitly suggests that we perceive the 
subject in parts, and the connection between the parts of the whole is 
suggested. It is absolutely clear, that such an implicit suggestion at once 
leads us to the ontological dimension, and so brings the conclusions, we 
come to, close to the scientific (belonging to science) result.

It reveals the fact, that all the intentions for objectivity and ontologi-
cal prerequisites are unavoidable in any humanitarian comprehension in 
the principle; also we can speak of the supplementary (complementary) 
nature of the humane science and the Humanities. In fact, the correlation 
between the humane science and the Humanities can be characterized by 
such feature as: 

1) They are mutually exclusive, as long as they have opposite aims 
(generalization to the degree of the “conscious obligation” and the gen-
eral laws vs. the description of the only objects and haphazard to the 
representation of the unique); 

2) No-one can represent the subject of the Humanities (a human be-
ing, his history and life in the culture) simultaneously by means of the 
scientific and non-scientific (intentional) “tools”, it can only be done in 
turns. It is impossible to think at the same time of a person as of the 
results and functions in life of the society, and life of the society as the 
result of each person’s acts and functioning. 

3) Each of the approaches to the subject of humanitarian studies is 
actually incomplete, as they presuppose one another. It is impossible 
to generalize without the reference to the previously formed scientific 
non-scientific base, because there is no “pure” science. However, non-
scientific humanities are also impossible in the “pure” state; the Humani-
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ties cannot be free from generalizations, from the categorical statements, 
from rational text organization;

4) Humane science attempts to, definitely, in a maximally unambigu-
ous way, identify a person’s place in the system of life of the society; 
however, it leaves the humane essence – the people’s intentions, unde-
fined. On the contrary, for the non-scientific humanitarian knowledge, 
the intentional impulses are important, it fixes them (impulses) as the 
defined ones, but at the same time the social fate of a person is left un-
identified. 

It would seem possible now to say that the humane science in par-
ticular corresponds to the notion of science, meaning actually science. 
Indeed, it should ensure the most vital functions of knowledge – expla-
nation and prediction.

Alas, here we face the ambiguity of the notion of “science” as it is. It 
is implied, that there are at least two images of science. Firstly, it is the 
“strong” science, which means science in the strictly direct meaning of 
the word. It is the gathering of knowledge in the narrow understanding 
of the word “knowledge”, also it produces the knowledge. Secondly, it 
is “simply” science (no-one would like to speak of any science as “the 
week one”!). Here it goes about science in the wide sense of the word.

Let us think that the strong science it is the domain of knowledge 
which consists of the strong theories. These theories are organized not 
only on the basis of some particular ontology, commonly accepted prin-
ciples and fundamental ideas, in such a way that they altogether could 
guaranty relatively integrated image of some object, its comprehension. 
The strong theory necessarily contains some means of confirmation or/
and contradiction to its own affirmations, it is what is called verification 
or falsification, and what is aimed on the explanation of the origin, struc-
tural features or dynamics of the subject, viewing it through the prism of 
the common laws and regulations (nomologic explanation), or through 
the common scheme (paradigm or pattern) of the problem solution. In 
the strong science explanation can also deal with the purposefulness of 
the subject’s conduct. However, only in the case when prior to this, it is 
defined that the subject implies some ontological aims (purpose). Teleo-
logical explanation in such a case acquires its obligatory and commonly 
meaningful character. Thanks to the existence of explanations the strong 
science should reveal its ability to foresee (predict)1. 
1 That is what, for instance, D. Hofstadter thinks (see: Douglas, R. (1979). Hofstadter. 

Gödel, Escher, Bach: an Eternal Golden Braid. New York, Basic Books; на рус. 
яз. – (2001). Гёдель, Эшер, Бах: эта бесконечная гирлянда. Самара: Изд. Дом 
«Бахрах-М», 295-317). He speaks of an anthill as the whole (not an individual 
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As the good method we consider not simply the means but the ratio-
nally controlled way of the cognitive activity organization. The method 
in science is a clear and apparent instruction on the consequence of the 
operations which are necessary in order to get the result without breaking 
the rules of the accepted logic. Method is something that can be repro-
duced: any other researcher should have an opportunity to control the 
results that he got by means of the same method. 

Adequacy of the scientific method can be confirmed if two conditions 
are fulfilled. To become a mean of the impact on the subject researched, 
the method should, firstly, be relevant, i.e. it should be suitable, appropri-
ate, according to the sense of the task which it is applied to.

Secondly, the adequate method should be divergent, which means that 
it must be different from the problem by means applied to present the 
task that is dealt with. In general, if the task, for instance, is of the theo-
retic nature, it is expected that for its ultimate completion it is necessary 
to apply the empiric means. And on the contrary, the empiric problem 
can be considered in the theoretic sphere. 

It is obvious, that the empiric problems can often be solved by the 
empiric means; however, in this case this empiric means should be al-
tered. If not, the solution can be successfully found either accidentally, 
fortuitously or by the way of experiments and errors. The above men-
tioned, if it is not rationally organized and purposeful, can only be called 
a method in the wider sense of the word1. The theoretical tasks are often 
completed via the theoretic means but always with the help of the differ-
ent theoretic means, the means of the different theoretic language. The 
unbelievable effectiveness of mathematics while solving the problems 
of physics, technology or even some issues of the Humane subjects is 
possible because of the fact that mathematics presupposes the different 
languages – provided the first condition of the adequacy is completed – 
its relevancy, appropriateness for its sense. Alchemists became real 
chemists only when they succeeded in their science by means of the 
special language. The comparison to with the process of translation into 

ant separately) as a purposeful acting system, he even created a special character –  
Ant Hill.

1 When C. Popper said that the method of experiments and errors (mistakes) is 
almost the main in science he intentionally emphasized that it was about the empiric 
confirmation / contradiction of the theory. He noticed, that observations are rarely 
accidental as they are made with some particular purpose: to verify some theory to 
get, if it is possible, it’s crucial/fundamental contradiction.
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the foreign languages is suitable here: if someone decided to translate, 
say, an English book into English again, it would not be the translation, 
it would be editing. 

CONCLUSION
So, the good method in science is the purposeful, determined, rationally 

controlled aggregate of operations that are aimed on the completion 
of the cognitive tasks. These operations should be adequate (relevant 
and divergent) to the tasks themselves. A method implies a particular 
sequence of actions which gives an opportunity of its reproduction to 
the others who use this method. The rational character of a method 
means, particularly, that the knowledge about the method is the scientific 
knowledge itself. From this we may conclude that a method should 
possess all the features of knowledge, thus, the possibility to confirm 
(verify) or contradict to the results derived from its application. 
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Dmytro Yagunov, PhD in Public Administration

mORALITy Of PENAL ThEORIES IN ThE xxI 
CENTURy

The problem discussed in this paper is concerned with outlining the nature 
of contemporary forms and signs of the penal policy that undergo significant 
transformations in the postmodern era. These transformations traditionally 
and, in our opinion, reasonably are associated with the impact of globalization 
on culture and economy, which ultimately is reflected in the law. Contemporary 
European penal culture is deeply nihilistic. The Classical morality evaporated 
or almost evaporated, but it is this morality ensured its viability is quite 
bright for more than two centuries. Therefore, analyzing the transformation 
of European penality, you can feel the tension that characterizes theories of 
punishment, which is increasingly moving away from rationality of penal and 
disciplinary practices. 

This paper was prepared in the context of the author’s research on 
transforming of penal policy under the influence of globalization. The 
article should be read alongside with other papers1. 

First of all it is necessary to emphasize that this article is not devoted 
to the investigation of the essence of such a phenomenon as “pessimism”, 
which was analyzed by many philosophers and sociologists. We 
believe that this definition found its more than adequate coverage by 
social science. For example, a deep analysis of sociological theories of 
postmodernism, where category of pessimism occupies a special place, 
was made by George Rittser. 

We should also emphasize on the philosophical legacy of Friedrich 
Nietzsche due to the fundamental virtue of the latter (and especially for 
the purposes of this article). We are deeply convinced that the Nietzsche’s 
works can serve as an valuable and important source of philosophical 
thought, which can be used for study of the postmodern penality. 

However, analysis of penality in XXI century requires study of the 
phenomenon of pessimism in the context of punitive practices. We believe 
that the study of the nature and purposes of penal policy without this 
philosophical category in the current development of European penality 
1 Ягунов, Д.В. (2010). Глобалізація та «криза покарання» трансформація 

пріоритетів пенальної політики сучасних країн. Актуальні проблеми держави і 
права, 55, 550-554.; Ягунов, Д.В. (2010). Глобалізаційна обумовленість «кризи 
покарання»: аналіз сучасних пенальних практик на основі кримінологічних 
поглядів Мішеля Фуко. Правова держава, 12, 325-330.; Ягунов, Д.В. (2008). 
Глобалізація пробації або глобалізація соціального контролю? Перспективи 
розвитку концепції пробації у ХХІ ст. Актуальні проблеми політики, 34. Одеса: 
Юридична література, 115-121.
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would be more than that incomplete. That underlines the relevance of 
this article.

Our previous articles, which were focused on the impact of globalization 
on punitive methods, were mainly concerned with periods of historical 
development and transformation features of the European penal concepts 
and appropriate punitive practices. However, this article is focused on 
the attempt to formulate some prognostic ideas that highlight the trend 
of development of these concepts and theories.

Here, first of all, we would like to express some fears, which are 
concerned with the following points. 

We can guess that the academic process in contemporary national 
law schools and academic research institutions (if we are talking about 
the research on problem and justification of goals of punishment) are 
characterized by the fact that we can roughly define as penal over-
optimism. 

The problem is that students learn to perceive romantic penal 
hypotheses as axioms. Then the same is “consumed” by the science of 
criminal law and criminology, which shapes a largely formulaic and 
formalistic researches on relevant findings, which nobody actually dares 
to question the following statement: 1) the aims of punishment, which 
are declared in the criminal law, could be easily achieved; 2) the aims of 
the punishment not be identified from the outset incorrect or even false. 

This penal over-optimism applies to any and all purposes of criminal 
punishment (punishment in itself, general prevention, special prevention). 
But most of all these researches and these romantic fantasies are “poured 
out” on the purpose of rehabilitation of criminals (regardless of how the 
goal defined in national criminal law).

Taking into account the aims of criminal punishment as a system, 
it can be said that traditional views on these and related symbols are 
characterized by stability and firmness. At least, the Ukrainian criminology 
and science of criminal law shape these mythological images.

Even if we talk about the “crisis of punishment”, mention of which 
can sometimes be found in the national criminological literature (though 
this crisis had been described in the European and American criminology 
more than forty years ago), anyway the problem seems to be no way, in 
fact, the problem for the Ukrainian science. 

The introduction of new rehabilitation techniques (though their 
novelty is doubtful), adequate funding for national criminal justice 
systems, human rights protection, the UN and the CoE programs, a 
relatively innovative projects such as mediation or restorative justice, 
widespread introduction of highly bright brand of probation with the 
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corresponding maximum social advertising – all this and more provides 
the more or less stable development for the traditional objectives of 
criminal punishment (punishment in itself, general prevention, special 
prevention, rehabilitation), “fostered” within the borders of the Classical 
school of criminal law. 

Both theoretical basis for criticism of Classical traditional goals 
of criminal punishment (eg, lack of clear criteria for measuring the 
achievement of these goals) and practical reasons (eg, unexplained 
classical interpretation of the growing number of prisoners in the world 
both in absolute and in relative terms despite the announcement of wider 
use of alternative penalties and probation and official recognition of 
the failure of imprisonment as a tool for achieving the stated objectives 
of punishment) still can not penetrate the solid armor of the penal 
conservatism, which is quite optimistic continue to be supported by the 
science of criminal law and criminology (especially of the Soviet model).

However, this stability does not take into account that pessimism 
influenced knowledge about punishment as a broad philosophical 
category of European and American criminology.

Pessimism of the scientific knowledge on theories and methods of 
punishment is a very serious challenge for the contemporary criminol-
ogy. He accompanied with many bright, but at the same time sad exam-
ples that are more or less connected with the collapse (not even decline) 
rehabilitation paradigm. 

As a result of this collapse, we can point out at the vacuum of philo-
sophical and legal justification penal policies that could meet existing 
today punitive practices. In addition, this pessimism influences the aim 
of general prevention with its rational choice between profitable and un-
profitable. 

The general prevention has always had a weakness that one person 
was used for bullying others. As Nietzsche said, when people are used 
in a such manner, the guilt is not punishable. The guilt is on mentors, on 
the environment, on us, rather than on criminals. That is why, perhaps, 
the postmodern penological discourse got an opportunity to “strip” of 
largely artificial or at least controversial provisions, fairness and the right 
to existence of which has always been in doubt – “humanization”, “ra-
tionalism of offender”, “correction”, “rehabilitation”, “reduce of crime 
through punishment”, “crime prevention”, “reeducation through crimi-
nal law” and so on. 

This is equally true for such a goal of punishment as a punishment in 
itself. As Nietzsche said, “the moral anger is the most insidious form of 
revenge”. To have a dream of punishment and implement it means to feel 
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strong attack of fever, which, however, passes quickly. The punishment 
in itself in the Classical interpretation does not even notice that it looks a 
lot worse in his own way, rather than the Lex Talionix principle. 

All goals of criminal punishment in the light of the Classical expla-
nation are examples of virtue. That’s how they are presented within the 
Classical criminal attitudes. However, it is a virtue, as Nietzsche rightly 
put it, has the privilege to throw the first bundles of firewood to the fire 
that is burning under the feet of the convicted person.

Considering the above, we can say that the moral vacuum of justifica-
tion of using the criminal repression under conditions of de facto formed 
postmodern penality was filled with pragmatism and rationalism. The 
latter are concerned with certain practical steps that are not supported 
with philosophical and legal grounds but perhaps these grounds are even 
not required.

Under the dominance of the philosophical and legal vacuum in the 
application of punitive practices it is very interesting to observe how the 
Classic criminal law with excitement is looking forward to the arrival of a 
new Messiah in the person of a particular philosopher and criminologist, 
who later would be called “outstanding”, which should bring to the Clas-
sical criminal legal stagnation some fresh ideas on the example of certain 
new revolutionary work or study, which, in turn, would takes the Classic 
school of moral desolation and frustration caused by the rapid recovery 
of positivist ideas and implementation on the basis of their respective 
penal practices (mostly of panoptic and disciplinary orientation). 

On our opinion, the reasons of this penal pessimism are more or less 
clear. At least we can adopt the Marxist ideas elaborated George Rusche 
and Otto Kirchheimer and subsequently originally presented by Michel 
Foucault in his modulation concept. However, it seems the main issue 
that arises in the context of the issue of this article is the question of pes-
simism and concentration limits of its influence on modern penal theory 
(if at all it is possible to use the word “concentration” and “limits” to the 
category of pessimism). 

In addition, the question arises how this general pessimism and its 
concentration is “healthy” for modern European penality. 

This leads to another question, the answer to which requires the use 
of comparative analysis, the focus of which will be on scholastic and 
ephemeral rehabilitation paradigm, filled and continues to be filled the 
criminal law in the interpretation of the classical school, and, on the other 
hand, on radical and even aggressive postmodern positivism of panoptic 
and disciplinary sample. 
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On the one hand, we can ask whether the collapse of the rehabilitation 
paradigm is a tragedy or comedy. This question, I think, is important in 
view of how long European penality had been artificially filled with “hu-
manization”, an idea which had acted as “engine” of the transformation 
of modulations criminal penalties. “Humanization” as a guide to penal 
progress. Any other conceptual idea is sedition. Nothing but progress. 

On the other hand, the “infusion” of concentrated panoptic practices 
which are deeply immersed in social relations – is it critically dangerous 
to the health of the society? Should we fight it? If should, how? 

We are confident we will find the exact answer to this question in this 
article. However, at least we will try to put the issue up for discussion, 
using the same categories pessimism and nihilism.

Friedrich Nietzsche wrote that “nihilism is thought to the end logic of 
our great values and ideals, because we must first go through nihilism to 
make sure that was actually worth of these values. We need ever to find 
new values”. This statement most accurately reflects the perspective of 
this article, which deals with moral bankruptcy of the punitive practices 
through long enough lack of philosophical and legal justification and 
moral justification, instead of which these practices are filled with out-
dated, often dead absolutes that in turn, immediately rejected because of 
its artificiality. 

That is, in our opinion, most accurately reflects the decline of the 
Classical criminal law values. Mentioned above rationalism and pragma-
tism that filled penal postmodern landscape and displaced the traditional 
Classical semi-religious cult deliberately left the field blank, providing 
time and opportunities to create new philosophical justification for penal 
theories of Postmodern. 

In the meantime, we have a large concentration of penal pessimism 
associated with the decline of morality, which once was the basis of the 
Classical school of criminal law and that there is little work. 

This concentration is bordering with nihilism. The border is arbi-
trary. So important is the question of Nietzsche “What is nihilism?” And 
his answer to this question – “what is the highest value lose value. No 
goal. No answer to the question “why?”. We believe that this quotation 
can serve with a great success a reflection of the crisis of philosophi-
cal and legal justification of penal theories that were inherited from the 
previous era. 

The Classical school of punishment were based on the continuous 
exchange of moral categories that were evaluated by the category of 
the mind, and, according to Nietzsche, the belief in the categories of 
the mind is the cause of nihilism: “We measured the value of the world 
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categories relating devised world ... Ultimately all values we have tried 
to present to the world, provided him with impairment”. 

The Classic school was a purely moral system, and this applies both 
to Consequentialism and the Retribution views. However, as rightly said 
Nietzsche, “any purely moral value system leads to nihilism”. Mean-
while, attempts to think about morality, not falling under the spell of her 
action, not trusting her treachery beautiful signs have not been successful 
for the European penality. The morality has played with the European 
penality the same thing that made sirens with seamen in ancient mythol-
ogy. At the time, European penality was charmed by the sweet singing of 
morality, the effects of which it is now under extreme pressure trying to 
overcome, met face to face with pragmatism of the Postmodern penality. 

Penal Revolution of the mid XVIII century is analyzed today primar-
ily through the prism of “humanization” and freeing people from the 
shackles of medieval religious cultural symbols. But this is, we believe, 
is not sufficient for a deeper dive into the analysis of this transformation. 

Therefore, it becomes clear why Friedrich Nietzsche morality was 
only an attempt to justify the human pride. He emphasized that the the-
ory of “free will” (in light of the philosophical views of modern times) 
from the very beginning was anti-religious. This theory attempted to cre-
ate a human right to interpret themselves as the cause of their elevated 
states and actions: “It is a form of growing sense of pride”. “This hyper-
bolic naivete to imagine a Man as a meaning and measure of all things”. 
How it is important for characteristics of transformation of the European 
penality in the early twenty-first century! 

And it seems that having escaped from religious “hugs” of the first 
penal modulation, the theory of free will became the explosion detonator 
of such pride. To give up such pride is extremely painful because of habit 
into this category. 

This is not surprising: “Who feels the lack of freedom of will is sick; 
who does not feel there is a fool”. The Postmodern European penality 
with its “rationalism” does not want to present itself as a fool, while 
feeling more than uncomfortable in the company of “morality” and “hu-
manization” that the European penality must bear a huge beautiful but 
uncomfortable flag.

European penal theories, which were shaped within the classical tra-
dition and based on the relevant legends, myths and related characters, 
had been always tried to win: a moral victory over the “criminal” and the 
theatrical victory over the “criminality”. The Classic school had been al-
ways looking the answer to the question: how can we take a “crime” un-
der siege “warning”, “prevention” or “prevention.” This is like a meeting 
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of generals and senior officers of the General Staff before a decisive 
battle that plans to put an end to this “enemy”. Meanwhile, to have en-
emies is the oldest human habit, and then – its strongest need. Therefore, 
as rightly said Nietzsche, “which is punishable – never punished. Our 
crime against criminals is that we treat them as villains”. 

The “humanity” in our penal practices has reached enormous propor-
tions and filled penal landscape. However, all these attempts to “find” 
and “defeat” “enemy” have always been a high degree of immorality. In 
a philosophical sense it is the best, we believe, reflected Nietzsche: “The 
victory of the moral ideal is achieved through such immoral means just 
as any other victory: violence, lies, slander, and injustice”. By modulat-
ing the above penal on the field, we can mention the old problem of 
violent socialization. This category is actually the basis for the concept 
of re-socialization category, which, in turn, serves to punish any criminal 
code based on pure Classical principles. 

Positivism, which is known for this name as Lombroso, Ferri, Garo-
falo, Drill – even worse in this regard. What a worthy medical rehabilita-
tion model! Let’s recall “The Mechanical Orange” of Anthony Burgess 
and Stanley Kubrick. Total victory over criminal. Offender “crushed”. 
But by what means? And at what cost? 

But the Positivism never exhibited the Morality in the first place, not 
even hide his contempt for her. 

“Law Abiding Citizen” ... Why are we trying to create this Idol through 
“punishment”, “goals of punishments” and “instruments of rehabilita-
tion”? Whether it should be, this Bigfoot of penal theories? … Modest? 
Diligently? Friendly? Moderately? It must be, above all, “a good man”. 
So, in other words, a good slave? It may be recalled that the main meta-
morphosis of slavery was cloaking it in religious garments. However, 
this example does not provide us an idea of penitence that we use point-
ing at the “explosion” of humanism, which seems to have taken place 
since the end of XVIII century? 

Attempts to “humanize” (which is a very naive question decided that 
a “humane” is a fraud, under cover of which a certain kind of people 
trying to get dominance. This corresponds to the modulation concept of 
Michel Foucault in terms of deep underlying the causes of changes penal 
formations where “humanization” divert attention from the real causes 
of this penal transformation.

Summarizing the above, we should note that understanding the nature 
of postmodern transformation of penality does not require much formal 
analysis of certain data. We believe that understanding the postmodern 
penality is associated with trying to feel the spirit in which it is actually 
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characterized. This spirit is felt only through the prism of the most criti-
cal analysis of classical moral views on punishment, contents and goals. 

Contemporary European penal culture is deeply nihilistic. The Clas-
sical morality evaporated or almost evaporated, but it is this morality 
ensured its viability is quite bright for more than two centuries. 

The fact that during the more than two and a half centuries served as 
the engine of European penality, based on culture, the center of which 
was a Man as a rational creature, a man who freely making rational 
choices (with some exceptions, when outbreaks of European positivism 
lit penal landscape). 

Therefore, analyzing the transformation of European penality, you 
can feel the tension that characterizes theories of punishment, which 
is increasingly moving away from rationality of penal and disciplinary 
practices. 
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ЮРидична антРопологія  
у  фоРмуванні пРавової культуРи  
сучасного укРаїнського суспільства

The article examines the role of legal anthropology in shaping of Ukrainian 
legal culture. Personal and social legal culture are important for formation of 
a legal state in Ukraine. The legal state requires knowledge of law and legal 
status of personality, legal awareness and ability to use legal instruments. 
Civil society requires basing Ukrainian legal system on rule of law, democracy, 
social justice, constitutionality, legality, and anthropological principle of law.
Human and universal values аre standard for modern Ukrainian state. 
Implementation anthropological principle into legal practice intensified 
formation of a democratic state. It means that the state, social community, 
and individuals respect law and occupy equal legal position. 
Anthropologist background of legal culture means that the legal culture 
allows people to understand the synthesis of rights and positive law. Legal 
anthropology proves that every legal culture is entitled to autonomy among 
others. Legal anthropology can reveal the dynamics of legal culture, defining 
its center and periphery, driving forces, structural dynamics and blind areas of 
legal culture. Anthropological nature of legal culture enables its development, 
taking into account the person’s ability to develop and progress.

Актуальність теми. Жодна інша тема не висвітлена у науковій 
літературі так щедро і разом з тим так суперечливо як правова куль-
тура. Правова культура – унікальне явище, особливий зріз правової 
системи суспільства, що віддзеркалює рівень і ступінь накопичених 
ним правових цінностей, які слугують безпосереднім регулятором 
правової поведінки людини. З позицій антропологічного підходу 
культура в цілому розуміється як сукупність благ, створених люди-
ною, на відміну від природних. Соціологічний аналіз дозволяє трак-
тувати означене поняття як компонент суспільного життя у вигляді 
сукупності духовних цінностей. За твердженням В. П. Сальникова, 
антропологічний підхід є найбільш плідним і практичним до розу-
міння правової культури, оскільки це явище розуміється як процес і 
результат творчості людини у сфері права1.

Стан розробки теми. Проблемам правової культури присвя-
чено чимало досліджень сучасних вчених, серед яких слід, на-
самперед, відзначити праці Є. В. Аграновської, К. Т. Бєльського, 
В.  С. Бред невої, М. М. Вопленка, Н. Л. Гранат, Ю. Ю. Калиновсько-
го, А. Ф. Кри жанівського, Ю. М. Оборотова, О. О. Пєвцової, Р. А. 
1 Матузова, Н.И., Малько, А.В. (ред.) (1999). Теория государства и права. 

Москва: Юристъ, 572.
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Ромашова, М. Б. Смоленського. Разом з тим актуальними і недо-
слідженими залишаються різні аспекти взаємозв’язку юридичної 
науки, в тому числі такого її напряму як юридична антропологія, та 
правової культури.

Метою статті є звернення уваги на антропологічне підґрунтя 
правової культури, оскільки в кінцевому підсумку під цим поняттям 
розуміється ставлення конкретної людини (або колективів людей, 
або спільнот) до права, правової системи, причому, воно засноване 
на її переконаннях, цінностях, ідеалах. 

Антропологізм правової культури і проявляється, по-перше, 
у тому, що правова культура особи дозволяє осягнути синтез 
суб’єктивного права, що притаманне кожному, та об’єктивного пра-
ва, що існує поза волею окремо взятого індивіда.

По-друге, юридична антропологія здобутками свого етнологічно-
го напряму уже довела, що кожна правова культура має право на ав-
тономію поміж іншими, що у світі існує плюралізм правових форм, 
множинність правопорядків, причому, очевидно, не існує їх етнічної 
або державної ієрархії (хоча співвідношення міжнародного та наці-
ональних правопорядків в ідеалі мало би бути саме ієрархічним).

По-третє, юридична антропологія дозволяє розкрити динаміку 
правової культури, визначивши її центр і периферію, рушійні сили, 
конструктивні й тупикові напрямки динаміки правової культури1. 
Антропологічна сутність правової культури уможливлює її розви-
ток, враховуючи здатність людини та створених людьми спільнот 
до розвитку і прогресу. 

Виклад основного матеріалу. Буття України як правової, демо-
кратичної, соціальної держави з європейським вектором розвитку 
є неможливим без підвищення рівня правової культури громадян, 
соціальних груп, усього суспільства. Це потребує вжиття ефектив-
них засобів щодо корінної перебудови правового виховання та ре-
організації юридичної освіти. Рівень правової культури суспільства, 
соціальних груп, індивіда суттєво впливає на весь спектр державно-
правових процесів у країні. Тому формування демократичних за-
сад українського суспільства на сучасному етапі безпосередньо 
пов’язане із процесом розвитку, динаміки правової культури, мож-
ливістю застосування сучасних європейських норм і стандартів. 
Вони є предметом конкретної правової політики, визначають науко-
вий пошук сучасних загальнотеоретичних, галузевих і спеціальних 
1 Оборотов, Ю.М. (2003). Традиції та новації в правовому розвитку: загально-

теоретичні аспекти: дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.01. Одеса, 47.
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правових досліджень із точки зору людиномірності1. Більшість до-
сягнень останніх років у правовій сфері була пов’язана з висуван-
ням ідеї прав людини як основної в правовому розвитку, що пере-
буває в руслі антропологізації права. Разом з тим є очевидним, що 
поміщення людини до центру правової системи, а прав людини – до 
центру системи права не повинно підміняти саме об’єктивне право і 
тим більше не скасовувати діалектичний зв’язок між суб’єктивними 
правами індивіда та його обов’язками. Відмітимо, що для західної 
традиції права, значною мірою заснованою на традиціях суворої 
протестантської етики, цей зв’язок є абсолютно очевидним: «я  маю 
права, але точнісінько такі ж має мій ближній, і там, де почина-
ються його права, закінчуються мої права й розпочинаються мої 
обов’язки». І натомість у межах східної традиції права, що поряд з 
західною, вплинула на правову культуру українського суспільства, 
цей зв’язок не тільки не є очевидним: подекуди на побутовому рівні 
правосвідомості право та обов’язок сприймаються як антагоністич-
ні протилежності. Суб’єктивне право нерідко виступає синонімом 
сваволі людини («роблю, що хочу, головне, щоби мені за це нічо-
го не було»). Такому викривленому сприйняттю прав та обов’язків 
значною мірою посприяла тоталітарна традиція нехтування права-
ми людини. І сьогодні люди, які, говорячи словами героїні Досто-
євського «ніколи досита хліба не їли», у правовому житті перш за 
все «кидаються» на права. Між тим ігнорування обов’язків у праві 
є настільки ж небезпечним, як і недооцінка ролі суб’єктивних прав. 
Слід погодитись з висновком О. С. Дьоміної, що не тільки права, але 
й обов’язки людини є найважливішим компонентом права2. У руслі 
піднесення обов’язків поряд з правами людини має відбуватись, на 
нашу думку, правове виховання населення.

Ще один важливий момент антропологізації правової культури 
пов’язаний з поняттям правової активності особистості. При тому, 
що поняття правової активності добре вивчено ще за радянських 
часів (роботи П. П. Баранова, Ю. М. Оборотова, В. М. Шафірова), 
сьогодні очевидною є актуалізація цієї проблематики. Позитивне 
ставлення до права та психологічна готовність людини до здійснен-
ня соціально-корисних дій у сфері правового регулювання сьогодні 
1 Дьоміна, О.С. (2006). Проблеми формування правової культури в Україні в 

умовах трансформації політичного режиму. Держава і право: зб. наук. пр. Київ, 
вип. 31, 40.

2 Копієвська, О.Р. (2006). До проблеми формування правової культури особи в 
Україні. Держава і право: зб. наук. пр., вип. 34, 105.
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стають вирішальною рушійною силою у формуванні правової куль-
тури нового посттоталітарного, демократичного суспільства. Пра-
вовий розвиток сьогодні йде від соціоцентристського до людино-
центристського типу правової культури, тобто такого, у центрі якого 
знаходиться особистість, її права, свободи та законні інтереси, а всі 
правові засоби, механізми та інститути направлені на підтримку 
провідного становища особистості як вищої цінності в культурі1.

Сучасний етап розвитку правової культури українського суспіль-
ства характеризується також ціннісною переорієнтацією зв’язків 
держави та людини. Вихідним її моментом стає людина, а держава 
покликана захищати її права. Формування сучасної правової куль-
тури передбачає перш за все її орієнтацію на права людини. Вирі-
шення завдань із формування сучасної правової культури громадян 
залежить не тільки від держави. У цьому напрямку також потрібні 
зусилля суспільства, кожної людини. Зрозуміти сутність правової 
культури можна, лише розглядаючи її крізь призму діяльності лю-
дей. Правова культура не існує поза людиною. Вона породжена тим, 
що людина постійно прагне шукати смисл власного життя і діяль-
ності, удосконалювати себе і світ, в якому живе2. 

Відмітимо, що сучасний стан правової культури в Україні ха-
рактеризується антропоцентричною спрямованістю. Але не варто 
закривати очі на негативні явища ксенофобії, національного шові-
нізму. З одного боку, за всі роки незалежності в Україні не було ви-
падків масових виявів етнічної нетерпимості (і навіть події остан-
нього, трагічного для України року не похитнули цей висновок), а 
з іншого, – помітно зріс рівень психологічної відособленості та ізо-
ляціонізму. Як «своїх» населення України традиційно сприймає пе-
реважно етнічних українців, росіян і білорусів. Представники біль-
шості національностей сприймаються як «чужі» і «видворяються» 
масовою свідомістю за межі України. Деяке «послаблення» виявля-
ється до «історичних сусідів»: близько половини українських гро-
мадян як жителів України допустили б ще євреїв, поляків, молдаван 
і кримських татар, тобто представників тих народів, з якими маємо 
історичний досвід спільного проживання. Подібна конфігурація на-
ціональних переваг дозволяє припустити, що в основі національно-
го ізоляціонізму, який домінує у масовій міжнаціональній свідомості 
1 Семитко, А.П. (1996). Развитие правовой культуры как правовой прогресс. 

Екатеринбург: Изд-во Уральского гос. ун-та, 11.
2 Семитко, А.П. (1996). Развитие правовой культуры как правовой прогресс. 

Екатеринбург: Изд-во Уральского гос. ун-та, 7.
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населення України, закладені архаїчно-традиціоналістські ціннісні 
орієнтації. Вони значною мірою визначають формування, розвиток 
і консолідацію системи соціальних відносин на цьому етапі розви-
тку українського суспільства1. 

Революція гідності, російська агресія та збройний конфлікт 
на Сході України виявили ще одну лінію розлому в українському 
суспільстві: між радянсько-орієнтованими та європейсько-орієн-
тованими соціальними верствами населення (недаремно конфлікт 
на Сході інколи називають українсько-радянською війною). По суті, 
ми спостерігаємо конфлікт двох правових культур: за Г. Алмондом 
можна їх класифікувати як «культуру підпорядкування» та «куль-
туру участі»2. Носії першого типу культури знають про існування 
політичної системи, але участі в ній не беруть. Носії другого типу 
культури можуть впливати на політичну систему за допомогою ви-
борів, демонстрацій, мітингів, акцій громадянської непокори тощо. 

У правовій культурі, як вказувалося вище, виділяється зовнішня 
правова культура (периферійна правова культура), яку складають 
позиції й цінності населення, і внутрішня правова культура (цен-
тральна правова культура, так би мовити її тверде ядро), головний 
зміст якої складає професійна юридична діяльність та її результати. 
Рівень розвитку правової культури багато в чому визначений зміс-
том внутрішньої правової культури, її спрямованістю на особис-
тість, цілісністю. Звідси – значення юридичної еліти у вирішенні 
проблем правового розвитку, удосконаленні правової культури.

Динамізм і стабільність державних і правових систем призво-
дить до дедалі більшої соціально-регулятивної множинності і ба-
гатоваріантності, зміни їх ролі й місця в суспільних відносинах і, 
відповідно, до різних підходів щодо пізнання і визначення їх сут-
ності. Історична тенденція соціального життя в Україні визначає 
рух суспільства до більш досконалого типу права, до поглиблення 
його гуманізму, демократизму і загальної антропологізації 3. 

Еталоном для сучасної Української держави є людина та за-
гальнолюдські цінності. Реалізація антропологічного принципу і 
1 Дробижевая, Л., Головаха, Е. (ред.) (2007). Национально-гражданские иден-

тичности и толерантность. Опыт России и Украины в период трансформации. 
Киев: Институт социологии HAH Украины; Институт социологии РАН, 67. 

2 Алмонд, Г. (2000). Гражданская политическая культура: Политические 
установки и демократии пяти наций. Василик, М.А., Вершинин, М.С. (2006). 
Политология: хрестоматия. Москва: Гардарики, 564-565.

3 Оніщенко, Н.М. (2002). Правова система і держава в Україні. Київ: Ін-т 
держави і права ім. Корецького НАН України, 3.
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запровадження принципу конституціоналізму в юридичній практи-
ці України активізували утворення демократичної правової держа-
ви. Тобто такої форми організації та діяльності державної влади, 
за якої сама держава, її соціальні спільноти, окремий індивід по-
важають закон, право і знаходяться в однаковому становищі щодо 
нього. Вітчизняна практика конституційної і політичної реформи 
найпереконливіше унаочнює, на наш погляд, важливість антропо-
логічного принципу в процесі формування демократичної правової 
системи України. 

Державно-правовий зміст правової системи України характе-
ризують три основні складові антропологічного принципу права: 
а)  природні права і обов’язки людини і міра їх закріплення та га-
рантії у позитивному українському законодавстві; б) інноваційні 
правові можливості людини, що виникають у результаті розвитку 
науки, культури, зростання добробуту суспільства і закріплюються 
в нормативно-правових актах; в) правові пільги чи правові обме-
ження, встановлені державою для людей, які належать до певного 
прошарку, класу, дотримуються тієї чи іншої релігії1.

Як одну з основних тенденцій в Україні можна визнати поступо-
ве і послідовне зближення природно-правових і державно-правових 
засад у правовій системі, яке відбувається із зростанням загально-
людської культури, реалізацією морально-гуманістичних суспіль-
них ідеалів. Тому соціальне значення української правової системи 
залежить, перш за все, від того, як вирішується її головне проти-
річчя між природно-правовими і державно-правовими засадами з 
урахуванням антропологічного принципу права. Якщо українське 
суспільство зможе створити сприятливі (демократичні) умови для 
послідовного та успішного вирішення цього протиріччя, воно від-
чує позитивний вплив правової системи у справі затвердження за-
гальнолюдських цінностей та ідеалів. А з урахуванням того, що 
право є і засобом розв’язання суспільних протиріч, існує підстава 
стверджувати, що правові явища у своїй сукупності є якщо не дже-
релом, то своєрідним каталізатором формування громадянського 
суспільства.

Важливе значення для нормального функціонування українського 
суспільства в демократичному режимі, реалізації антропологічного 
1 Петришин, О.В. (2000). Права людини як фундаментальна цінність правової 

демократичної державності. Актуальні проблеми формування правової держави 
в Україні: до 50-ї річниці Конвенції про захист прав людини та основних свобод: 
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.: у 2 ч. Харків, 35-48.
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принципу, вільного розвитку особи має система спеціальних юри-
дичних гарантій, що закріплена в Конституції України та інших 
нормативно-правових актах. Це надає громадянам і громадським 
структурам відчуття правової захищеності, переконаності в безпе-
решкодному здійсненні своїх прав і свобод, виконанні обов’язків. 
Завдяки своїм системним і державно-владним якостям правова 
система України забезпечує організованість і стабільність внутріш-
ньо систематизованих громадських зв’язків, зберігає цілісність со-
ціального організму, нейтралізує, витісняє негативні явища із сус-
пільного життя. Причому, якщо при адміністративно-командному, 
авторитарному режимі держава, використовуючи право як знаряд-
дя примусу та ідеологічне прикриття, намагалася втручатись у всі 
сфери суспільного життя і підкоряти його своєму впливу, то розви-
ток демократичної правової системи в Україні дозволить обмежити 
державну владу і створити правові умови для єдності суспільного 
організму на добровільних, гуманістичних засадах. Розвиток право-
вої системи України на основі антропологічного принципу права, 
внутрішніх загальногуманістичних якостей, чіткої структурованос-
ті, ідеологічної та психологічної аури активно впливатиме на фор-
мування суб’єктивних настанов у людей, сприятиме встановленню 
нормативних взаємовідносин у суспільстві1.

Звідси – цінність правової системи України значною мірою ви-
значається тим, яке місце в ній займає особа, яка їй відведена роль, 
як охороняються і захищаються її інтереси, честь, гідність, якими 
правами вона наділена і якими є гарантії цих прав. При оцінці пра-
вової системи України слід виявити, наскільки вона дозволяє осо-
бистості розкрити свої можливості і здібності, реалізувати свій со-
ціальний і моральний потенціал.

У літературі проблема правової системи України досить часто 
розглядається з позицій онтології організаційно-правових форм 
об’єднання суб’єктів права. На сучасному етапі розвитку україн-
ської державності такий ракурс здається недостатнім. Його слід до-
повнити особистісним підходом до правової системи суспільства, 
його демократизації. Саме особа є одночасно представником пев-
них соціальних груп, їх установ, юридичних осіб і особистих інтер-
есів. Особистісні аспекти дозволяють з’ясувати специфічні складові 
1 Бігун, В.С. (2005). Людина в праві та науках про право: три загальнонаукові 

підходи до дефініції. Антропологія права: філософський та юридичний 
виміри (стан, проблеми, перспективи): матеріали І всеукр. круглого столу, 
16 – 17  вересня 2005 р. Львів, 37-42.
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діяльності людей, функціонування всієї правової системи України. 
Тому значення антропологічного принципу в розвитку сучасних 
правових реформ в Україні полягає в тому, щоб людина стала цен-
тром усієї життєдіяльності суспільства, мірою всіх речей, вищою 
соціальною цінністю. Реалізація цього принципу в українському 
законодавстві (на основі вітчизняного і світового досвіду), розроб-
ка механізму, наукової теорії його застосування покликані забезпе-
чити: самостійність людини як суб’єкта права; здатність виявляти 
ініціативу і відповідати за свої дії та рішення; посилення гарантій 
невтручання у сферу, де людина має право діяти на власний розсуд; 
формування ефективних юридичних механізмів реалізації; захист 
прав людини; надання людині необхідної державної й громадської 
допомоги в реалізації прав і виконання нею обов’язків; розвиток 
системи юридичної освіти населення; розвиток ідеологічного і по-
літичного плюралізму; урахування індивідуальних поглядів та на-
ціональних інтересів при прийнятті рішень1.

Роль антропологічного принципу права в розвитку правової сис-
теми сучасної Української держави визначається передусім необхід-
ністю забезпечення самовизначення особи, її розвитку та соціаліза-
ції. При цьому право є об’єктивно можливим масштабом соціальної 
свободи, що стимулює творчу активність, самосвідомість людини, 
гарантує визнання суспільством того, що кожний індивід народжу-
ється вільним і рівним з іншими, а верховенство права розглядаєть-
ся як соціальний феномен, який зумовлює невід’ємні права людини 
на свободу, рівність, справедливість, гідне життя, повагу і недотор-
канність2. Це зумовлює можливість реалізації інших прав і свобод 
людини і громадянина, надає підстави для висновку про неприпус-
тимість їх скасування або будь-якого обмеження. Саме завдяки ви-
знанню гідності людини визнаються недоторканими і невідчужува-
ними права людини, у силу чого вони складають основу будь-якого 
суспільства, а також справедливості.

Висновки. Таким чином, нами досліджено місце юридичної ан-
тропології у формуванні правової культури українського суспіль-
ства. Ми стверджуємо, що на етапі формування правової держави 
особливе значення набуває правова культура особи, яка вимагає 
знання права та свого правового статусу, усвідомлення соціальної 
1 Коментар до Конституції України (1998). 2-е вид., виправл. та доповн. Київ: 

Інститут законодавства ВР України, 88-94.
2 Права людини в Україні – 2006: доповнено правозахисними органами (2007). 

Харків: Права людини, 8-10.
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необхідності права в суспільстві та вмінні користуватися правовим 
інструментарієм, встановленим у державі. Нами встановлено, що 
сучасний етап розвитку правової культури українського суспіль-
ства характеризується ціннісною переорієнтацією зв’язків держави 
та людини. Вихідним стає людина, а держава покликана захищати 
її права. Ми також стверджуємо, що побудова правової держави і 
громадянського суспільства потребує, щоб правова система України 
ґрунтувалася на принципах, передбачених Конституцією і законами 
нашої держави, зокрема на принципах верховенства права, демо-
кратизму, соціальної справедливості, конституційності, законності, 
антропологічному принципі права. Підсумовуючи сказане, додамо, 
що як одну з основних тенденцій в Україні можна визнати поступо-
ве і послідовне зближення природно-правових і державно-правових 
засад у правовій системі, яке відбувається із зростанням загально-
людської культури, реалізацією морально-гуманістичних антропо-
центричних суспільних ідеалів. 
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Pavlo bogutskyi, PhD in Law

LEgAL RESEARCh mEThODOLOgy Of LAW AS A 
SySTEm Of NORmS: ThE STRATEgy Of ThE SySTEm 
APPROACh AND ThE CONCEPT Of ThE LEgAL 
REgImE

The legal norm is in itself a unique microsystem facing both private individuals 
and society at the same time. Further construction of the legal system is 
completely predetermined by a legal regime that determines the order and 
methods of unifying the legal norms in institutions, sub-branches, branches 
of law and legal community. It should be noted the value component in the 
formation of the law as a system of norms, but axiological dimension of law in 
its (law) system-shaping is centered on the goal of legal regulation as one of 
the elements of legal regime. It is here values landmarks are realized, the legal 
system gains not only the construction features, but also receives significant 
features for social actors.

The question of the law as a system of norm has been examined 
in the writings of certain scholars. In particular, L.Luts, O. Skakun, 
N.  Onishchenko, O.Yuschik, E. Efgrafova, O. Lisenkova paid attention 
to this problem. However, the methodological approach to the research 
of the aforementioned academic problem cannot be considered as well-
explored, i.e. studied to the extent that is necessary for understanding 
not only the scope of the problem, but also its conceptual resolution. The 
above leads to the conclusion that convincing reasons exist for analyzes 
of necessary and important issues of legal research methodology of law 
as a system of norms.

First of all, it should be noted that a system-like nature (systematicity) 
of law applies to the field of research where interests of ideological 
character overlap with general jurisprudence as well as with specific 
branches of law. This important fact certainly influences legal research 
methodology of law as a system of norms. It is generally accepted that 
the systematicity is an important characteristic of law. At the same time, 
law is studied as a unique social normative-value system1, that ultimately 
indicates its content and allows to uncover its essential features. Because 
of the above, the question of the most effective methodological approach 
for studying law naturally arises. Moreover, another point of interest 
arises that is of the necessity to emphasize legal research methodology 
of law as a system of norms in so far as methodological pluralism 
that is natural for current jurisprudence not always allows to achieve 
1 Кивалов, С.В., Оборотов, Ю.Н. (общ. ред.) (2009). Введение в украинское право. 

2-е изд., перераб. и доп. Одесса: Юридична література, 136.
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the research goals, especially when such goals is law as a system of 
norms. Consequently, usage of systems approach for study law as 
a normative system is both natural and necessary. This could not but 
affect the occurrence of a particular academic tradition in methodology 
of jurisprudence. Actually, law as a worldview problem and at the same 
time a complex legal concept is the result of application of systems 
approach in philosophy of law and epistemology of law. Moreover, it 
should be noted that in both cases, the determining factor is the highest 
level of abstraction, since law as a system of norms does not exist as 
a kind of reality or as a predetermined outcome that has a particular 
shape; such quality of the law as reflexity even being obvious to the 
researcher can be traced solely on the level of abstraction. It is also 
obvious that the systematic approach to law according to the current-
established tradition creates a new vision of this methodological problem 
the positive solution of which seems problematic if researched by the 
traditional path. However, in modern times it appears that the use of 
previously accumulated knowledge on systematic methodology of post-
modern perception of law remains ineffective and for such a conclusion 
good reasons exist.

Firstly, the systematic nature of law shows the most relief-like and, 
perhaps, the most obvious characteristics of law, indicating possibility of 
achieving the highest level of law`s academic development. Secondly, 
epistemological pluralism of modern jurisprudence caused serious 
changes in the content methodology, including legal research methodology 
of law as a system of norms, where an academic approach has expanded 
its cognitive boundaries, experiencing quite an active influence from 
worldviews as well as legal concepts. This is largely attributable to a 
new level of legal research methodology of law as a system of norms, 
including the level of institutional and functional knowledge of the law 
as a system1.

It would be a mistake if we do not pay attention to the fact that 
within current methodological developments the relevance is still high 
for research of law as a system that applies principles and provisions of 
structuralism that in terms of further development of jurisprudence is 
presented by post-structuralism views on law and legal phenomena.

Without denial of the productivity of academic knowledge while 
applying post-structuralism views, the emphasize must be put on certain 
1 Богуцький, П.П. (2009). Інституціональна і функціональна характеристики 

системи права України. Правове життя сучасної України: тези доповідей 
Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу. Одеса: 
Фенікс, 123-126.
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cognitive limitations of this approach, as the structural rules is only one 
element of its systems` the characteristics and cannot be viewed more 
broadly than its (law) systemically. At the same time the structurality 
of norms is a necessary and most organic element in epistemological 
development of law and legal phenomena using systems approach.

In fact, post-structuralism in its methodological load offers to go 
beyond the structure of objects and phenomena, criticizing structuralism 
for internal dogmatism and inability to successfully attain methodological 
research goals. However, it is important to focus on philosophical 
foundations of post-structuralism that despite being rather revolutionary 
demonstrate an exceptional mismatch essence and content of phenomena 
in its worldview understanding, and this mismatch implies a serious error 
of any scientific and educational activities.

A post-structuralism`s attempt to connect object and subject of 
cognition with the content of the research process are doomed to fail. At 
the same time, such a combination or interaction in the learning process 
goes further than the level of understanding of post-structuralism. This 
level is the system as a universal property of organized events and objects 
as necessary characteristic of activity in general and social activities in 
particular.

It is not surprising that post-structuralism in its development has 
become an ideological basis for the formation of post-modernism, but 
this important obstacle in the scholarly and methodological context shall 
not be an obstacle to another but still no less important conclusion – 
post-structuralism completely opposed philosophical explanation of 
the scientific interpretation of reality, questioning the creative source 
of consciousness. Post-modern understanding of the most of social and 
humanitarian problems along with the ways to resolve them exist at 
the expense of social pessimism carrying in in self post-structuralism, 
becomes largely insurmountable and, therefore, without any future in 
terms of their epistemological development. It is obvious that post-
structuralism in addition to the epistemological «destruction» carries 
deconstruction that negatively impacts academic development of 
jurisprudence in general and in particular legal theory. At first glance it 
may seem that post-structuralism is based on the fullest aggrandizement 
of the individual and therefore has significant humanistic potential. 
But a more precise reading of the content of post-structuralism`s basis 
allows us to consider these question that are uneasily seen on surface, 
i.e. confusion in the face of repeatedly complicated social conditions of 
individual`s existence.
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Perhaps the most effective and efficient response to post-structuralism 
is a set of proposals by sociologist A.Giddens formulated in a theory 
of structuration. The structuration theory is a theory of society and it 
is of utmost importance to keep in mind that it is a sociological theory, 
based ultimately on systems approach to the study of social action, 
where the primacy is given not only to the individual as an active social 
actor but to the social practices i.e. constant reproduction by individuals 
(social actors) of certain social actions1. One needs to have the courage 
to recognize that the theory of structuration is a logical conclusion of 
the scientific quest for systematic societies (society) as territorial and 
temporal entities. Proposed by theory of structuration so called «activity-
vision» of the main issues of social reality is true like no other for law 
as a system.

The following important fact must not be ignored – the development 
of post-structuralism as a philosophical direction coincides by temporal 
characteristics with an active development of the systems approach and 
rationale for its application to both natural sciences and the humanities. 
Post-structuralism in law had not and perhaps could not found an active 
support because of its deconstructive beginning that originally contradicts 
to the essence of law. Structuralism, as a prior to post-structuralism 
ideological paradigm, has exhausted its methodological possibilities that 
were witnessed by the theory of structuration. Post-structuralism has 
caused an active development and introduction of academic legal research 
methodology that was the most widely reported in the legal theory along 
with its practical application. Methodological limitations and shortcomings 
of structuralism that caused a shift for post-structuralism, have found its 
solution in a systems approach. It is possible to have different view on 
the right choice of the methodological solution, but one cannot deny an 
active, creative role of systems approach as well as it is impossible not 
to celebrate such a role of systems approach in jurisprudence. Apparently 
this understanding is much supported the researchers and allowed them 
to conclude that systems approach is primary to the epistemology of law 
in general and the system of law in particular.

Systematicity provides a sufficient level of academic research in law 
and of perception of law as an integral unity that has certain components, 
elements, and for the reason of this a very specific, objectively structuring 
corpus of elements with the known and the necessary connections 
between the elements and their groups.
1 Гидденс, Э. (2005). Устроение общества: Очерк теории структурации. 2-е 

изд. Москва: Академический Проект, 38-45.
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In the methodology of jurisprudence the systems approach, as 
pinpointed above, is used in many ways. It should be noted that in rare 
cases the scholars apply system method or the methods of system analysis 
in legal research1, ignoring the main issue connected with the subject 
studied, namely the system approach itself; that cannot be considered as 
reasonable. The systems approach to law allows considering and using all 
the features of systems method for research of legal phenomena without 
limitation. In turn, the system analysis as a way to study is completely 
absorbed by the research field of the systems approach.

In the second half of the last century the question of the general theory 
of systems was actively discussed within the scholar’s community. The 
discussions along with philosophical and scientific developments had a 
positive impact not only on understanding the systems that exist in nature 
and in the humanitarian sphere, but also on the possibility of application 
a systematic approach to the various branches of science, including law2.

It is known that the methodological approach generates a research 
strategy. Such a strategy cannot ignore the axiomatic fact as to the 
existence of natural and social phenomena as the systems. Life is a complex 
system that has certain physical boundaries, without boundary signs of 
spiritual, ideological character. Ideological perception of all phenomena 
and processes that exist in minds of and forming consciousness naturally 
are tested on their system. Therefore it is clear that the system is a sure 
sign of completion of all phenomena. Law acquires perfection only if it 
is establishment as a system. Only in this sense, we can consider the law 
as an object of scientific study. There is every reason to believe that the 
doctrine of law is defined by its systematicity.

The systems approach in legal research involves the use of those 
methods that allow to reveal fullness of law`s characteristics, its features, 
properties, based on the understanding of the law as a system. That is why 
the orientation on systems approach in methodology of jurisprudence 
compels the researchers to appeal primarily to the methods that have 
scientific importance. To a lesser extent systematic approach focuses on 
the use of private-scientific methods of research. However, the choice 
of research methods depends on the subject of the study, the researcher, 
his training and experience, the skills and abilities, and ultimately on 
subjective attitude to the subject of study and research objectives that are 
essential for the success of the process of cognition.
1 Скакун, О.Ф. (2006). Теорія держави і права (Енциклопедичний курс). Харків: 

Еспада, 29.
2 Садовский, В.Н. (1974). Основания общей теории систем. Логико-методо-

логический анализ. Москва: Наука, 82-85.
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It must be clear that the method of research cannot be arbitrary; it must 
not be arbitrary selected for use. Cognitive activity naturally connects 
in the reflex consciousness of the subject and object of knowledge, to 
provide new ways of knowledge and provide the expected result of the 
research activity. Epistemological platform of systems approach to law is 
strong enough to ensure effective research. The systems approach allows 
going to other levels of knowledge in the scientific quest to join other 
methodological approaches.

It is important to note that according to the scholars, in modern 
environment the level of epistemological rationalism that characterizes 
postmodern Epoch faces crisis. This fact has led to birth of theories of 
relativity, neorationalism, romanticism1.

However, the problem of the crisis of rationalist thinking does not 
lie in a possibility of knowing free of any initial or defined boundary 
but in the means for achievement of the knowledge`s goal that in many 
cases is unattainable due to certain mythologizing. The paradigm 
rationalism`s crisis pertains to be a critical conceptualization. It is 
important to understand that the crisis of rationalism (likewise a crisis 
of scientific knowledge) may result from either errors in the choice 
of research objectives or misunderstanding the nature or methods of 
achieving the objectives of research. However, most likely one can talk 
that the crisis of rationalism is determined by addition of philosophical, 
ideological to the science and is explained by the concentration of 
attention on the ideological assessment of the object of study. It is clear 
that philosophy and science have different goals in search of the truth of 
existence of phenomena and objects. Therefore ideological approach and 
methodological scientific approach differs in the methods of research. 
Systems approach within methodology of jurisprudence in general and in 
legal theory in particular allows one to define within the meaning of the 
phenomenon as a system and, indeed, in such ideological understanding 
to build a further program of research activities along with academic 
performance and investigation. The systems approach in jurisprudence 
provides for rationality in research and warns of the manifestations of 
the crisis of rationalism that is recently broadly discussed in academic 
circles2.
1 Исаев, Д.И. (2007). Иррациональное в праве (из опыта политической философии 

романтизма): теоретико-методологические проблемы права. Москва: ИКД 
«Зерцало-М», вып. 2, 161-170.

2 Оборотов, Ю.Н. (ред.) (2011). Общетеоретическая юриспруденция: учебный 
курс: учебник. Одеса: Фенікс, 5.
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The strategy of systems approach to law is based on the perception of 
all legal phenomena as systems that are connected within law. The law, 
in its turn, is a complex social macro system. Social basis of law comes 
out of its inner conflict-communicative nature that is fully revealed in the 
interaction of subjects i.e. important social actors that have a tendency 
to create, to make law by conscious social activities along with social 
practice. One should pay particular attention to the multidimensional 
nature of social relations between the system and its internal components1. 
However, the sociality of law that is associated with activity, interaction 
between subjects, is not an exclusive characteristic of law. It is still 
necessary to refer to normative rule and its most important properties 
that maintains the law`s form and represents its content. Normativity 
of law is inextricably linked with the systemacity, its manifestations are 
clearly visible at all levels – from individual norm to such macro units 
as a public or private law, not to mention the more specific elements, 
namely and branches or institutions of law.

It is hard to deny that although in a somewhat different but no less 
emphatic manner, systematicity of law is manifested in legal practice, 
in social action of law and in legal process. The system links of law are 
of universal nature and that must be considered when dealing with the 
problem of legal system. By virtue thereof the systems approach in law 
is naturally determined in the formation of scientific research and is the 
most effective to achieve research’s objectives that, as mentioned earlier, 
may be different depending on the research`s program. The research 
program of the system of law is based solely on a systematic approach, 
and if speak more broadly then on methodology of systems research.

Internal capacity for self-organization appears to be an important 
feature or property in characterization of systems. Self-organization 
allows some independence of formation and existence of systems. Law 
as system by its self-organization is oriented towards actions of many 
external factors, among which the most effective factor to be considered 
is the influence of state and its complex mechanism that is most evident 
in the law-making and enforcement. However, the role of the state 
in shaping the system of law should not be exaggerated inasmuch as 
systems approach in this important process identifies the general patterns 
including preservance of integrity, stability; guaranteeing functionality 
by defining the institutional features of legal phenomena.
1 Кемеров, В.Е. (2012). Общество, социальность, полисубъектность. Москва: 

Академический проект; Фонд «Мир», 119-121. 
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Thus, systems approach within academic research of law as a system 
while focusing on rationality of the cognition of law also requires a 
modern, post-modern reading and is effective in its abilities along with 
being able to fully provide not only the needs of the general theoretical 
research of law, but also of applied jurisprudence and legal practice.

Systems research of law affects its axiological dimension, revealing 
the complex connections between the characteristics of law and legal 
values. This is because the content of law and its essential characteristics 
are diagnosed through law`s characteristics1.

The characteristics of law show immanently-inherit signs that most 
closely allow coming to an understanding of the essence of law and 
eventually forming an image of law. It should be recognized that the 
qualities of law to a greater extent manifested in the communicative 
connection of subjects, i.e. within the intersubjectivity of legal behavior 
and less clearly in doctrinal exposition of the systems multitude.

The law`s properties signal on the axiological foundations of law and 
joins in the essence of law its idealized beginning i.e. legal values.

According to recent jurisprudential studies, the characteristics of law 
include: universally binding normativity, institutionality, procedurality, 
systematicity, governmental (state) securing2. There are several different 
positions with respect to the properties of law, but in general they are 
not contradictory in nature that appears to be important for consistency 
of judgments in this regard. The characteristics of law in axiological 
dimension covers the basics of self-value and are manifested in formation 
of legal values. It must be taken as important to define legal values through 
understanding of legal nature of law that cannot overcome the social 
origins of law and its existence in specific social conditions created not 
only (and not so much) by the society, but also by an individual thorough 
his or her social activity.

The system of the law`s characteristics (viz existence of systemic 
being of law`s properties that may be involved inasmuch as the law 
initially forms a system) reduces the legal values and forms the system 
of legal values.

Legal values shall be understood as developed directly by law, its 
essential and meaningful phenomena, abstractions that shape the methods 
and opportunities to achieve legal goals. In legal literature, a broader 
understanding of legal values as legal phenomena is present though 
1 Оборотов, Ю.Н. (ред.) (2011). Общетеоретическая юриспруденция: учебный 

курс: учебник. Одеса: Фенікс, 51.
2 Оборотов, Ю.Н. (ред.) (2011). Общетеоретическая юриспруденция: учебный 

курс: учебник. Одеса: Фенікс, 52-53.
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whereby the above-mentioned determines the content, nature and goals 
of the law that exists in its basis and is a mean of explaining the legal 
reality1.

“Teleologication” of the legal values is necessary as required by 
goal orientation of values. Nowhere the features of values are not fully 
disclosed but in characterization of the socio-trained (developed by 
social practice) goals. It is no accident, some scientists and in particular 
Yu. Oborotov pay attention to the presence of axiological landmarks that 
actually identify legal values and axiological landmarks within legal 
values. Goals and axiological landmarks are important and, perhaps, to a 
large extent determine the system of law.

However, it is necessary to adhere to the developed legal axiology 
and well-founded position on the difference between the values of law 
and legal values. However, this issue remains full of vagueness and 
ambiguity that does not contribute to quality resolution of the problem 
of legal values

The legal values consist of legal order, constitution, law, legality, 
subjective rights and legal obligations, legal liability, and others. The 
embodiment of law in the state in the conditions of formation and 
activities of public authorities entail interconnection between axiosphere 
of law and legal axiosphere thus resulting in occurrence of such legal 
values as the rule of law. The legal system while consolidating legal 
phenomena remains an important legal value that is implemented within 
the legal system, institutes of the law enforcement and justice. The list 
of legal values remains open, allowing researchers to fill it with new 
components, new content, focusing primarily on the legal nature of the 
law, i.e. on its characteristics. There is every reason to refer to the legal 
values of the legal system in its axiological dimension.

It is impossible to ignore the obvious fact, namely that law itself and 
even more law in its ontological significance comprise some legal value. 
The system of law`s characteristics create the necessary conditions for 
its existence, and ultimately forms a favorable social climate for law and 
has a decisive influence on the legal life with all its complex and diverse 
manifestations. This is the value of law`s characteristics that no doubt 
allows attributing them to legal values. Some law`s characteristics are 
unique, but most are universal in its existence, though they have particular 
manifestations in law. This applies primarily to the systematicity of law.
1 Горобець, К.В. (2012). Аксіосфера права та її компоненти: автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.12 «Філософія права». 
Одеса, 6.
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Legal values are included in axiosphere of law that has well-defined 
system characteristics. For all its diversity, the internal heterogeneity of 
legal values forms idiosyncratic system, secondary to axiosphere of law, 
but is essential for its existence.

The law is not conceived without its systematicity, institutionality 
and universal normativity, altogether being the internal properties and 
requiring external support i.e. ensuring by public authorities. Integrating 
the characteristics of law in the system of legal values is realized through 
law-making activities. Compulsory normativity is embodied in forms 
(sources) of law, in constitution, laws. Institutionality of law is manifested 
in a variety of institutions that fill all levels of the legal system, combine 
regulatory communities and form organizational support for law. 
General characteristic of law, namely its consistency, while focusing 
on the institutional features allows one to consolidate all components 
of law, having different value characteristics when maintaining their 
integrity and functional purpose. Finally, law`s ensuring by the public 
authorities creates conditions for implementation of legal values, their 
transformation from the world of ideas into reality, manifestation of 
existential nature of legal values in social communication.

The characteristics of law and legal values in its systemic unity fill 
the axiosphere of law and their integrated connections have permanent 
features that possess a decisive influence on the axiological dimension 
of law and, of course, cannot affect the formation of the system of law.

It should be recognized that axiosphere of law as a problem of its 
philosophical understanding, cannot be decisive in the epistemology of 
law, where along with the need, the value characteristics of law unites 
with its normativity, focusing on achievement of certain goals. In recent 
years, within legal theory it is possible to allocate axiosphere and 
normosphere of law as two independent and at the same time integrated 
systems that characterize law1. The importance of such an understanding 
of law shall not be neglected; however, the following neither must be 
omitted, namely the axiosphere of law is an ideological assessment of 
law while normativity of law is its intrinsic characteristic which brings 
us closer to understanding the essence of law.

The value attitudes, the normative beginning of law lead to the goal by 
socio-ordered activity where one needs to identify the functional aspect 
of law – its regulatority. Social activity and interaction of subjects while 
being exposed through the regulation of law`s value-normative influence 
1 Оборотов, Ю.М., Завальнюк, В.В., Дудченко, В.В. (та ін.) (2012). Актуальні 

грані загальнотеоретичної юриспруденції: монографія. Одеса: Фенікс, 27-33.
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still manifests itself differently in different spheres of social reality. This 
is determined by peculiarities of communication among individuals and 
peculiarities of their goal-oriented activities. Social and communicative 
interaction between the subjects (or goal-oriented social relations in 
traditional for analytical jurisprudence definition) are under the complex 
process of institutionalization that acquires legal characteristics under 
the influence of norms i.e. certain rules of conduct for subjects of social 
activity. We will not go into the causes of and features of construction 
of law. It is however necessary to postulate that in the process of social 
communication and achievement of meaningful goals to participants 
of communication such rules form because of reproduction of action 
permitted for everyone. What is important is that the behavior of subjects 
in the process of communicative interactions is different, depending 
primarily on the method of influencing the behavior and generally on the 
communicative interaction of individuals, if taken more broadly – then on 
their activities. Thus there is a particular legal «atmosphere» of regulation 
of social activity of the subjects as well as the special conditions for the 
existence of law in a particular social environment, situation or said in 
other words, a special legal regime. The search for a methodological 
basis of the legal system, having a difficult epistemological selection by 
applying systems approach, allows us to make a reasonable conclusion 
on formative influence of legal regime on system of law1.

The primary element of the law is a legal norm. Probably it will not 
count as a mistake to assert that law generally originates from the legal 
norm. All numerous but not always fruitful discussions on legal thinking 
ultimately come down to the understanding of legal norms as the primary 
rules of conduct of social subject`s activity. The legal norm is in itself 
a unique microsystem facing both private individuals and society at 
the same time. Further construction of the legal system is completely 
predetermined by a legal regime that determines the order and methods 
of unifying the legal norms in institutions, sub-branches, branches of 
law and legal community. It should be noted the value component in the 
formation of the law as a system of norms, but axiological dimension of 
law in its (law) system-shaping is centered on the goal of legal regulation 
as one of the elements of legal regime. It is here values landmarks are 
realized, the legal system gains not only the construction features, but 
also receives significant features for social actors.
1 Богуцький, П.П. (2013). Правовий режим: методологічні рівні дослідження. 

Право України, 1– 2, 320-322.
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Марія Мірошниченко, д. ю. н.

до пРоблеми кРитеРіїв типології пРавових 
систем у сучасних умовах пРавових 
тРансфоРмацій

The article is devoted to solving urgent scientific problems in-depth 
development of the semantic theory of legal systems is to justify the optimal 
criterion for typology of legal systems within legal transformations in the 
modern world. The author argues that the determinant in the development 
of an ideal type (model) of the legal system should be strengthening of 
humanistic content of law and human rights. This allows, along with priority 
criterion typology “ legal style “ to apply the criterion specifying that correlates 
with the degree of realization of natural human rights within the national 
legal system.
On the basis of the priority criterion of “legal style” and specifying “the de-
gree of realization of natural human rights” reasonably types of modern legal 
systems: dogmatically oriented (normative – legislative), corresponding to the 
humanistic nature of man (normative – judicial) and mixed with (dominance 
mythologized perceptions of the world).

постановка проблеми
Радикальні зміни світоустрою, пов’язані з процесами глобалізації 

вимагають поглибленого теоретико-методологічного осмислення 
і критичного перегляду усталених підходів до проблеми типології 
сучасних правових систем. Типологія має здійснюватися на основі 
критеріїв, зумовлених соціально-політичною практикою1. Основне 
завдання, яке стоїть перед науковцями, полягає в тому, щоб в рамках 
проблеми універсалізації суспільних відносин зафіксувати основні 
типи правових систем, актуальні для третього тисячоліття, позначе-
ного тенденцією до гуманізації усіх сфер суспільного життя. 

З огляду на викладене метою даної статті є обгрунтування опти-
мального критерію типології правових систем в умовах правових 
трансформацій у сучасному світі. 

методика аналізу проблеми
Багатоаспектні уявлення про національні правові системи, їх роз-

міщення на правовій карті світу, а також відмінності в методоло-
гії і методиці дослідження є причиною того, що питання критерію 
типології правових систем має дискусійний характер2. Хід дискусії 
1 Оніщенко, Н.М. (2012). Лекція професора Н.М.Оніщенко: правова система як 

об’єкт пізнання загальнотеоретичної юриспруденції. Право України, 1-2, 266. 
2 Марченко, М.Н. (2001). Проблемы теории государства и права: учебник. Москва: 

Проспект, 141-164, 354-364; Луць, Л.А. (2003). Європейські міждержавні правові 
системи та проблеми інтеграції з ними правової системи України (теоретичні 
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ускладнюється тим, що поняття типології часто застосовується як 
синонім поняттю класифікація, отже не розрізняється їх інструмен-
тальна роль у процесі пізнання 1 .

Класифікація – універсальна загальнонаукова процедура, без 
якої дослідження будь-яких однорідних предметів і понять не може 
бути завершеним. Мета класифікації – визначити найбільш важливі, 
загальні для порівнюваних об’єктів якості і властивості, зафіксува-
ти закономірні зв’язки їхнього розвитку, будови і функціонування. 
В результаті закладається науковий фундамент для визначення міс-
ця і ролі кожного із об’єктів у загальній системі об’єктів, що дослід-
жуються. Класифікація має структуру – зв’язок між таксономічни-
ми підрозділами (або класифікаційними одиницями), якими є тип, 
клас, вид і т п. Кожний із структурних підрозділів демонструє на-
бір ознак, властивостей, закономірностей, які слугують вихідними 
даними при класифікації. Кожному із підрозділів притаманні свої 
принципи і критерії класифікації. 

Найвищим таксономічним підрозділом у структурі класифікації 
є тип (ідеальна модель) – абстрактна конструкція, з якою співстав-
ляються об’єкти, що досліджуються. Співвіднесення ознак і влас-
тивостей на основі системоутворюючих зв’язків, виявлених при 
класифікації з ідеальним типом (ідеальною моделлю) здійснюється 
на основі типології. Типологія засновується на виявленні схожості 
і різниці між об’єктами, що вивчаються (порівнюються), з метою 
пошуку надійних способів їх ідентифікації. У своїй вищій теоре-
тичній формі (теоретична типологія базується на розумінні об’єкта 
як системи) – покликана відобразити будову системи, виявити її за-
кономірності, які дозволяють передбачити існування (виникнення) 
ще невідомих об’єктів.

В структурі класифікації типологія складається на основі все-
бічного аналізу взаємозв’язків головних факторів, які мають пряме 
відношення до генетичного принципу класифікації об’єктів: їх ге-
незис, взаємозв’язки між ключовими компонентами, ступінь змін, 
яких зазнають об’єкти під впливом зовнішніх факторів тощо. Отже, 
на рівні типології вихідними даними при класифікації є найваж-

аспекти). Київ: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 66-73; 
Мірошниченко М.І. (2014). Генезис правової системи України: Теоретико-
методологічний аспект: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. Київ, 24-27.

1 Луць, Л. (2001). Типологізація сучасних правових систем світу: 
загальнотеоретичні та порівняльно-правові аспекти. Львів: Львів. ін-т вн. спр. 
при НАВСУ, вип. 2 (15), 34-42.
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ливіші закономірності, ознаки і властивості. Цьому рівню також 
відповідають свої принципи класифікації і критерії1.

З огляду на викладене, типологія сучасних правових систем має 
складатися шляхом всебічного аналізу взаємозв’язків найголовні-
ших факторів, які можуть бути визначені і артикульовані лише на 
основі генетичного принципу та у відповідності з об’єктивними 
критеріями. При цьому вкрай важливо, щоб результати узагальнен-
ня найважливіших процесів і тенденцій становлення, розвитку та 
функціонування сучасних національних правових систем (усі вони 
певною мірою взаємопов’язані, взаємозалежні, зазнають зворот-
ного обопільного впливу) “переломлювались” крізь призму домі-
нантних тенденцій політико-правової глобалізації. “Типологія … 
правових систем, – тут ми погоджуємося із справедливим зауважен-
ням М. Марченка, – повинна здійснюватися на строго визначеній 
основі, у відповідності з підтвердженими самим життям, соціально-
політичною практикою об’єктивними критеріями”2. Більше того, на 
наше переконання, в контексті проблем які несе з собою політико-
правова глобалізація існують усі логічні підстави для реалізації ідеї, 
висловленої М. Марченком, про доцільність пошуку “універсаль-
ного критерію (критеріїв) придатного для типізації усіх без винят-
ку сучасних правових систем”3. Безумовно, що такий пошук має 
здійснюватися на основі уже досягнутого в теорії і методології пра-
вових систем, а також вимагає глибоких знань про самобутність і 
особ ливості кожної з них, які тільки існують у сучасному світі.

Основні підходи до визначення критеріїв  
типології правових систем
У юридичній літературі в основному склалися формаційний і 

цивілізаційний підходи до визначення оптимальних критеріїв ти-
пології правових систем. Існуючі концепти типології побудовані на 
доктринах, які на перше місце ставлять юридично-технічні та ідео-
логічні критерії і є актуальними для державоцентристської парадиг-
ми розвитку юридичної науки. Водночас, висловлюються думки про 
доцільність творчої взаємодоповнюваності соціально – економічних 
1 Философский энциклопедический словарь (1983). Москва: Сов. энциклопедия, 

685.
2 Марченко, М.Н. (2001). Проблемы теории государства и права: учебник. 

Москва: Проспект, 152.
3 Марченко, М.Н. (2001). Проблемы теории государства и права: учебник. 

Москва: Проспект, 537.
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(характерних для формаційного підходу) і культурно – духовних 
(характерних для цивілізаційного підходу) факторів1. 

Виходячи із наперед заданого ресурсу статті ми не будемо загли-
блюватись у хід дискусії з приводу аналізу порушеної проблеми. 
Зазначимо лише, що традиційно вживані юридично-технічні і іде-
ологічні критерії уже не в змозі віддзеркалити усю палітру сучас-
ної не тільки для окремих країн, а й транснаціональної юридичної 
практики. Остання на рівні теоретичних узагальнень вимагає пере-
осмислення і критичного перегляду усталених підходів до пробле-
ми подібності, схожості сучасних правових систем і провідної ролі 
на правовій карті окремих з них. 

Нам більше імпонує позиція тих науковців, які надають пере-
вагу ідеї творчої взаємодоповнюваності соціально – економічних 
і культурно – духовних факторів, а отже складному (сукупному) 
критерію, який включає проблему типології у більш широкий со-
ціальний і культурний контексти на основі таких показників як пра-
вовий стиль, правова традиція, генезис права як явища культури і 
цивілізації, спільність історичного походження тощо (Г.Лібесни, 
Д.Кларк, П.Круз, М. М. Марченко, Дж. Меррімен, Н. М. Оніщенко, 
В. М. Синюков, А.Х.Саідов, В.В.Сорокін, К. Цвайгерт і Х. Кьотц, 
Ю. М. Оборотов, Є. О. Харитонов та ін.). Із застосуванням склад-
ного (сукупного) критерію окрема національна правова система має 
усі шанси бути сприйнятою як “ унікальний продукт ” і невід’ємна 
частина світової культури у цілому та культури окремого народу, 
зокрема 2.

У цьому зв’язку слід особливу увагу звернути на доцільність 
більш активного використання складного юридичного критерію 
“правовий стиль”, який дозволяє аналізувати проблему типології 
з урахуванням духовно-культурних детермінант права і, головне, з 
гуманістичних позицій привчає тих, хто вивчає юриспруденцію, до 
думки, що необхідною умовою екології існування сучасної цивілі-
зації є збереження самобутності правових звичаїв і законів у різних 
регіонах світу.

У контексті сказаного, уявляється найбільш обґрунтованою про-
позиція науковців (К.Цвайгерт, Г Кьотц, Ю.Оборотов та ін.) здій-
снювати типологію в рамках концепції правового стилю. Знання 
особливостей правового стилю, по-перше, дає можливість виявити 
1 Марченко, М.Н. (2001). Проблемы теории государства и права: учебник. 

Москва: Проспект, 158-162. 
2 Мірошниченко, М.І. (2010). Теоретичні і методологічні засади генезису 

правової системи України. Київ.
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генетичні зв’язки процесів виникнення того чи іншого типу право-
вих систем та його переходу в інший тип, що є вкрай важливим у 
пізнанні динаміки та закономірностей розвитку правових систем; 
по-друге, сприяє вирішенню проблеми їх ідентифікації з уже існу-
ючими ідеальними типами (моделями правових кіл) та програмува-
ти на теоретичному рівні появу нового правового кола (чи правової 
сім’ї), що є важливим аспектом у розвитку теорії правової системи1. 

авторська концепція типології сучасних національних 
правових систем
Мірою оцінки особливостей правового стилю традиційно є відо-

браження у правовій системі взаємозв’язку і взаємодоповнюваності 
права і моралі, моральних і етичних цінностей. Отже, визначальни-
ми орієнтирами у розбудові ідеального типу (моделі) правової сис-
теми мають бути утвердження гуманістичного змісту права та прав 
людини, в яких органічно переплітається природне і соціальне, ма-
теріальне і духовне, національне і наднаціональне, загальноциві-
лізаційне. Це дає змогу поряд з пріоритетним критерієм типології 
“правовий стиль” застосовувати уточнюючий критерій, який спів-
відноситься із ступенем реалізації природних прав людини в рамках 
національної правової системи. Застосування названого уточнюю-
чого критерію не суперечить ідеї наближення правової реальнос-
ті до соціально-антропологічних критеріїв “ шляхом, – як слушно 
зауважує академік О.Петришин, – покладення в основу соціуму та 
правової системи прав і основоположних свобод людини, яка по-
єднує у своїй активності власну суб’єктивність та об’єктивність со-
ціального світу, що дасть змогу зробити важливий акцент на про-
блемах правової соціалізації особистості як невід’ємного чинника 
формування та ефективності правової системи…”2.

Оцінку об’єктивності щодо міри реалізації закономірної тенден-
ції зростання самоцінності кожної людини ми пропонуємо шукати у 
історично сформованих моделях соціонормативної регуляції – схід-
ної і західної, які відображають організацію суспільного устрою 
відповідно в колективістських і індивідуалістичних суспільствах. 
Для такої оцінки існують серйозні підстави. Кожне суспільство, на 
якому б етапі розвитку воно не перебувало, яких би радикальних 
змін не зазнавало, виявляє достатньо чітку тенденцію до прийняття 
1 Мірошниченко, М.І. (2010). Теоретичні і методологічні засади генезису 

правової системи України. Київ, 158.
2 Петришин, О. (2012). Соціально-юридична природа права. Право України, 

1-2, 27.
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чи першої, чи другої моделі соціонормативної регуляції і суспільно-
го устрою (Ф.Хайек, А.Івін). 

Кожна з моделей соціонормативної регуляції водночас є своєрід-
ним відображенням соціокультурної і соціоекономічної аспектології 
традиції надання прав (східна традиція) і традиції природного воло-
діння правами (західна традиція), яка включається у інституційний 
процес функціонування юридичної сфери та виступає своєрідним 
показником якісної визначеності правової системи. Останній корес-
пондується з рівнем і об’ємом свобод людини, що забезпечуються 
(чи не забезпечуються) державою в межах правової системи1 . 

Отже, з огляду на викладене, розбудову типу (ідеальної моделі) 
правової системи, на наш погляд, доцільно здійснювати з урахуван-
ням соціокультурної і соціоекономічної аспектології надання прав 
(східна традиція) і традиції природного володіння правами (захід-
на традиція). А типологію правових систем здійснювати на основі 
пріоритетного критерію “правовий стиль” і уточнюючого “ ступінь 
реалізації природних прав людини”.

Не претендуючи на універсальність і концептуальну заверше-
ність своєї позиції, пропонуємо авторську версію типів сучасних 
національних правових систем, скореговану на юридичний меха-
нізм реального забезпечення прав і свобод особистості: догматич-
но орієнтований (нормативно – законодавчий), людиновимірний 
(нормативно – судовий) і змішаний з (домінуванням релігійних чи 
міфологізованих уявлень про світ). Сутність даних типів правових 
систем визначається роллю права у суспільстві, місцем людини у 
правовій системі та особливістю правових (юридичних) гарантій 
реалізації її прав і свобод.

В рамках догматично орієнтованого типу правової системи – 
право розуміється як ядро правової системи та є інструментом в 
руках держави, людина мислиться як суб’єкт правовідносин. В рам-
ках людиновимірного типу правової системи – право розуміється як 
ядро правової системи і є інструментом в руках громадянського сус-
пільства, людина мислиться як правовий суб’єкт. В рамках змішано-
го типу правової системи роль, яка відводиться праву, залежить від 
міфологізованих уявлень про світ і місце людини в світі. Для цього 
типу характерні впливи догматично орієнтованого або людинови-
мірного типів правових систем.
1 Мірошниченко, М.І. (2014). Генезис правової системи України: Теоретико-

методологічний аспект: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. Київ, 24-26.
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Догматично орієнтований (нормативно – законодавчий) тип наці-
ональних правових систем ґрунтується на доктрині законницького 
позитивізму (позитивізмі волі суверена), котра традиційно назива-
ється юридичною доктриною і застосовується переважно країнами, 
національні правові системи яких тяжіють до романо–германської 
правової сім’ї, або до цивілістичної правової традиції. 

Доктрина розбудовується навколо ідеї права, як своєрідної “мо-
делі соціальної організації”. В основі моделі лежать нормативні 
принципи, закріплені в нормативних правових актах. Їх виконання 
забезпечується організованою санкцією. Суб’єкти, що застосову-
ють санкцію, визначаються законом. Поняття права ототожнюєть-
ся винятково із системою норм позитивного права. Істотно, що де-
монстрація переваг формальної визначеності і письмової фіксації 
правових норм, чіткої визначеності правових положень, прямої орі-
єнтованості на юридичну практику роблять таку модель привабли-
вою для юристів. Проте її застосування на практиці, на наш погляд, 
породжує логічні антиномії (парадокси), що суперечать здоровому 
глуздові.

Так, наприклад, формальна визначеність і письмова фіксація 
юридичних норм не тільки сприяють чіткому відокремленню пра-
вових норм із середовища інших соціальних норм, але й спричи-
нюють до розбіжностей чинного права як із власне офіційною фор-
мою, так і з самою суспільною реальністю. Особливо це помітно в 
системі існування декларативних норм (ситуація характерна для по-
страдянських країн), котрі часто реально не впливають на практику, 
але успішно виконують роль декоративного фасаду над чинним за-
конодавством. Інша антиномія випливає з аналізу відношення дер-
жави і права. Так, в рамках доктрини законницького позитивізму 
право є командою суверена – єдиної тотальної сили здатної забезпе-
чити логічний зв’язок між рівнями правової системи та запропону-
вати чітке та зрозуміле визначення права. Будь – яка правова норма 
розглядається дійсною, якщо промульгована сувереном. Водночас 
слід наголосити, що у сучасному розумінні держави суверен – це не 
персоніфікована інституція, не фізична особа, а проста абстракція, 
читай державна система, засобом функціонування якої виступає 
право. Парадокс полягає в тому, що власне право покликане обмеж-
ити державу, яка є причиною і джерелом права.

Наведені антиномії яскраво демонструють, що в межах догма-
тично орієнтованих правових систем поведінка людей моделю-
ється настановами, нормами й інструкціями, які часто суперечать 
здоровому глузду. Вимога неухильного дотримання форми почасти 
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приводить до виправдання будь– яких дій держави та до нехтування 
правами людини.

Отже, по формі, догматично орієнтовані правові системи прямо 
звернені до потреб юридичної практики. По суті ж нерідко долають 
межі фізично чуттєвого світу і функціонують у сфері віртуальної 
реальності, коли втрачається зв’язок права з життям. Втрата реаль-
ності часто супроводжується руйнівними наслідками для суспіль-
ства та утвердженням політики посягання на права людини (варто 
підкреслити, що власне з країнами, які перебувають у координатах 
догматично орієнтованих правових систем пов’язані руйнівні яви-
ща глобального характеру, такі як тоталітарні режими ХХ ст., дві 
світові війни, локальні війни, сучасна україно-російська неоголо-
шена війна тощо). 

Людиновимірний (нормативно – судовий) тип національних пра-
вових систем заснований на правовій традиції етики надійного су-
дового захисту, доктринах аналітичного позитивізму (позитивізмі 
рішень) та сучасних концепціях відродженого природного права 
(правова доктрина “загального права”). Цей тип, як видається, най-
більш узгоджується із сучасними тенденціями до гуманізації сус-
пільного життя, оскільки концептуально зорієнтований на власну 
цінність права. Останнє, за визначенням філософів права, розгля-
дається як своєрідне вираження соціально організованої форми, дія 
котрої забезпечує відтворення правових станів правовими засобами1

Право в умовах громадянського суспільства виступає своєрідним 
інструментом протидії намірам влади до створення механізмів гно-
блення і насилля. 

В рамках аналітичної юриспруденції доктринальні положення 
отримують зовнішнє оформлення в першу чергу за рахунок судової 
практики, провідна роль відводиться процедурно – процесуальним 
правилам. Домінує неписане право, перш за все, прецедентне, що 
обумовлює розвиток казуїстичних норм (на противагу абстрактним, 
які характерні для писаного права). Безумовно, казуїстичні право-
ві норми за рівнем юридичної техніки поступаються абстрактним 
нормам. Вони не надто сприяють проведенню масштабних право-
вих реформ, розвитку юридичної техніки, удосконаленню системи 
законодавства. Утім в літературі вказується і на їх суттєві позитивні 
риси. Казуїстичні правові норми більше наближені до реальної си-
туації, бо самі, власне, формуються на її основі, а не прогнозують 
1 Байрачна, Л.Д., Гончаренко, Н.К., Данільян, О.Г., Дзьобань, О.П. (та ін.) (2002). 

Філософія права: навчальний посібник. Київ: Юрінком Інтер.
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ситуацію. Як наслідок, правові системи людиновимірного типу в ма-
совій правосвідомості сприймаються як нормативно – судові, в рам-
ках яких у багатьох випадках на перше місце виступає суб’єктивне 
право, яке захищається судом. 

У цілому, людиновимірний (нормативно – судовий) тип націо-
нальних правових систем відрізняється від догматично орієнто-
ваного (нормативно-законодавчого) типу, по-перше, тим, що на їх 
формування значний вплив справляють судові органи державної 
влади; по-друге, в цих системах відсутні методи правового регулю-
вання, притаманні нормативно – законодавчому типу; по-третє, в 
рамках догматично орієнтованого (нормативно – законодавчого) і 
людиновимірного (нормативно – судового) типів правових систем 
одні і ті ж акти прийняття судових рішень сприймаються по – різно-
му. В традиціях догматично орієнтованого типу вони розглядаються 
як застосування права, або конкретної норми, сформульованої в за-
коні, до конкретного випадку. В традиціях людиновимірного типу 
вважається, що, вирішуючи справу, суддя при усій пов’язаності 
його прецедентом і законом створює, творить право для конкретно-
го випадку, удосконалюючи право у цілому. 

Змішаний тип національних правових систем заснований на тра-
диційному (звичаєвому) праві з певним ступенем впливу загального 
чи цивільного права, але з домінуванням міфологізованих (чи релі-
гійних) уявлень про світ тісно пов’язаних з релігійними ритуала-
ми. Специфіка доктринального підходу в рамках змішаного типу 
правових систем полягає в ідеї виходу за межі західної системи 
цінностей, тієї системи координат, котра зорієнтована, переважно, 
на технічне удосконалення, логічну обґрунтованість, раціоналізм 
офіційних державно – правових інститутів, їх відповідність еконо-
мічним, політичним і іншим соціальним інтересам. “Роль, яка від-
водиться праву, залежить від того, якими уявляються суспільству 
всесвіт і людина” 1

висновок
Таким чином, домінуючі у вітчизняній юридичній літературі 

концепти типології правових систем побудовані на доктринах, які 
на перше місце ставлять юридико-технічні та ідеологічні критерії і 
є актуальними для державоцентристської парадигми розвитку юри-
дичної науки. Для сучасної теорії правових систем актуальною є 
1 Рулан, Н. (1999). Юридическая антропология: учебник для вузов. Москва: 

Норма, 51.
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проблема “деідеологізації” критеріїв, утвердження ідеї абсолютної 
цінності людини і її життя, забезпечення юридичних гарантій реа-
лізації прав і свобод людини та громадянина в межах національної 
правової системи.

В умовах політико-правової глобалізації розбудову типу (іде-
альної моделі) правових систем доцільно розробляти з урахуван-
ням соціокультурної і соціоекономічної аспектології надання прав 
(східна традиція) і традиції природного володіння правами (західна 
традиція). А типологію здійснювати на основі пріоритетного крите-
рію “правовий стиль” і уточнюючого “ступінь реалізації природних 
прав людини”.
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SymbOLS AND LAW:  
ThE “mATRIx” Of  APPROAChES IN  PROCESSES 
Of  DENOTATION IN  SEARCh Of PRESENCE

The article examines the processes of transformation of ideas about Presence 
and the role and content of denotation, which took place in Western ideological 
tradition due to the Reformation, the Enlightenment and the science of modern 
times. The results of the “revolution of meanings” are defined in formation of two 
matrix approaches to technology of denotation the context of the understanding 
of Presence. The corresponding ideas of understanding of the symbol and its 
role in the state building process with access to the range of freedom and legal 
symbolism, the role of society, the state and vision of future are analyzed. The 
role of Christianity and separately the Protestantism is emphasized in formation 
of the symbolism of the Western world and its projections in legal thinking, 
identification processes in Ukraine discussed and its symbolic value accessory in 
connection with Western civilization identity defined.

Challenges to a modern social and state life of Ukraine, in our opin-
ion, are connected with a wide complex of ideological and institutional 
parameters, which analysis will actualize miscellaneous scientific poten-
tial and the approach on attracting of interdisciplinary experience. Thus, 
in this analytical direction the problems appear concerning the interac-
tion of what can be identified as global universal of western standard and 
national identities and a context as a resource of development. Perhaps, 
in this particular area zones of tension of development, meaningful cen-
ters of perspective, imbalance of social priorities and their institutional 
representation will finally be revealed.

In our opinion, mentioned binary concerning the statement of the is-
sue in appeal to the variability of future brings us to really broad range 
of scenarios of future, which are finally indefinite even in a specific of 
their formulation. Further plots will develop within these scenarios as a 
part of what is traditionally by the sum of signs can be attributed to lib-
eralism of a western grade, with a search of relevant social and methodi-
cal solutions and the range of alternatives; or such scenarios that try at 
least to label themselves as liberal, and appeal to the importance of local 
traditionalism, conceptualism of the national culture with its expression 
in a special mentality of people, the way of development of social life, 
creation of its institutions and fixation of moral and legal norms.

In the context of these attempts to look beyond the horizon of mo-
dernity appears the problem of a manner in relation to the future, its 
construction or social engineering, that emanates out of the challenges of 
time in the absence of Mega intention of socio-utopian character and the 
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appeal to the key principles and values, the highest of which is freedom. 
The other simulation set a number of parameters, in which the future 
assumes a “donation” the fundamentals of western way of life for some 
social benefits. In the process of appeal to the future modern scientific 
achievements are involved and, from our point of view, the problem of 
potential of a symbol in participation in the stochastic deployment of 
events or in verification of a particular algorithm implementation ac-
quired social relevance in this appeal. In this question the directions of 
problematisation are the process of emergence, actualization and repre-
sentation of the symbol in the dynamics of social development and the 
conditions and means of its social affirmation and normalization.

The problem of a symbol, its form, symbolization of realness, func-
tioning of symbolic reality, exit in the plane of formatting of sociality 
through symbolism, normative systems and law may be allocated to the 
part that actually associated with the theory of a symbol, which is one 
of the most studied in the tradition of philosophy; and the part that is 
focused on the analysis of instrumental and functionality capabilities of 
a symbol and discovers new and unexplored aspects regarding the par-
ticipation of modern society in the transformation on different levels.

Symbol, symbolism as a phenomenon were the subject of special 
philosophical analysis of many famous authors, including E. Cassirer, 
H. Bergson, A.Bilyi, P.Sorokin, C.G. Jung, O. Losev, Y. Lotman, and S. 
Avierintsev, who analyzed definitive characteristics of a symbol, and con-
temporary researchers in the symbolism as V. Rechytskiy, K. Svasyan.

The understanding of a symbol, considering the diversity of ap-
proaches to its consideration and further analysis, should be commenced 
with the etymology of the word and its original sense that was laid in 
the Greek tradition. The term ‘symbol’ marked a part of the subject, its 
deliberately made fragment that had to function as the initial presenta-
tion of integrity in the imagination of a person who perceived it. Thus 
the generalized line of perception of a symbol as a part that replaces an 
integer appeared. Hence, as S.Avierintsev signifies that complied with 
the literal translation, the definition of a symbol began with the words 
“sign, marking signs”1, which immediately referred to something hidden 
from completeness of a direct perception. The proliferation of the term 
“symbol” and the propagation of its abstracted scientific use, formed 
new problematics in its consideration:

– the problem of degree of correlation of exposed and hidden, and 
a verity of integer in its part (because, as K.Svasyan formulates with 
1 Аверинцев, С.С. (2001). София – Логос. Словарь. Київ: Дух і література, 155.
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reference to the philosophical theories and terminology of Plato, within 
the understanding of the symbol is stated the property of “eidos of idea in 
eidolon”, unlike to “sign” which is generated by the similarity of mean-
ing and denoted and reveals the fullness of the presented1;

– the problem of possibilities for cognition of the symbol and its in-
struments (from rational analysis of completeness of substituted, that in 
a late variant gain an expression of problems through the study of sym-
bolic forms in E. Cassirer’s philosophy, to the “intuitive accustomiza-
tion” into a uniqueness of a symbol, that as an approach will be devel-
oped in the concept of A. Bergson; and, ultimately, the penetration to a 
symbol through the analysis of archetypal stratification of unconscious 
due attention to the human psyche, and consequently the ascertain of the 
essence of natural and cultural symbols in C.G. Jung theory, and even 
confirmation of understanding of symbolism that goes from tradition 
apophatism that according to A.Losev’s formulation becomes: “symbol-
ism is apophatism “);

– the problem of understanding of development, dynamism and social 
affirmation of symbol, questions of connection of form and its contents 
with access to broad cultural contexts where the dominions of culture, 
“the modus of representation of a symbol” or formed by Yu.Lotman is-
sue of “symbol in the culture system”, deploy symbolic meanings and 
their social and cultural potential is realizing.

But separately in the canvas of our future research we will focus at the 
issues that crystallized in connection with the problem of symbol and, in 
our view, are the key aspects in a topic on the source of symbolism, symbol 
in the context of paradigmal worldview changes of the Western world, 
the main features and directions of modernity symbolism and approaches 
to the definition of a symbol, in which basic worldview installation on 
the role of society and the state, the nature of their interaction, ability to 
influence the future is traced through its binding to issues of social and 
normative capacity.

After a substantial research of issues on the general theory of symbol, 
we’ll mark the following points that allow us to get to the abovementioned 
problematic issues. The understanding of the symbol in a modern scientific 
tradition continues to hold a meaningful experience, the “genetics” of 
perception of a symbol as the visible part of invisible, because according 
to a definition of K. Svasyan “the problem of a symbol rests in the 
question: what do we see when we look at something? In the old days 
1 Свасьян, К.А. (1980). Проблема символа в современной философии. Ереван: 

Изд-во АН Арм. ССР, 112. 
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this crux metaphysicorum bore theology that thoroughly exhausted its 
possibilities on interpretation of 1 Cor. 13:12 “Now we see in a mirror 
dimly, but then face to face. Now I know in part; then I shall know fully, 
even as I have been fully known”1. So the tradition of understanding 
the symbol felt a significant impact of the Christian worldview, was 
transformed on a basis of theology very attentive to the subject of 
symbolism (remember also that key church Christianity document that 
established the main provisions of creed is called “The symbol of faith”). 
In our view, today’s highly rational (and even those within the atheistic 
approach) attempts to determine the symbol is still associated with 
directions of analysis of influence of Christianity, which, if we turn to the 
problems in studies of H. Humbreht, actualize attention to the following 
issues: first of all, “when and under what historical circumstances, 
interpretation and its metaphysical links have found the central and 
undisputable important place in the humanities, as a group of academic 
disciplines...”2; secondly, how the Presence is possible in a Christian pre-
Reformation understanding of material superficiality of modern sociality 
and in the context of symbolism, as a form of representation of the 
Content of Presence; thirdly, what role of a symbol in the conceptual line 
of appearance and spread of meanings associated with the formation of a 
field of meanings, separated from the idea of the Presence or essentially 
modified in isolation from its Christian understanding of line, which, 
preserve the idea of Presence and its representation in connection with 
the new role of meanings in modernized positions that mark themselves 
as Christian; fourthly, the problem of representation, birth, deployment 
or deliberate creation of a symbol in the new paradigms of transnational 
and intermedial comparisons.

Before focusing on a symbol in the mentioned contexts, we’ll note 
that, as a rule when it comes about radical worldview changes in canvas 
of western civilization tradition, experts of various rates distinguish 
searching impulses of the Renaissance in a complex of scientific 
achievements of modern times, in the reformation works of Christianity 
and social developments and experimental studies of the Enlightenment. 
We believe that during this time the issue of Presence, representation 
of the Sense and processes of designation gain the variability of shape, 
which today form the space of interaction, intersections, scintillation of 
Presence and meanings, including those that are trying to get rid of traces 
1 Свасьян, К.А. (1980). Проблема символа в современной философии. Ереван: 

Изд-во АН Арм. ССР, 8. 
2 Гумбрехт, Х.У. (2006). Производство присутствия: чего не может передать 

значение. Москва: Новое Лит-ноебозрение, 35. 
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by contacting superficial game of singularities. And these approaches to 
the processes of symbolization play an important role.

In the Middle Ages the Christianized world perceived Presence as 
undeniable constant of a mortal world. Its manifestations and their 
realization came in different ways, but the semantic concentration 
and visibility of the process, as H.Humbreht notes, fell on the church 
sacraments. “Bread without any difficulties becoming a “form” that 
makes tangible a “substantial presence” of the body of Christ. For the 
same reason, we may say, looking from an anthropological point of view, 
that the Catholic Eucharist, which operated before new-European era as 
a magic act through which the substance that distant in time and space, 
has become one that is present”1. Thereby the vision “as if through a dim 
glass” was changed with temporary invasion of a direct transparency 
of Presence and with a clear understanding of visible substantiality of 
Divine. Obviously, at this point we have to stress the fact that according 
to this approach God organically perceived as a single, comprehensive 
transcendent meaning. But in the interaction system of Presence and 
denoted, we may contemplate a solidity that comes from the Sense 
which combines various qualities of social elements and coordinates 
the meanings with a single source, which ultimately reproduces them, 
that is God. We believe that exactly in connection with this construction 
of reality, it is appropriate to note that Y. Kristeva believes that the 
Medievalism may be considered as a real empire of symbols, and its 
decay begins in the Renaissance, when the duplicity of sign (meaning/
denoted) was alleged. This understanding comes from proximity or almost 
identity in the perception of sign and symbol and thus from the unity of 
the processes of change of a symbol and a transformation of a sign. The 
total canvas of understanding the symbol is defined by the following 
aspects of content-analytical range, which is noticed by V.Rechitskiy: 
“Modern symbols are quite different from the signs. If Plato and closer 
to us Ferdinand de Saussure believed that similarity generates a sign 
and dissimilarity generates a symbol, then St. Augustine and romance, 
as N. Mankovskaya writes seen the specific of a sign (allegory) at its 
final (literal) sense, and the specific of a symbol in inexhaustibility of 
indirect sense that it represents2”. This research focus draws our attention 
to the searching of the plane dissimilarity and sources and measure for 
deployment of a hidden sense in the context of what may be designated 
1 Гумбрехт, Х.У. (2006). Производство присутствия: чего не может передать 

значение. Москва: Новое Лит-ное Обозрение, 41.
2 Речицький, В.В. (2007). Символічна реальність і право. Львів: ВНТЛ – Класика. 

56. 
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as a “revolution of meanings”. Instead of medieval symbolism that 
emanated from the unity of the internal sense of the components of 
spiritual and material world, received from God in the act of creation, 
and which is stated in the processes of denotation, comes symbolism that 
transforms the production of Presence based on attempts to assert the 
self-sufficiency of meanings in the material plane. However, the problem 
appears, which H. Humbreht tried to formulate as “what may not be 
transmitted by the meanings” and associate it with the European context 
of understanding of Presence.

In our view, the processes of correction of connections between Presence 
and meanings emanated from worldview changes and paradigmatic 
projections that were connected with the reformation transformation of 
Christianity and parallel development of science. Protestantism remained 
in the field of statement of Presence, but changed the nature of its relations 
with a meaning, opening the space of separation, deepening, hiding, 
fragmentary reducing to physicality, superficiality the idea of Presence 
(through unexpected intrusion of the Holy Spirit) while the emergence of 
meanings that only excreted Sense and did not represent it in the Catholic 
sense. This aspect was emphasized by H.Humbreht: “... the presence of 
the body and blood of Christ has become problematic for the Protestant, 
i.e. modern European theology ... During intense theological disputes 
that lasted several decades, Protestant theology began to determine the 
presence of the body and blood of Christ in a different way – as the 
resurrection of the body and blood of Christ in memory as “meanings”. 
As a result, the word “is” in the sentence “This is my body” happened to 
understand as “denote”, “replaces” my body. Herewith the value of the 
body and blood of Christ had to raise in memory the events of the Last 
Supper, but no longer believed that they force the Last Supper again to 
become present in present-day”1. 

At this theoretical background deploys that part of the “revolution 
of meanings” which leads to a vesting of meanings by a certain 
secular autonomy to understanding of social reality and possibilities 
of its transformation, but fundamentally, does not suggest the gap with 
Presence (as in the mind of Christian-Protestant it would be understood 
like breaking the link with God). More radical option, what at least 
confirmed as the final version, which will overcome the Presence in the 
Christian sense, has been developed by the science of modern times and 
the Enlightenment project. “The second dimension compared with the 
1 Гумбрехт, Х.У. (2006). Производство присутствия: чего не может передать 

значение. Москва: Новое Лит-ное Обозрение, 41. 
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Middle Ages ... it was believed that the world that contemplated and 
interpreted by a viewer is purely material ... out of this dichotomy of 
“spiritual” and “material” all epistemological structure of subject-object 
paradigm grown, which now is a fundament for all western philosophy”1. 
Rational emancipation of a person under this paradigm has led to the 
assertion about active role of a subject, which meant the opportunity 
and the right to produce new knowledge, made the idea of accumulation 
and expansion conceivable. In direct connection with this new self-
predestination of a person also the idea of transformation and active 
changing of world have been formed. 

Therefore, since the era of Renaissance a new genre of socially 
oriented thoughts began to form; at the beginning it was quite fantastic 
in its intuitive dreaminess about the future, but the genre which will 
become scientific in the Modern era, it is utopia. Of course the issues of 
utopia and utopianism are researched enough, so in the context of our 
objectives we’ll mark the following positions: as a rule, the materialism of 
utopian creativity and belief in rational possibilities of a new “developed 
man” lead to the establishment of static in its “rational perfection” social 
construct that overcomes all historical imperfections as a goal and the 
final destination of “arrival of history”. The idea of progress, formulated 
on the basis of such principles takes the form of “colonization of 
history,” because the real history is always full of unexpected challenges, 
spontaneous development, diffusive events, arrhythmia of chances, 
ultimately, unpredictability of “tomorrow” and the freedom of taking the 
decisions according the demands of the day.

The doctrine of Protestantism and the materialistic science in their 
own way transform the space of interaction of Presence and meanings 
what allows to talk about the “revolution of meanings”. All intuitions of 
the Western culture aimed at understanding of the new role of a person as 
an active creator (but rather co-creator) of the meanings. This ideological 
background gives a possibility to assert the concept, which R. Bella marks 
as a “civil religion”2, ideological and substantive components of which 
are institutionalizing in connection with a certain symbols and fixing by 
a tradition at the level of rituals that exist in public and political life of 
the United States. The core of the entire American culture, according to 
R. Bella should be found in the idea of the Testament, which is preached 
by Protestants and, in our opinion, indirectly through the symbol of the 
1 Гумбрехт, Х.У. (2006). Производство присутствия: чего не может передать 

значение. Москва: Новое Лит-ное Обозрение, 37.
2 Bellah, Robert N. Civil Religion in America. <http://www.robertbellah.com/articles 

_5.htm> (2014, november, 18).
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Agreement as the form and content of coexistence, is modeled on three 
levels, which define the contour of a social development with a vision of 
a role of state and law and their essential directions: across the meaning 
to the searching of the Presence, the perception of Divine with a free will 
of a person and the variability of Its representation in legal thinking and 
the general perception of the role of the state. 

Levels of the Puritan model of the Testament emphasize the 
verticality of this ascent in the cognition of Presence: first of all, there is 
a fundamental Testament of grace between God and the members of the 
invisible church (i.e. chosen for salvation); secondly, a church Testament 
is established (a voluntary agreement of congregation between believers 
and God); and thirdly, a civil Testament is recognized (with a state). The 
very symbol of the Agreement in this ideology is associated with the 
idea of negotiation mechanisms between the different components in the 
process of institutionalization of social way of life. It manifests itself at 
the different levels but never reveals to the end in its decisiveness and 
completeness, leaving the space for development in the manifestations 
of free will. 

A separate problem that is formed on the grounds of the Protestant 
worldview is a symbol of the chosen people with further achievements 
of his messianic purpose, soteriological role in the history and 
implementation of God’s plan for the development and the final triumph 
of the free will. Phenomenology of this symbol lies in the broad context 
of the prospects of the global development with the distinguishing and 
taking into account various aspects of traditionalism, national, cultural 
or other identity and the direction of coordinated efforts of society and 
state, that allows eventually to reach the understanding of subjectivity 
of the components of the historical process and the realization of own 
particularity, inseparability, uniqueness and strategic predestination.

On our opinion even Western line of utopianism tried to reproduce the 
desired future in connection with the Christian tradition of eschatology, in 
which the kingdom of God acted as a symbol of perfection, based on the 
idea of Presence and utopia have been created as an attempt to rise to the 
level of perfection, to open a secretiveness to a symbol that is generated 
by a Christian culture, but in a rational manner, on the grounds of science, 
that positioned itself separately from religious traditions. As a result, 
any social experimentalism of the West met with the key fundamental 
prescriptions of worldview, that A.Zubov emphasizes: “Divinity of a 
man in its autocracy. God is autocratic and a man is autocratic. ... human 
will is autonomous and a man himself prescribes a law to his will. The 
divinity of man is exactly in this autocracy. God created a man free and 
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does not restrict the freedom He established. Respect for freedom and 
human dignity is a characteristic of Western culture (including political) 
that have been often violated, always limited, but never abolished 
through. Abolishment of personal freedom for Western society is equal 
to abolishment of a man as such and equivalent to the dehumanization 
of life and culture”1. The abovementioned ideological tradition has been 
forming for a long time and had a variety of sources, but this designation 
of ideas about the inviolability of free will in social life was provided in 
popular Western culture by Protestantism.

Statement of the issue about human freedom, free will and decision-
making especially troubled the founder of the Reformation movement 
Martin Luther. In his writings he expressed: “True good decision 
may and should be taken not on the basis of books, but on the basis 
of common sense, and as if there were no books. Such free decisions 
give love and natural law, which are filled with mind ...” 2. In general, 
all further development of Protestantism, becoming of special Puritan 
ideology was inspired by key idea of free will in social life, and mass 
character of Protestantism, especially in north-western Europe and the 
US in conjunction with parallel efforts of science, ultimately affirmed 
human freedom as a fundamental value which can not be infringed 
neither by the state nor by society, nor by any other person. In our 
view, the acquisition of a distancing meaning from the immediacy of 
Presence at that times actualized next factors: first of all, the factor 
of interpretation and searching of the ways of correlation with meta-
level, and in the context of development of the idea of free will every 
separate person became a carrier of interpretational possibilities; and, 
secondly, the development of symbolism, that acquired more complex 
forms of social representation and deployment. And around the matter of 
a symbol we may trace thematic combination of these aspects, because 
as S.Avierintsev emphasizes: “Semantic structure of a symbol has many 
layers and expects for the internal work of a perceiver”3. Finally, further 
transformation of perceptions about Presence on the background of 
activation of the subject’s role in the interpretational process, work with 
meanings, denoted, in our opinion, two different approaches to ideas 
about the future and the prospects of mankind; each of these approaches 
1 Зубов, А.Б. (2012). Своеобразие западной религиозности в системной типологии 

религиозного опыта. Полис, 5, 99.
2 Лютер, Мартин. (1992). Время молчания прошло: Избранные произведения 

1520-1526 г.г. Пер. с нем., ист. очерк, комментарии Ю.А. Голубкина. Харьков: 
Око, 149.

3 Аверинцев,С.С. (2001). София – Логос. Словарь. Київ: Дух і література, 157.
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filled with own understanding of symbolism, its sources, nature, social 
functionalism.

The first of these approaches derived from the Christian adoption of 
idea of Presence in the Protestant version, which took responsibility of 
ideological leadership in the Western world; the Divine Will in it was 
associated with unpredictable, chaotic for human, multidimensionality of 
life, in which God works in mysterious ways. The activity of interpreting 
subject was left in space of ascent to Presence, and from meta-level, from 
God, the Sense and the Truth pervaded into the world in a different way, 
laying on a man special mission: through existential stress, difficulties of 
choice and morality as a social correlate try to find them and implement in 
the legal field, social institutions. This approach formed a certain tradition 
on the perception of the future, a tradition of a liberal quality, because 
human freedom confirmed in it as the highest value that is indisputable. 
Within this approach, even considering significant differences of views, 
also a fundamental understanding of a symbol is established, which is full 
of Protestant outlook and generates an instrumental demand of a liberal 
grade concerning the idea of development. The development in which, 
as the researcher of symbolism V. Rechitskiy stresses, not a category, but 
the instrumental concept of freedom is confirmed, because the liberal 
scheme of legal regulation, which was proposed by J. Rawls, says: “... in 
constitutions should be fixed the higher value and basic guarantees for 
freedom, and tactical, including economic and distributive rights to fix 
in a current legislation1”.

As a result, in our view, the essential features of this understanding of 
a symbol may be described by the following positions: 1) The symbol is 
associated with being of Presence and ontologically is a product of it; 2) 
The symbol opens the way for a breakthrough of Presence from meta-
level and formalizes its opening (in the proportion that can be opened), 
in connection with the activities of a free man; 3) To the completeness 
of a symbol a person goes through the work over the concrete forms 
of manifestation of a symbol or its morpheme (sign, image, allegory, 
etc.). This process, at the same time, is full of meanings’ creation; 4) 
The manifestation of Sense through a symbol and is often unpredictable 
on content and on the forms of its presentation, associated with the 
Christian concept of history, which is full of challenges, overcoming the 
development way and, ultimately, God’s plan; 5) The symbol appears in 
the dynamics of forms, which is inscribed in the context of dynamism of 
social and state life; 6)A symbol in the phenomenology of manifestations 
1 Речицький, В.В. (2007). Символічна реальність і право. Львів: ВНТЛ – 

Класика, 31.
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sketches the contours of the near future and horizons of perspectives, 
but due to the fact that it is always partially hidden from our perception, 
it can not act as a final, detailed goal of social changes; 7) A symbol 
appears as a signal due to urgent instrumental social objectives, but unlike 
the second approach, it can not be the result of purposeful long-term 
rational creation at the state level; 8) Understanding of a symbol is laid 
in the simulation of algorithm for development of national legislation 
and appears in the plane of legal symbols, contouring the projections on 
problematic issues: global perspectives, national state conceptualism.

The second approach that formed the research field of identifying 
future prospects, led the subject, that affirmed in an active role in relation 
to the world, at a purely rational and scientific way where opportunity 
and the right to produce new knowledge were connected with the idea of 
accumulation and expansion of knowledge in the new environment, and 
mainly with the possibility its manipulative, utopian projective use. This 
approach propagated an idea “... about the understanding of people that 
are willing and have the ability to change, to transform the world ... As a 
result, a subject that considered itself capable for producing knowledge 
also feel the possibility to hide and to manipulate it1”. In this variant, the 
very Presence begins to enter the future and in the framework of utopian 
creativity, Presence is established as the ultimate goal and highest value 
of human development; all the current events and the “alive nerve of 
being” are treated as a space of conscious design and a subject for a 
systematic control. Concerning the understanding of a symbol in this 
approach, in our view, we may trace the features of a progressive 
direction here. A symbol is associated with the ideal of perfect social 
future, and its implications, or in this case, their conscious construction 
is a part of strategy of affirmation through the concepts which A.Svasyan 
determined as morphemes (image, sign). Morphemes emanate not from 
the recognition of unplanned intrusions connected with meta-Will or with 
the rapid nature of the free life, morphemes are the product of purposeful 
affirmation in a certain ideology, without a possibility of strategically 
creative deviations; they are calculated by science, reinforced through 
the media and various sources of influence to the public consciousness 
and, eventually, selectively considering the needs of functionality, are 
fixed by state in the current legislation. We’ll emphasize that exactly in 
this context is important to refer to J. Fourastié research on the social 
consequences of handling with symbols, on which V. Rechitskiy focuses 
in the subject of symbolism: “In the world of symbolic reality an ordinary 
1 Гумбрехт, Х.У. (2006). Производство присутствия: чего не может передать 

значение. Москва: Новое Лит-ное Обозрение, 41.
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need of “getting bread in the sweat of a face” turned in the ability to 
transform information, to perceive, to understand and to retransmit 
symbols”1. Although V. Rechitskiy emphasizes that symbolic reality 
as a whole derives due to the interaction of large and competing plots, 
and “Religion, science, democracy, socialism, liberalism are competing, 
though very scattered versions of a symbolic interpretation of the 
world2”, but in a wide projection of the perception of a symbol and the 
amount of future social efforts allows to define two different positions 
of future development, connected with outlining of “matrix dominants” 
in perception of Sense, breakthrough to its Presence and creation or co-
creation of meanings: 

1) The first emanates out of matrix of a liberal sort, which due to 
the tradition of Judeo-Christian religiousness with worldview aspects 
of Protestant character concerning free will in a social environment, 
outlines the cognition of Sense, where the meaning of individual and 
collective freedom creativity as a discovery of the process of co-creation 
should play a significant role. Symbolic forms constructed in society are 
denoted with already mentioned social expectations that are generated 
by a Protestant accents of development and all subsequent variability of 
their content and symbolic interpretations is determined by understanding 
of the difficulty and stochasticity of being, or according to T. Parsons, 
diffusion in the dynamics of emergence and spread of symbolic objects, 
where the principle of linear substitution does not function, and the 
errors in the combinatorics of the components on the future prospects are 
impossible. Therefore, this approach through the recourse to symbolism 
and its social potential, directs for encouragement of ways for finding 
solutions of current problems, for attraction of individual freedom and 
collective creativity, minimizing symbols that laid the groundwork 
throughout the matrix, leaving the possibility of definition within the 
tradition that formed by Christian outlook, as breakthrough to Sense, 
that, when it comes to themes of symbolism and law in the broadest 
contexts, allows to combine them with the sum of approaches to being, 
deployment and presentation of natural law. In our opinion, considering 
all significant differences of meaningful and formal nature, this approach 
indicates the strategy of development of Western civilization. 

2). The construction of the matrix of the second approach derives 
from the progressivist confidence in the potential of social engineering 
1 Речицький, В.В. (2007). Символічна реальність і право. Львів: ВНТЛ – 

Класика, 89.
2 Речицький, В.В. (2007). Символічна реальність і право. Львів: ВНТЛ – 

Класика, 84.
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(utopian, technocratic, nationalist, class, traditionalist, resource 
distribution, or any other, based on the idea of perfection of the ultimate 
goal and a focus on functionality in planning of it achievement), which 
positions as temporarily strong alternative of development with the 
desire to find resources of a strategic property. Within this approach 
we’ll find systematic mathematical characteristic in the design and 
modeling of future, accentuation of the state’s role, the concentration of 
regulatory normalizing efforts in contexts of restrictions of freedoms at 
the background of general tasks of society, current scheduled parameters 
and the borders for their passage, and so on. Accentuation of the specific 
design of this matrix concerning its content and its functionality depends 
on many factors, but in general it is identified by strengthening of the 
role of the state, specifics in the perception of the future and strict 
subordination to the ongoing efforts to the idea of planning development, 
that in interaction of strategies allows to develop liberal ideology. Finally, 
all priority of the constructing reality functionalism is in a perception of 
symbol, which is an accent throughout the ideological variant of the second 
approach, connected with the definition of a symbol and understanding 
of its place within the system “individual – society – state”. Perhaps one 
of the most characteristic examples of the mentioned approach is Russia, 
which shows the deliberate creation of what is denoted as a symbol and 
what should refer to the fullness of ideal of social arrangement, developed 
in the union of state and science, involving the full potential of state 
with its information, legal, administrative facilities and resources in the 
setting of vectors for development, dominance in directing of corrected 
by state efforts. In our view, this is evidenced by the diversity of scientific 
study of symbol and its instrumental capabilities in modeling of future 
and by the concentration of pithiness concerning the symbolism of legal 
form, a symbol in law, legal symbols, state development strategy and the 
role of symbols, the peculiarities of legal regulation with consideration 
of the features of symbol and its impact on legal behavior, and so on. 
A  professor of Moscow State University V.Kapitsyn sets a general 
research trend to this scientific field: “By means of the symbols the 
senses that are not always recognized in rational approach, are coded 
and interpreted. Symbols penetrate to the intellectual and spiritual 
foundations of law, which being primary, influence its formation and 
perception, include a person into collective activities and interpersonal 
relations regarding law and link general and legal culture...”1. In this 
particular construction of scientific problems a symbol is seen as an 
1 Капицын, В.М. (2012). Символизм права во взаимодействии глобальних 

универсалий и национального контекста. Международное и внутригосудар-
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integral component of the ontology of law, its phenomenology and 
deployment, so V.Kapitsyn expresses position consolidated with the view 
of N.Medushevskaya, represented in the study “Intellectual and spiritual 
foundations of Russian law”1. A functional-positivist orientation in a 
process of creation of symbols by a state displays to conceptualism of the 
second line of determination of the future prospects. Symbol is a path to 
the primary intellectual and spiritual foundations of law; symbols are the 
product of conscious, strategically oriented creativity within a prospect 
of perfection of projective-progressivist quality outlined by a state. In 
our view, at this plane of pithiness is asserted the resource of further 
development of Russia concerning the combination of the following 
vector lines: global universals – national and state context, in any case, 
among those scientists who authoritatively represent recognized by the 
state and society worldview dominant.

Among the topics that focuse scientific attention on research plane 
of symbols, society, future, highlighting the circle of ties with state and 
law, the most actualized in Russian science are the content blocks that 
are primarily focused on legal symbols in the context of logical nature 
of law (V. Babaiev), legal technique (Y.Blokhin, M.Vlasenko, I.Kazmin, 
A.Piholkin, A.Ushakov, A. Cherdyntsev), the legal system of society 
(V.Siniukov), the legal culture of society (L.Spiridonov, O.Semitko), 
functional capacity of legal symbols (M.Voplenko, M.Davydova). Some 
scientific researches only marked the lines of access to a more diverse 
approach to a symbol, symbolization of reality, processes of denotation, 
the role of state and law in the whole totality of social relations that arise 
in contexts of origin and deployment of symbolism. For example, V. 
Kapitsyn notes that: “The symbolism links the law with less formalized 
normative systems (morality, religion, tradition)...”2. A. Nikitin in 
his research “Legal symbols” emphasizes that “Symbols are often the 
most convenient and affordable to understand the way of regulation 
of social relations”3. And then he continues “...Legal symbols are the 

ственное право в условиях глобализации: проблемы теории и практики. Москва: 
РАП, 82.

1 Медушевская, Н.Ф. (2010). Интеллектуально-духовные основания российского 
права: автореф. дисс…. доктора юридич. наук. Москва, 24.

2 Капицын, В.М. (2012). Символизм права во взаимодействии глобальних 
универсалий и национального контекста. Сборник. Москва: РАП, 81. 

3 Никитин, А.В. (1999). Правовые символы: автореф. дисс. … кандидата 
юридических наук. Нижний Новгород. <http://www.lawtheses.com/pravovye-
simvoly> (2014, novemder, 18). 
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kind of element that links general and legal culture”1. L.Kruglikov and 
O.Spiridonova emphasize that in understanding of a legal symbol should 
be recognized a principle that a “symbol is recognized by the state and 
is supported by the power of government influence”2. But, ultimately, 
for access to the sphere of legal symbolism A. Nikitin refers to such 
definition of a symbol, that makes announced subject much broader on 
set of actualized issues: “The symbol is a certain sign structure that is 
serving for denotation of ideal content and differs from immediate being 
opened to the sense organs”3.

Even unusual aspect of the problem that highlights M.Voplenko 
demonstrates awareness of the multifaceted role of a symbol in a state 
building process: “The concept of symbolism in the broad sense includes 
all symbols that are the parts of the legal culture of society, integrated 
into its legal system. These symbols are those that enshrined in law and 
those that have no such fixation, but are perceived by people as legal, 
as far as they symbolize certain legal values in social consciousness”4. 
Separately, is noted that “the problem of interaction of legal symbols with 
other social symbols (political, national, moral, religious) in regulation 
of social relations requires special analysis, which opens wide research 
layer in the analysis of the origin and representation of a symbol”5. 
Among the functions of legal symbols M. Davydova in her monograph 
on the problems of theory and methodology of legal technique highlights 
the ideological function that creates wide contexts of relations in matters 
of content and character of symbolization in the canvas of a particular 
ideology6. And finally, on our opinion, the statement of the problem 
from the point as “...”participation” of legal symbols in manifestations 
of political, national, religious extremism that become more frequent”7 
1 Никитин, А.В. (1999). Правовые символы: автореф. дисс. … кандидата 

юридических наук. Нижний Новгород. <http://www.lawtheses.com/pravovye-
simvoly> (2014, november, 18).

2 Кругликов, Л.Л., Спиридонова, О.Е. (2005). Юридические конструкции и 
символы в уголовном праве. Санкт-Петербург: Из-во Р. Асланова Юридический 
центр Пресс, 166-167.

3 Никитин, А.В. (1999). Правовые символы: автореф. дисс. … кандидата 
юридических наук. Нижний Новгород. <http://www.lawtheses.com/pravovye-
simvoly> (2014, november, 18).

4 Вопленко, Н.Н. (1995). Правовая символика. Правоведение, 4-5, 71.
5 Никитин, А.В. (1999). Правовые символы: автореф. дисс. … кандидата 

юридических наук. Нижний Новгород. <http://www.lawtheses.com/pravovye-
simvoly> (2014, november, 18).

6 Давыдова, М.Л. (2009). Юридическая техника: проблемы теории и методологии. 
Волгоград: Из-во ВолГУ, 295-296.

7 Никитин, А.В. (1999). Правовые символы: автореф. дисс. … кандидата юриди-
ческих наук. Нижний Новгород. <http://www.lawtheses.com/pravovye-simvoly> 
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links substantial attention to the next issues: criteria of selectivity of 
symbols for its positivization in law and its social consequences. Finally, 
A.Nikitin emphasizes essential feature for all mentioned topics – the 
absence of monographs, and as a result, insufficient scientific attention 
to the theory of legal symbolization. Perhaps in the themes of symbolism 
and law not accidentally attention is focused on the aspects that emanate 
out of already confirmed theoretical approach which can trace legal 
positivism, and legal symbols are seen as a result of deliberate and 
purposeful development of symbols by state, which considers the needs 
of a specified future and then useful symbols are fixed as legal and by 
the sum of targeted efforts urgency of issues of its social functionalism 
is actualized. In this general meaningful background very remarkable 
are the works of K.Hajiyev, with its accentuated attention to the problem 
field of symbols and attributes of state power with the matters of their 
genesis, semantics and functions; and the works of I. Isaiev, who focuses 
on the symbolism of the legal form that in general projection displays 
the content of research on broad projections in the issues of theory of 
symbolism in general and theory of legal symbolization in particular. 
Finally, a conceptual solution of a circle of problems rests, in our 
opinion, on the key issues of ontology of law and ontology of a symbol. 
Preconceived approach in solving of these problems seen in scientific 
researches of D.Misiurov dedicated to a symbolic modeling and social 
development, the approach that sets the substantive tone of V.Kapitsyn 
research, with the passage to the questions of symbol and law in the 
works of Russian legal scientists.

D.Misiurov writes about social ability and perspectiveness of integral 
symbolic models: “The appeal to a symbol is a key component of modeling 
of social development, which is important in connection with symbolic 
images and meanings that allow, on the one hand, to set the direction for 
revealing of a symbolic model, on the other hand, to keep the variability 
in the choice of this direction”1. If we accept the wave-particle nature of 
a symbol, thus, in his opinion, the discrete model of sense formation may 
have options on points and lines of wave-particle nature, but syntactics, 
semantics and pragmatics of symbol are conforming to the laws of 
nature, including in terms of probability theory. Selecting the elements 
for intellectual symbolic model should be considered the evolution and 
the directivity of models to future on the basis of comprehension of 
samples, successful or unsuccessful scenarios of power. The key position, 

(2014, november, 18).
1 Мисюров, Д.А. (2009). Символическое моделирование и общественное 

развитие. Политическая экспертиза, 3, 170.
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which is described by D.Misiurov and which allows to understand the 
conceptuality of approach in the range of issues concerning a symbol, 
is its birth and representation, the specific process of definition with 
access to the plane of the strategy of future development and the block of 
problems of theory of state and law. “In the variable symbolic simulation 
of a scheme “past” – “modern” – “future”, someone may use spontaneous 
imagery, but for serious politicians maximum and comprehensive 
understanding is important (PMF-model), even if it requires large energy 
expenditures”1. The process of symbolization has to be directed on a 
creation of new, more variable symbolic models within the symbolic 
“imaginative-semantic engineering” with orientation on recognition 
of the role of global media and finance in the modern world. Thus, the 
special attention is alleged to the potential of a state in the denotation 
through the appeal to projected future with possibility to use scientific, 
information, financial and other resources and attempts to prevent 
interference of unpredictable factors that may correct the development 
in unplanned directions. In this approach a lawmaking is inscribed in 
the general context of the future development with the tasks of current 
symbolization, among which, according to D.Misiurov, the role of basic 
legal documents should be highlighted, that generalized, established a 
framework of guidelines of symbolic simulation. This concentration of 
the importance of communication in the plane of symbolism and law 
and the accentuation of its manifestations in legal texts of declarative 
character was emphasized by I.Isaiev, moreover, due to motivation 
character we remark the attention to a complex of issues of legal ontology: 
“Special meaning in a symbolic interpretation of legal texts have legal 
texts of declarative character, particularly, statements that usually appear 
in the transition moments of social and political history. Preferably, they 
declare the will of legislator, which is supported by natural, legal or 
social-utopian motivations. The structure of any codification is defined 
by suchlike directions, when includes some fundamental declarative 
norms of the higher levels of normative hierarchy. By themselves, these 
declarative rules are the symbols that express the main idea of all totality 
of prescriptions represented by them”2. In the process of denotation, 
which reproduces the attempt to breakthrough to Sense of projective-
utopian sort, in its substantial direction, in our opinion, is traced the 
approach which founded the allocation of state’s role as the final authority 
1 Мисюров, Д.А. (2009). Символическое моделирование и общественное 

развитие. Политическая экспертиза, 3, 177. 
2 Исаев, И.А. (2002). Символизм правовой формы: историческая перспектива. 

Правоведение, 6, 7.
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of law-making and perception of symbolization as a powerful tool of 
solving problems, defined by the state within the social-utopian future 
modeling. Finally, legal positivism appears as the dominant position of 
legal thinking with functionalism that is subordinated to reference points 
defined by the state. The interest to the subject of meanings in law and 
symbolism, perhaps, is not accidental, because addressing to the works of 
K. Levi-Strauss, V. Kapitsyn recalls that the Law serves as a “system of 
meanings embodied in a symbolic form, which includes actions, words, 
any meaningful objects, everything by means of what individuals come 
to communication”1. As a sign system law is able to regulate the behavior 
only when addressed information is received by the consciousness of a 
person and transformed into the motive of the act that’s why informative 
aspect that can not be torn away from the psychological is emphasized. 
At last, as a set of homogeneous symbols, law may also serve as a special 
kind of language, language in which, if you remember the theory of law 
of E.Pashukanis, a significant role is played by the symbolism of a legal 
form, which is concluded not only in the outer and material signs, but in 
the dynamism and polysignificance of reflection of legal reality. Subjects 
of symbol and law is combined, according to I.Isaiev, precisely out of the 
meaning of norms and law, because: “It is the continuity of the chain of 
notional meanings integrates it with a symbol”2, that discovers additional 
research plane of dynamism of meanings.

At this substantial background, finally, the key issues are those 
associated with the ontology of law, its phenomenology and mechanisms 
of representation. It is no coincidence, in our opinion, that attention from 
the problems of legal symbolism eventually transferred to the combination 
of aspects of functional quality in the processes of denotation and role of 
law in it; and the study of a wide range of epistemological and ontological 
questions that send us to the issue of the possibility of Presence and 
development of variants of sense creation. “Legal symbolism obviously 
not only associated with the game and mythological interpretations of 
law...” 3, and in reference to the concept of P.Kalmykov on symbolism of 
Russian law, the symbolism is the outer shell of the internal phenomena 
occurring in the spirit of individuals and appearance, materiality is a 
necessary condition for the existence of law. But in the construction 
1 Капицын, В.М. (2012). Символизм права во взаимодействии глобальних 

универсалий и национального контекста. Сборник. Москва: РАП, 81.
2 Исаев, И.А. (2002). Символизм правовой формы: историческая перспектива. 

Правоведение, 6, 8.
3 Исаев, И.А. (2002). Символизм правовой формы: историческая перспектива. 
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of P.Kalmykov symbols is a step in a building of hierarchy of law, its 
representation, functional capacity, because they are the most primitive 
form of expression of legal ideas, and formulas and expressions related to 
the conceptual links between the national spirit, mental development of 
people, step of a state processes are recognized as more spiritual forms.

The most represented in modern Russian science opinion on the 
relationship of law and symbol still emanates from the strengthen of the 
role of a state, assertion of the arguments of legal positivism and controlled 
by the state symbol creation, functional in its orientation, taking into 
account the dynamism of mutual influence of law and symbol, diversity 
of problems in conceptualism of resolution of the future challenges. This 
approach to a resolution of a range of practical issues involves modern 
scientific developments regarding the capacity of symbolization in 
organization of figurative and emotional components of life of society, 
the involvement of media organized by a state, for the most functional 
impact on society in the desired direction. The attention to a symbol takes 
into account revealed and studied enough aspect, including when it comes 
to legal symbolism. As V.Kapitsyn pointed the contemplation of symbols 
is accompanied by romanticizing and moralization. “Romanticizing and 
moralization of symbols have mobilizing force, paralyze awareness of the 
negative effects of social fluctuations. In addition, the particularization of 
symbols to interpretations occurs” 1. In this statement of question a state 
takes responsibility on purposeful symbol creation in process of which 
occurs the affirmation of a certain symbolic lines and corresponding to it 
ideological and emotional background of the symbols that acquire legal 
status. Formation of the emotional background that will be presented in 
a public life, is associated with formation of those symbols that will be 
referred as legal symbols because, according to A.Nikitin, “ Unlike the 
text of the legal act, legal symbol performs to a person not only rational, 
but also emotional impact”2. Therefore, the representatives of modern 
Russian science, working for the state, try to figure out the character 
of dominants of emotionality in relation to the establishment of legal 
symbolism. In this statement of the issue the importance of interpretational 
possibilities of modernity allocates. It is studied, that in information 
societies the interpreter as if receive the power over society, because 
1 Капицын, В.М. (2012). Символизм права во взаимодействии глобальних 

универсалий и национального контекста. Международное и внутри государ-
ственное право в условиях глобализации: проблемы теории и практики. Москва: 
РАП, 88.

2 Никитин, А.В. (1999). Правовые символы: автореф. дисс. … кандидата 
юридических наук. Нижний Новгород. <http://www.lawtheses.com/pravovye-
simvoly> (2014, november, 18).
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through the relation to the ideas and symbols in the act of interpretation, 
which is filled with imaginative and emotional components, asserts the 
possibility of replacing the fact by its interpretive presentations, the 
interpretation become a part of the fact, modify or replace it, combine 
in different essential and emotional range of fact and its interpretation. 
The intensive interpretation of meanings may lead to assertion of the 
virtue-symbols, some of which are included in the legal system in which 
they “...support the positive value of the state...Society become a system 
because civil virtue-symbols are distributed among the population of a 
territory, win the consciousness of people turning into value codes of a 
national cultural context”1. In this way, as it is believed the optimization 
of national cultural context will happen and the virtue-symbols will 
serve as a reference point for consolidation. “In 2000 political will of 
the President of Russia helped to correct the imbalance of Western and 
Russian symbols”2. The combination of state symbols in the ideological 
and symbolic complex combines imperial (monarchist) blazon, the 
Soviet anthem and Russian flag, the combination which V.Kapitsyn 
notes as “ model of national conceptualism”, in which it was possible to 
organize Russian symbolic-legal context, reconstructing the hierarchy 
of symbols. D.Misiurov characterizes this combinatorics as “imperial-
Soviet symbolic mixing with changing of the dominants of elements 
that define the development priorities”3. Perhaps the vision of a future 
developed by a part of modern Russian science and confirmed by the 
state as a guideline for action, assumed the absorption of Ukrainian 
statehood, or variability of involvement of Ukrainian territories and 
institutions according to the development scenarios. Therefore, the 
issue of collective identities, the nature of symbolism, social ideals 
and foundations of governmental processes and, in the context of our 
research, the formation of conceptualism of denotation, understanding 
of approach and traditions of relation to the future, in our opinion, 
actualized in recent times in Ukraine. Apparently, this is confirmed by 
the results of recent presidential and parliamentary elections in Ukraine, 
1 Капицын, В.М. (2012). Символизм права во взаимодействии глобальних 

универсалий и национального контекста. Международное и внутри государст-
вен ное право в условиях глобализации: проблемы теории и практики. Москва: 
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3 Мисюров, Д.А. (2009). Символическое моделирование и общественное 
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the majority of the population has a clear pro-European orientation and 
not ready for the adoption of that integrated approach which is stated in 
modern Russia. This substantial direction is confirmed by current symbol 
creation in Ukraine, the “revival” of historical memory, creation of new 
iconic pieces of national statehood dignity, collective reaction of society, 
its positive creativity. What does the pro-European orientation mean and 
what is the idea of the Ukrainian people about the symbolic lines, matrix 
approach to the possibility of denotation and, ultimately, what approach 
of legal thinking should be connected with the system parameters of a 
western grade? After all, as the British researcher Anthony Smith marks, 
the problem rests in the fact what should be understood under, say, 
European identity, if it materializes at all, that forms key episodes of its 
evolution and how to explore at this background subtle and difficult issue 
of a national culture, its “values, symbols, myths, memory and traditions 
that bind people into one and give them special significance and fate”1. 
Noting the greater weight of Western Europe in the history of connection 
of overlapping inter-European traditions, values, symbols and life 
experiences that may be used for construction of “imagined community” 
of new Europe, most nations have adopted it, and according to A.Smith 
this serves as a variant in criterion of affiliation, “such traditions as Roman 
law, Judeo-Christian system of ethical values, Renaissance humanism, the 
spirit of the Reformation, Counter-Reformation and the Enlightenment”2. 
More expressed variant of outlining of a sense of a common fate through 
the awareness of a homogeneity symbolic identity and, consequently, 
the insight to a tradition of historical accessories, according to A. Smith 
is observed in the United States, with a concentration of collective ties 
around the Washington, Constitution, Independence Day. But, anyway, in 
our view, even this approach suggests the similarity of a symbolic bases 
around the Western world, including the United States, Western Europe, 
Eastern Europe, which has become a part of united Europe and Ukraine 
and, in particular, on the specifics of the process of symbolization, its 
implementation into understanding of the context of the denotation and 
further linkages in the phenomenology of symbol and law.

Ukrainian author O.Zabuzhko by examining the formation and 
development of national identity, collective presumptions and state 
building, appealed to the development of Ukrainian self-consciousness, 
emphasizing that its stages are typical for awareness of own historical 
1 Сміт, Ентоні. (2006). Нації та націоналізм у глобальну епоху. Київ: Ніка-Центр, 

174.
2 Сміт, Ентоні. (2006). Нації та націоналізм у глобальну епоху. Київ: Ніка-Центр, 

183.
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destiny through messianism, which is formed in connection with religion, 
and eventually overcomes strict religious focus and goes to a new level, 
where Ukrainians are conceived in the sacred sense1. What we can note 
as a meaningful symbolic line, associated with the idea of Ukrainians, the 
nature of its formation and filling with the contours messianism? At the 
time, we also noted that perhaps the nodal points of substantial character 
in the history of Ukraine, which formed a symbolic perspective was, first 
of all, the Christianization of Kievan Rus and liberation struggle led by 
Bohdan Khmelnytsky2. Christian symbols, first in the Orthodox version, 
and then in a Catholic, Greek-Catholic, and eventually in a Protestant 
entered a core of social and state understanding. The unique situation 
formed through the complexities of conflicts, discord, confrontation, 
but ultimately, the establishment of tolerance, tolerance of different 
religious traditions, and not just of Christian orientation. In support of 
this a century of peaceful coexistence of Orthodox, Greeks, Germans 
or Swedes Protestants, Catholics Poles and Lithuanians, Jews and 
Armenians, Ukrainians of various religious affiliation. The struggle for 
statehood renovation in times of Bohdan Khmelnytsky, phenomenon of 
Cossack liberties and ideas about its achievements laid, in our view, the 
essential features, the material, on which symbolism of the future will 
be built and which are reproduced in the well-known today throughout 
the world lines of the national anthem of Ukraine: “The soul and body, 
we’ll lay for our freedom.” Unfortunately, in our opinion, some time 
ago was observed, possibly a deliberate humiliation line of our national 
memory by simplifying of the understanding of the historical past and the 
construction of representations of the Cossacks to a “sharovar” symbols, 
i.e. the “forgetting” about the spread and development of Magdeburg 
law, skills people’s self-organization for resolution of social problems, 
high traditions of education and developed ecclesial culture, education in 
the best European universities since Ukrainian hetman, Constitution of 
Pylyp Orlyk and the military achievements of his offspring, the famous 
French general, after whom is named Orly airport, that is, all that finally 
gives every reason to be proud of the history and traditions of Ukraine.

As a result, we note that the formation of the symbolism of the Ukrainian 
people during the 20th century, in the situation of the recent “Revolution 
of dignity” and modern armed confrontation that caused by attempts to 
protect their pro-European choice of future made by the majority of the 
1 Забужко, О.С. (1993). Філософія української ідеї та європейський контекст. 

Франківський період. Київ: Основи.
2 Барабаш, О.В. (2008). Роль православ’я в історії державотворення України. 

Філософські обрії, 20, 151-159.
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Ukrainian people from efforts to assert Otherness of Russian grade is a 
topic for a special study. We denote only significant, in our viewpoint, 
objects and phenomena that indicate symbol creation in modern Ukraine. 
About the understanding of the traditions of religiousness, even with 
the focus on tolerance towards different religious tradition, or even 
non-religious, approves many facts, but among them are significant as 
the oath of the President of Ukraine on the Peresopnytsia Gospel, that 
testifies a tribute to a historical epic-symbolic tradition in connection 
with Christianity, and the use of mace as an attribute of power refers 
our imagination to the meaningfulness of the Cossacks will associations 
that are building symbolism and organic connection between history and 
modernity. The most important thing, from our point of view, is that 
the processes of denotation and breakthrough to Sense held within that 
matrix approach that is typical for the Western tradition, within which we 
may denote the meaningful proximity and the nature of its deployment in 
the context of the consequences of the “revolution of meanings”. 

The conclusions, we considered possible to do, taking to the account 
the magnitude of all the stated problems are: 

– The changes in the structure of subject and object relations of the 
Western world due to ideological and transformational work primarily 
of Reformation and the Enlightenment, created the situation, that we 
determine as the “revolution of meanings”. This is a situation in which 
in a result of the direct displacement of the Presence of God, which 
stated in pre-Reformation Christianity, process denotation acquires 
concentrated meaningfulness, that comes from an active role of a person 
in the searching of Presence and recognition of material nature of a 
surrounding world; so, by this, new reference points of sense formation 
were established, and the process of denotation happens with the use of 
symbol’s potential.

– Symbol, after all, considering the diversity of approaches and 
definitions is meta-morpheme, according to K.Svasyan, is always 
completely unrevealed, hidden, meanings silhouette or a contour of 
Sense, a hint for its completeness, always partially manifested, in 
different ways, which ultimately simulates reality and opens horizons 
of Presence. After the “revolution of meanings” morpheme of symbol 
(signs, images, allegory, etc.) concerning searching of Presence appears, 
in the end, in that dimension which stays within the modernized by 
reformation process Christianity, organize symbolism for its content, 
orientation. The character of symbolization processes of a mentioned 
variant emanates from grounded by Protestantism idea of freedom as the 
key idea of development for man and the world. Therefore, the display 
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of a symbol, glimpses of Sense its cognition associated with existential 
tensions of person in the implementation of human freedom, by efforts of 
individual and collective of creativeness, lively response to unexpected 
challenges of life. It is this version is laid in the fact that we denote 
the Western way of life in which, taking into account differences in 
matters relating religion, still axiomatic today recognition of a freedom, 
its creative potential in the case of co-Creation of history is considered, 
because, after all, as V.Rechytskiy stressed, “It is no coincidence 
collective imagination is recognized as an important resource in the 
development strategy of the United States”1. This option, in our opinion, 
may help to clarify the essential features and approach to complex issues 
of symbol and law with ascent to the projection on the ontology of law. 
Among them we would like to stress the following: if we start from the 
concepts of natural law, the perfect law, or even focused on its search “ 
theories of pure law” act as a symbol that in relation to the reorganized 
by Protestantism Christian worldview manifests in the dynamics of 
development, due to the mainstreaming of instrumental needs of society 
that recognizes constancy of freedom. And in this way we are able to re-
evaluate the expression: “The effectiveness of natural law theory was in 
that she never lost the ideal of perfect law and never stopped inspire hope 
as a close approximation to it, and at the same time never introduced 
into temptation legal practitioners or a citizen to deny binding force 
laws, yet inconsistent with this theory”2. Additional plane of research, 
perhaps, will be opened concerning conceptual understanding of the 
law, which takes place in the Anglo-American world, as an aspect to 
which we turn our attention concerns the fundamental parameters of the 
form of the legal system, the role of symbolization in connection with 
the storage of tradition of recourse to concepts of natural law and its 
development in the modern world. “In the process of formation of such 
important symbols an important role was played by judicial practice, 
and tradition in the form of custom. The last played the role of the filter, 
which retained most important elements and sifted less significant. 
Judicial practice gave to these procedures certain social and cultural 
coloration and later the political”3. In this statement of a question the 
judicial practice was allocated as a basis for symbolization relating form. 
Pithiness of a symbol and search of Presence carried out in connection 
1 Речицький, В.В. (2007). Символічна реальність і право. Львів: ВНТЛ – 

Класика, 33.
2 Мэн, Г.С. (1873). Древнее право, его связь с древней историей общества и его 

отношение к новейшим идеям. Санкт-Петербург: Изд-во Д.Е. Кожанчиков., 60.
3 Исаев, И.А. (2002). Символизм правовой формы: историческая перспектива. 

Правоведение, 6, 7. 
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with the system of precedent and allocation of the role of the court, or, 
more specifically, a judge who has to search for the perfect solution in 
justice in a situation where a precedent was set by way of a symbol with 
the standards formalities and breakthroughs of Presence were connected 
with awareness of judge in the lawsuit, his moral authority and role in 
the very structure of the system, which Protestantism accented endowed 
greatest significance on recognition of God’s commands. Thus, the 
process of knowledge of law and its deployment proceeded in conjunction 
with the general symbolization of the broad Christian contexts. A whole 
approach is designed and the emergence of legal symbols which appeal 
to Presence and collective creativity of free denotation will force the 
state to follow the situation, reproduce hopes and expectations of society.

– Matrix of the second approach seen in our opinion, in modern Russia, 
emanates of the nature of the processes of denotation that are focused on 
searching of Presence as Mega-purpose of utopian and progressive nature 
made by the State in planned and calculated science future. Current life 
in such a scenario of development is subject to the needs of the future, 
symbolization processes should not have spontaneous creativity of the 
masses and be the result of different forms of manifestation of freedom 
of individuals. The strengthening of the role of the state is glimpsed 
in the formation of the plane that is detonated by symbolic rows with 
accented virtue-symbols, consciously formed around the area of social 
development, carried selectivity of epic-symbolic number in which 
the task of achieving socio-cultural safety are noted. According to 
formulation of Z.Kapustina, the selection of “communication of cultural 
contextualism and symbolic indirectness of citizens”1. The research of 
themes of symbolism and law is directed by a state in a certain way, 
where the central place is occupied by the questions of symbolic nature 
of the law, in which issues of ontology of symbol and law is mentioned in 
the spirit of “value codes of cultural context”2, with the actualization of 
issue is in the spirit of the concept of P.Kalmykova with clarifying of the 
features of the national spirit and further access to modern functionalism 
of legal symbolism, power of denotation, after all, affirmation of symbolic 
series defined by state in the legal positivism, without the possibility of 
reproducing in the legal symbolic of consequences of social creativity, 
appearance of symbols that appeared in spontaneity of free life. This 
1 Капустина, З.Я. (2008). Гражданственность как ценность российской 

культуры. автореф…дисс. докт .культурологии. <http://www.dissercat.com/
content/grazhdanstvennost-kak-tsennost-rossiiskoi-kultury>.

2 Капицын, В.М. (2012). Символизм права во взаимодействии глобальних 
универсалий и национального контекста. Москва: РАП, 89. 
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approach, in our opinion, is aimed at repression, prevention and warning 
all that is associated with the first matrix approach and caused by a 
fundamental difference in a vision of Sense (in this case, the projected 
future) and features of the entire process of denotation with all relevant 
attitude to understanding of law and symbol. 

– Current events in Ukraine, in our view, confirm that the Ukrainian 
society in its most majority not only institutionally takes its orientation 
to the European or Western version of its further development, but 
also substantially. Freedom of choice, collective creativity and social 
acceptance of the system of European values with matrix of first approach 
to the search for Presence and the processes of denotation in the tradition 
of tolerant coexistence of ideologies, but with orientation to variability 
of Christian grade, especially with regard to morality of lifestyle and 
essentiality of free choice. Breakthroughs to Presence and symbol 
creation after the “Revolution of dignity” associated with the challenges 
of life and their social solution, and we feel like to Ukrainian vocabulary 
and to the public consciousness come significant words-breakthroughs 
to Presence and symbols of Western grade, that in the dynamism of its 
deployment representing Ukrainian specifics, but at the same time show 
the familiarity of values and symbolic stratification with that part of the 
world that emanates from the constancy of the idea of freedom and the 
need to assert social mechanisms of its implementation. Turbulence of 
recent events in Ukraine and enable of collective creativity provided 
appropriate symbolism to the words-signs, words-impulses to Presence – 
“Maidan”, “Heavenly hundred”, filled with new modern sound – “Hero,” 
“The Patriot” and even “dill” in its initial contradiction the plan of 
opponents of Ukrainian statehood came among the Ukrainian people other 
majestic sound. Effects of renovation of matrix accessory of Ukraine we 
look recently in developing of the legal nature of symbols, in which the 
state follows the society, a vivid example of which is the approval of 
the state award of Ukraine – “Order of the Heavenly Hundred Heroes”. 
Thus, changing, or maybe back in the public receptive mainstream of 
understanding of the role of the state, and the theme of law and symbol, 
on our opinion, should take the deployment of new research direction.
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Олег Чуваков, к. ю. н.

теоРетичні аспекти визначення  
поняття “безпека”

In article the questions connected with the definition of notion of security are 
researched. The author carried out the detailed analysis of scientific literature, 
and also normative-legal instructions on security problems. Various scientific 
approaches regarding defining notion of security are presented.
This scientific research gives an opportunity to consider a concept of security 
as the phenomenon that has multifunctional character, where security as a 
social value of society is an activity of certain group of different subjects, but 
as social necessity is the purposeful result of such activity. The conducted 
analysis gives an opportunity to understand that security is the necessary 
condition of existence of personality, society and state that guarantees 
possibility of further progressive development of these elements.
Consequently, security should be examined as the really existent phenomenon 
of objective reality.
By virtue of what generalization of investigational theories and legislative 
determinations gives an opportunity to make determination of concept 
“security”. Security is this such state of public relations, at that find the natural 
development of ability and the meaningful necessities of personality, society 
and state will be realized socially; properly protected from the internal and 
external threats of right and freedom of man and citizen, development and 
security of material and spiritual values of society, normal functioning and 
development of constitutional line-up, territorial integrity and sovereignty of 
the state are provided.

Поняття “безпека” володіє вираженою біологічною категорією 
і в певному сенсі може бути витлумачено за аналогією з інстинк-
том самозбереження людини. Дана обставина дозволяє розгляда-
ти категорію безпеки як необхідну умову життєдіяльності індиві-
да, стабільного існування і функціонування держави і суспільства, 
прогресивного розвитку людської цивілізації. Українська держава 
в порядку виконання покладеної на неї соціальної функції прово-
дить комплекс стабілізаційних заходів щодо забезпечення безпеки 
громадян, країни в цілому. Не випадково у всіх документах, при-
свячених безпеці, в якості необхідної умови здійснення намічених 
заходів називається розробка системи їх правового забезпечення1.

З метою виявлення сутності такого поняття, а також визначення 
системи заходів, які дозволяли б максимально ефективно захистити 
інтереси особистості, суспільства і держави, потрібно, перш за все, 
визначити зміст самого поняття безпека. Зазначений термін досить 
1 Указ про питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України 2005 

(Президент України). <www.rainbow.gov.ua>.
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часто вживається як в юридичній літературі, законах, нормативних 
правових актах, так і у засобах масової інформації, побуті. Однак до 
останнього часу дослідники приділяли мало уваги філософським і 
методологічним проблемам безпеки як певного соціального явища.

Ще у давнину розуміння безпеки людиною не виходило за рамки 
буденного уявлення і трактувалося як відсутність для неї небезпеки 
або зла. У такому життєвому значенні термін «безпека» вживався, на-
приклад, давньогрецьким філософом Платоном. У той же час у се-
редні віки, відповідно до словника Робера, під безпекою вже розуміли 
спокійний стан духу людини, яка вважала себе захищеною від будь-
якої небезпеки. Однак у цьому значенні цей термін не увійшов міц но 
у лексику народів Європи і до XVII ст. використовувався рідко1.

Широке ж поширення в наукових і політичних колах західноєвро-
пейських держав поняття «безпека» набуває завдяки філософським 
концепціям Т. Гоббса, Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо, Б. Спінози та інших 
мислителів XVII-XVIII ст., означаючи стан, ситуацію спокою, що 
з'являється у результаті відсутності реальної небезпеки (як фізич-
ної, так і моральної). Саме в цей період вченими робилися перші 
спроби теоретичної розробки цього поняття. Найбільш цікавою є 
версія, запропонована Зонненфельсом, який вважав, що безпека – 
це такий стан, при якому нікому нічого побоюватися. Для конкрет-
ної людини такий стан означало приватну, особисту безпеку, а стан 
держави, при якому нема чого побоюватися, становило громадську 
безпеку2. 

Так, вперше на пострадянському просторі законодавче визначен-
ня безпеки було сформульовано в Законі Російської Федерації “Про 
безпеку”. Зокрема, російський законодавець під “безпекою” розуміє 
“стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства і 
держави від внутрішніх і зовнішніх загроз” (ст.1)3.

В Україні на законодавчому рівні визначення поняття «безпека» 
вперше сформульовано в рамках поняття «національна безпека» 
в Концепції національної безпеки України і визначає національну 
безпеку України як стан захищеності життєво важливих інтересів 
особистості, суспільства і держави від внутрішніх зовнішніх загроз, 
1 Зеленков, М.Ю. (2002). Правовые основы общей теории безопасности 

Российского государства в ХХІ веке. Москва: Юридический институт 
МИИТа, 25.

2 Зеленков, М.Ю. (2002). Правовые основы общей теории безопасности 
Российского государства в ХХІ веке. Москва: Юридический институт 
МИИТа, 26. 

3 Закон РФ о безопасности 1992 (Государственная Дума). ВВС РФ, 15.
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що є необхідною умовою збереження та примноження духовних і 
матеріальних цінностей1.

Згодом зазначене визначення набуло подальшого розвитку у За-
коні України «Про основи національної безпеки», де під національ-
ною безпекою розуміється захищеність життєво важливих інтересів 
людини і громадянина, суспільства і держави, що забезпечує сталий 
розвиток суспільства, своєчасне виявлення, попередження і нейтра-
лізацію реальних та потенційних загроз національним інтересам2.

Із пропонованим у Законі розумінням безпеки погоджують-
ся і вчені, які звертаються до аналізованої проблемі. Наприк лад, 
Н.Казаков визначає безпеку як «динамічно стійкий стан по від-
ношенню до несприятливих впливів і діяльність по захисту від вну-
трішніх і зовнішніх загроз, щодо забезпечення таких внутрішніх і 
зовнішніх умов існування держави, які гарантують можливість ста-
більного, всебічного прогресу суспільства і його громадян»3. Це по-
няття, за його зауваженням, перетворилося на комплексне і интегра-
тивне, що відбиває життєво важливі інтереси розвитку особистості, 
суспільства і держави.

В даний час в Україні приймаються закони про конкретні види 
безпеки і даються їм визначення.

Наприклад, Закон про Основи національної безпеки України, 
являє собою систему поглядів на забезпечення в Україні безпеки 
людини і громадянина, суспільства і держави від зовнішніх і вну-
трішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності. Під національною 
безпекою України розуміється захищеність жіттєво важливих інтер-
есів людини й громадянина, суспільства і держави, що забезпечує 
сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання та 
нейтралізацію реальних і потенційніх загроз національнім інтер-
есам.

У Проекті доктрини інформаційної безпеки України вказано, що 
інформаційна безпека є важливою самостійною сферою забезпе-
чення національної безпеки4. У зв’язку з чим, дії України в цій сфері 
у зовнішній політиці мають бути спрямовані на вдосконалення ін-
1 Постанова про концепцiю національної безпеки України 1997 (Верховна Рада 

України). Відомості Верховної Ради України, 10, 85. 
2 Закон про основи національної безпеки України 2003 (Верховна Рада України). 

Офіційний Вісник України, 29, 1433.
3 Казаков, Н.Д. (1994). Безопасность и синергетика (опыт философского 

осмысления). Безопасность, 4 (20), 62-63. 
4 Указ про заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки держави 2002 

(Президент України). Офiційний Вicник України, 38.
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формаційного супроводу за кордоном діяльності держави, громад-
ських організацій, суб’єктів підприємницької діяльності; сприяння 
вітчизняним ЗМІ для формування позитивного іміджу України у 
світовому інформаційному просторі.

Відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку» забезпе-
чення пожежної безпеки є невід’ємною частиною державної діяль-
ності щодо охорони життя та здоров`я людей, національного багат-
ства і навколишнього природного середовища1.

Закон України «Про охорону праці» встановлює основні поло-
ження щодо реалізації конституційних прав працівників на охорону 
їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні, без-
печні і здорові умови праці. Визначає порядок відносин між робо-
тодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробни-
чого середовища2.

Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання від 9 
грудня 1999 року № 63 «Про затвердження Загальних положень 
забезпечення безпеки атомних станцій» встановлено, що «безпека 
атомної станції визначається як здатність атомної станції за умов 
нормальної експлуатації, порушення нормальної експлуатації, ава-
рійних ситуацій і аварій обмежувати радіаційний вплив на персо-
нал, населення, навколишнє середовище встановленими межами3. 

Закон України «Про якість та безпеку продуктів харчування і 
продовольчої сировини» безпеку продуктів харчування визначає як 
відсутність загрози шкідливого впливу продуктів харчування, про-
довольчої сировини та супутних матеріалів на організм людини4.

Закон України «Про захист прав споживачів» безпеку товару фор-
мулює як відсутність будь-якого ризику для життя, здоров’я, майна 
споживача і навколишнього природного середовища при звичайних 
умовах використання, зберігання, транспортування, створення та 
утилізації товару5.

Таким чином, аналіз законодавчого визначення поняття безпеки в 
зазначених нормативних актах дає можливість зробити наступні ви-
1 Закон про пожежну безпеку 1993 (Верховна Рада України). Відомості Верховної 

Ради України, 10, 36.
2 Закон про охорону праці 1992 (Верховна Рада України). Відомості Верховної 

Ради України, 49, 669.
3 Наказ про затвердження Загальних положень забезпечення безпеки атомних 

станцій 1999 (Державна адміністрація ядерного регулювання).
4 Закон про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини 

(Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 48, 359. 
5 Закон про захист прав споживачів 2002 (Верховна Рада України). Відомості 

Верховної Ради України, 17, 120.
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сновки: а) безпеку можна розглядати в якості певного соціального 
явища з усіма характерними для нього властивостями; б) безпека 
сприймається як необхідне, особливе соціальне благо, для підтри-
мання та збереження якого суспільство і держава здійснює всілякі 
заходи.

Зараз термін “безпека” досить широко використовується в юри-
дичній лексиці, незважаючи на те, що в науковій літературі не ви-
роблено ще однакове розуміння його сутності.

У цьому зв’язку В.Спиридонов зазначає, що термін «безпека» у 
науковій літературі вельми багатозначний і досі нe вироблено чітко-
го і суворого визначення цього поняття. Іноді безпека розглядається 
як мета, в інших випадках як концепція або як наукова програма чи 
наукова дисципліна1. Ще й досі нe існує цілісної концепції безпеки: 
поняття «особиста безпека», «національна безпека», «міжнароднa 
безпека» і «глобальна безпека» мають справу з абсолютно різним 
набором проблем і виходять з різних історичних і філософських 
контекстів.

Аналіз наукової літератури з проблем безпеки вкaзує, що межі 
її розуміння досить широкі. Якщо раніше безпека розглядалася 
стосовно держави і суспільства, то нині вона розглядається від-
носно триєдності – особа, суспільство, держава. Раніше безпека 
пов’язувалася в основному з підривною діяльністю зовнішніх і вну-
трішніх супротивників держави, сьогодні ж безпека держави – це не 
лише зведення до мінімуму загрози військового нападу, захоплення 
території, фізичного знищення населення. У широкому сенсі понят-
тя «безпека» включає забезпечення громадян того або іншого сус-
пільства необхідними умовами для цивілізованого життя, розвитку 
і самовираження». Цю точку зору розділяють і інші дослідники, які 
розглядають безпеку. Як сукупність (створення) умов і чинників, 
що забезпечують нормальне функціонування і ефективний розви-
ток людства і різних соціальних систем.

Згідно етимології цього слова – “безпека” означає “відсутність 
небезпек, збереження, надійність”2, тобто відсутність будь-яких за-
1 Спиридонов, В.И. (1994). Безопасность и проблема ассимиляции политической 

ценности мира. Проблемы безопасности и устойчивости социально-
политического развития российского общества. Москва: Центр социальных 
исследований безопасности, 91-92. 

2 Даль, В. (1989). Толковый словарь живого великорусского языка. Москва: 
Русский язык., Т. 1, 67.
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гроз державі, суспільству й особистості. При цьому, термін “надій-
ний” – означає “твердий, міцний”1.

У юридичній енциклопедії дається таке поняття безпеки: «Безпе-
ка (англ. Sofety, security) стан захищеності життєво важливих інтер-
есів особи, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз. 
Основні об’єкти безпеки: людина і громадянин – їх права і свободи; 
суспільство – його матеріальні і духовні цінності; держава – її кон-
ституційний лад, суверенітет і територіальна цілісність»2.

З чого видно, що зазначене поняття безпеки по суті збігається 
з тим, яке закріплене в чинному Законі “Про основи національної 
безпеки України”.

Аналіз наукової літератури з проблем безпеки вказує на те, що 
межі її розуміння досить широкі. Якщо раніше безпека розглядала-
ся стосовно до держави і суспільства, то зараз вона розглядається у 
відношенні триєдності – особистість, суспільство, держава. Раніше 
безпека пов’язувалася в основному з підривною діяльністю зовніш-
ніх і внутрішніх супротивників держави, сьогодні ж безпека держа-
ви – це не тільки зведення до мінімуму загрози військового нападу, 
захоплення території, фізичного знищення населення. У широкому 
розумінні поняття «безпека» включає забезпечення громадянам того 
чи іншого суспільства необхідних умов для цивілізованого життя, 
розвитку і самовираження3.

Інші вчені ототожнюють поняття “безпека” і “захищеність” як 
правові категорії, вважаючи, що безпека є станом захищеності4.

У цьому сенсі не можна не погодитися із судженнями М.  Арза-
маскіна і П.Матросова, які визначають безпеку як стан, при якому 
зовнішні і внутрішні загрози не досягають певного критичного рів-
ня, що дозволяє говорити про загрозу найважливішим інтересам 
держави, суспільства, особистості, а також як міру захищеності 
середовища, проживання, честі, гідності, цінностей особистості, 
соціальних груп, держави, суспільства, цивілізації в цілому. При 
цьому під національною безпекою дослідники мають на увазі рі-
вень захищеності життєво важливих інтересів особистості, сус-
1 Даль, В. (1989). Толковый словарь живого великорусского языка. Москва: 

Русский язык., Т. 1, 412.
2 Тихомирова, Л.В., Тихомиров, М.Ю. (1997). Юридическая энциклопедия. 

Москва: Юринформцентр, 47.
3 Чернявский, Г.С., Кобелев, Р.А., Исайчев, Г.А. (1994). К вопросу исследования 

проблем безопасности России. Военная мысль, 29, 3.
4 Долгова, А.И., Дьякова, С.В. (ред.) (1993). Организованная преступность. 

Проблемы, дискуссии, предложения. Москва: Криминологическая Ассоциация, 
197.
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пільства, держави від внутрішніх і зовнішніх загроз. Тому деякі 
дослідники пропонують позицію забезпечення безпеки особистос-
ті, суспільства і держави виключно шляхом забезпечення безпеки 
інститутів держави1.

В.Сенчагов розглядає безпеку як стан об’єкта у системі його 
зв’язків з точки зору здатності до виживання і розвитку в умовах 
внутрішніх і зовнішніх загроз, а також дії непередбачуваних і важ-
копрогнозованих факторів. У даному випадку, хоч і в абстрактній 
формі, загрози об’єкту не виключаються, причому сам об’єкт до-
сліджується з точки зору можливості його існування в умовах не-
минучих небезпек2.

Деякі дослідники безпеку часто розглядають не як об’єкт захисту 
і дослідження, а як певну властивість предмета. Подібна теорія ло-
гічно призводить до висновку, що «існує не безпека, а предмети, що 
нею володіють»3. Згідно з цією обставиною слід зазначити, що без-
пеку неможливо розглядати як явище реально існуюче в об’єктивній 
дійсності. Між тим саме заперечення безпеки як певного явища 
об’єктивного характеру пов’язано з більш локальним тлумаченням 
реальності як відображенні предметів матеріального світу і зовсім 
не явищ, що не мають матеріальної форми вираження. Проте, вар-
то зауважити, що об’єктивна реальність “включає різні матеріаль-
ні об’єкти, їх властивості, простір, час, рух, закони, різні суспільні 
явища – виробничі відношення, державу, культуру тощо”. В одному 
випадку певне явище в силу взаємозв’язку і різноманіття навколиш-
ньої дійсності може виступати властивістю іншого явища або пред-
мета, а в іншому – в якості явища або предмета, для якого характерні 
свої самостійні властивості. У такому випадку більшість обставин 
знаходяться у залежності від визначення об’єкту дослідження і ви-
користовуваних при цьому методів. Слушно зазначає Ю.Демидов, 
що “об’єктом оцінки можуть бути явища об’єктивної дійсності, або 
їх окремі сторони, або їх відображення, а також оцінки”4. З огляду 
на це В.Тихий робить висновок: “відбиваючи у суб’єктивній фор-
1 Арзамаскин, H.H., Матросов, П.И. (1998). Государственная безопасность: 

понятие, черты и перспективы стабилизации. Преступность как угроза 
национальной безопасности. Ульяновск, 51.

2 Сенчагова, В.К. (ред.) (1998). Экономическая безопасность. Москва, 12.
3 Тихий, В.П. (1989). Уголовная ответственность за нарушение правил 

безопасности обращения с общеопасными предметами. Киев, 7.
4 Демидов, Ю.А. (1975). Социальная ценность и оценка в уголовном праве. 

Москва, 18.
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мі реально існуюче, поняття “безпека” є об’єктивною за змістом”1. 
Отже, безпека як явище є такою ж об’єктивною реальністю як і 
будь-який предмет, що має фізичну форму.

У даному випадку корисним виявляється твердження 
C.Степашина про те, що тільки міцна держава і сильна влада мо-
жуть бути гарантами природних прав людини, свободи і гідності 
особистості2.

 Інша думка щодо розуміння безпеки існує у Л.Шершенева. Він 
вважає, що в основі “концепції безпеки, її структур і механізмів має 
лежати нове ноосферне світобачення, нове уявлення про цілі і жит-
тєво важливі інтереси і базові цінності держави, її роль і місце у 
світовому співтоваристві”. При цьому ключовим елементом ноос-
ферного устрою життя виступає людина3.

З точки зору Г.Сергеєва, безпека – це сукупність актуальних чин-
ників, що забезпечують сприятливі умови для розвитку країни, жит-
тєздатності держави, збереження ії фундаментальних цінностей4.

С.Гончаров під безпекою держави розуміє «захищеність якісно-
го стану суспільних відносин, що забезпечують прогресуючий роз-
виток суспільства в конкретних історичних та природних умовах, 
від небезпеки, джерелом виникнення якої є внутрішні і зовнішні 
суперечності»5.

Відповідно до думки інших дослідників, безпека – це особли-
вість соціальної системи ухилитися від шкідливого впливу на етапі 
виклику або погрози, а також здатність захисту від джерела небез-
пеки або знищення його на початковому етапі впливу6.

М.Лесков для розуміння безпеки пропонує гомеостазісний7 під-
хід. Він розглядає безпеку як явище, тотожне гомеостазису системи, 
1 Тихий, В.П. (1989). Уголовная ответственность за нарушение правил 

безопасности обращения с общеопасными предметами. Киев, 7.
2 Степашин, С.В. (1994). Безопасность человека и общества (политико-правовые 

вопросы). Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт 
МВД России, 16.

3 Шершенев, Л.И. (1994). Безопасность: государственные и общественные устои. 
Безопасность, 4 (20), 75.

4 Сергеев, Г.М. (1993). Необходимость концепции национальной безопасности. 
Информационный сборник Фонда национальной и международной 
безопасности, 8, 81.

5 Лопатин, В.Н. (2000). Информационная безопасность России: Человек. 
Общество. Государство. Санкт-Петербург: Фонд «Университет», 65.

6 Теоретичнi аспекти стратегїї воєнної безпеки суспiльства i держави (2003). 
Харькiв: Вид-во нац. Ун-ту внутр.справ, 6.

7 Лесков, М.А. (1994). Гомеостатические процессы и теория безопасности. 
Безопасность, 4, 66. 
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“під яким прийнято розуміти тип динамічної рівноваги, характер-
ний для складних саморегульованих систем і станів у підтримці іс-
тотно важливих для збереження системи параметрів у допустимих 
межах”1.

Такий підхід М.Лескова до поняття безпеки дозволяє глибше зро-
зуміти сутність безпеки, визначити методологічні основи побудови 
і функціонування її системи, однак він надмірно узагальнений і не 
містить реального уявлення про безпеку людини з ії природними 
правами і свободами, які відповідно до Конституції України (ст. 3) є 
найвищою соціальною цінністю.

Проведений аналіз дає можливість оцінити поняття безпеки як 
явище, яке має поліфункціональний характер, де безпека як соціаль-
на цінність суспільства – діяльність певної групи різних суб’єктів, 
а як соціальна потреба – це цілеспрямований результат такої діяль-
ності. Причому безпека є необхідною умовою існування особистос-
ті, суспільства і держави, що гарантує можливість подальшого про-
гресивного розвитку цих елементів.

Таким чином, безпеку необхідно розглядати як реально існу-
юче явище об’єктивної дійсності, тому що об’єктивна реальність 
«містить у собі різні матеріальні об’єкти, їх властивості, простір, 
час, рух, закони, різні суспільні явища – виробничі відносини, 
державу, культуру тощо»2. Безпека як явище виявляється такою ж 
об’єктивною реальністю, як і будь-який об’єкт (суб’єкт), що володіє 
певним комплексом фізичних характеристик.

Отже, процес узагальнення досліджених раніше теорій і законо-
давчих визначень дає можливість зробити висновок, що безпека – це 
такий стан суспільних відносин, де знаходять свій природній розви-
ток здатності і реалізуються соціально значимі потреби особистос-
ті, суспільства і держави; належним чином захищені від внутрішніх 
і зовнішніх загроз права і свободи людини і громадянина, забезпе-
чується розвиток і збереження матеріальних і духовних цінностей 
суспільства, нормальне функціонування і розвиток конституційного 
ладу, територіальної цілісності і суверенітету держави.
1 Фролова, И.Т. (ред.) (1986). Философский словарь. 5-е изд. Москва: Политиздат, 

97.
2 Философский словарь (1972). Москва, 291.
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Ірина Чміль

теоРетико-методологічні засади  
дослідження суспільних Рухів 

The scientific article is devoted to analysis of the different views concerning the 
necessity of the theory of social movements’ researching. The author focused 
on the investigation of the basic concepts of social movements. In article were 
defined the preconditions of their creation. Disclosed the reasons of people’s 
participation in the activities of social movements. The role and functions of 
social movements in different political regimes were investigated; the basic 
classifications and the main stages of social movements were analyzed; 
the main differences between social movements and political parties were 
investigated.

Політична система становить собою складну сукупність різно-
манітних елементів, серед яких важливе місце посідають суспільні 
рухи. Вони як неінституційні форми протесту мають значні важелі 
впливу на владу, що сприяє їх результативності, а тому кориснос-
ті та необхідності для будь-якого суспільства. Актуальність дослі-
дження суспільних рухів зумовлена тим, що їхня роль та функції за-
вжди є важливими незалежно від того, за якого політичного режиму 
вони виникли. Тому теоретико-методологічний аналіз суспільних 
рухів дасть можливість детально розглянути і проаналізувати особ-
ливості утворення та діяльності суспільних рухів, що буде корисно 
для організації та проведення різних видів суспільних протестів, а 
також може посприяти подальшому науковому дослідженню цієї 
проблематики.

Дослідженням феномена суспільних рухів, а також розробкою 
їхніх основних теорій та концепцій займалося багато науковців. 
Серед них: американські вчені: Г. Блумер, У. Корнхаузер1, Д. Ма-
кадам, С.  Терроу, Ч. Тіллі2; французький дослідник А. Турен3; аме-
риканський соціолог Н. Смелзер; польські науковці П. Штомпка4 та 
Є.  Вятр5; англійський соціолог Е. Гідденс; російські вчені: О. Здра-
1 Kornhauser, W. (1959). The Politics of Mas Society. New York: Free Press.
2 Камінська, Л.Ф. (2010). Теоретичні підходи до дослідження суспільних 

рухів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Соціологія, 1, 91-93.

3 Touraine, A. (1981). The Voice and the Eye: An Analysis of Social Movements. 
Cambridge: Cambridge University Press.

4 Штомпка, П. (1997). Социология социальных изменений. Москва.
5 Вятр, Е. (1979). Социология политических отношений. Москва: Прогресс.
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вомислова1, О. Яницький, О. Ротмістров2, Є. Хаванов; українські 
дослідники: Л. Камінська, О. Кудіна3, А. Матвійчик4 та ін. 

Метою статті є аналіз основних теорій суспільних рухів; визна-
чення передумов їх утворення, причин участі населення в їхній ді-
яльності; дослідження ролі та функцій суспільних рухів за різних 
політичних режимів, розгляд їх основних класифікацій та етапів 
розвитку, а також виокремлення низки відмінностей між суспільни-
ми рухами та політичними партіями. 

Суспільні рухи у своєму розвитку пройшли довгий еволюційний 
шлях, що свідчить про те, що вони є не новим явищем у політичній 
науці. Революції, бунти, страйки, заколоти тощо – все це передба-
чало наявність незадоволених груп людей, які організовувалися в 
різні за функціями та значенням форми протесту. Так, німецький 
соціолог, філософ та економіст К. Маркс був у першу чергу зацікав-
лений у аналізі причин та динаміки розвитку революційних рухів, 
спрямованих на демонтаж капіталістичної системи. Він стверджу-
вав, що рухи виростають з основних соціально-економічних відно-
син, які становлять основу влади в суспільстві. Таким чином, він 
акцентував увагу на тому, що капіталізм породжує необхідні умови 
для революційної перебудови суспільств. Необхідно відзначити, що 
у своїй теорії К. Маркс звертає увагу на низку чинників, які часто 
опускають інші концепції суспільних рухів. Зокрема, він пов’язує 
нерівність та інші властивості суспільства з виникненням револю-
ційних рухів. Центральне місце належить інтересам, особливо кла-
совим. Тобто К. Маркс стверджував, що участь у рухах є раціональ-
ною, цілеспрямованою діяльністю. Також відзначав необхідність 
внутрішньої організації рухів та налагодження контактів. Суспільні 
рухи є продуктом суспільств, у яких вони виникають. Однак через 
класову належність теорія Маркса була обмеженою щодо пояснен-
ня причин утворення соціальних рухів, де інші фактори відіграють 
помітну роль.
1 Здравомыслова, Е.А. (1992). Парадигмы и модели социологии общественных 

движений. Социология общественных движений: концептуальные модели 
исследования. Москва, 28-42.

2 Ротмистров, А.Н. (2010). Общественные движения: опыт классификации 
социологических концепций. Социс, 8, 46-53.

3 Кудіна, О. (2009). Зростання впливу громадсько-політичних об’єднань 
на політичні процеси: витоки феномену. Науковий вісник Ужгородського 
університету, 11, 111-115.

4 Матвійчик, А.В. (2010). Громадські об’єднання як інститут громадянського 
суспільства. Гілея, 36, 104-112.
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Німецький соціолог М. Вебер на основі досліджень харизматич-
ної влади розробив власну концепцію харизматичних суспільних 
рухів. Останні він визначав як силу соціальних змін, стверджуючи, 
що «у сфері своїх вимог харизматична влада відкидає минуле і в 
цьому сенсі є специфічною революційною силою». Для М. Вебера 
боротьба за владу та зміни було основним завданням харизматич-
них рухів1. 

Отже, у ХІХ столітті до головних цілей суспільних рухів зарахо-
вували здобуття влади, а вже століттям пізніше була сформульована 
інша мета – вплив на владу. Відбулося певне переосмислення суті 
руху.

Переорієнтація дослідників у інше русло трактування поняття 
руху дала поштовх до появи різних поглядів щодо необхідності фор-
мування теорії суспільних рухів. Деякі активісти стверджують, що 
такі теорії є нічим іншим як простим академічним паразитизмом. 
Вчені-теоретики, навпаки, схиляються до того, що теорія є корис-
ною та необхідною. Науковці стверджують, що знання є передумо-
вою ефективних дій задля досягнення бажаних результатів. Таким 
чином, теорія в цілому була виправданням формальної політичної 
організації. 

Рухи, в основі яких покладено теоретичні напрацювання, неми-
нуче розшаровуються між високоосвіченою меншістю та мало– чи 
неосвіченою більшістю. Якщо теорія, на якій ґрунтується діяльність 
руху, є детально розробленою та комплексною, його структура буде 
формальною, ієрархічною та бюрократичною. Проте чи може така 
формальна організація руху сприяти інтересам його активістів? Де-
які недавні дослідження суспільних рухів у США показують, що 
це не так. Справді, це означало, що люди, які прагнуть змін і від-
чувають потребу в політичних діях, щоб полегшити свої умови, та-
кож перешкоджають формально організованим суспільним рухам. 
Так, американські дослідники Ф. Півен і Р. Кловард (1979) на основі 
аналізу рухів бідних у США дійшли висновку, що для найбідніших 
прошарків населення витрати на формальну організацію є дуже ви-
сокими. Там, де рухи бідних були офіційно організованими, всі на-
явні ресурси та енергія витрачалися на підтримку цієї організації, а 
не на реалізацію поставленої мети. 

Ф. Півен і Р. Кловард у своїх дослідженнях доходять висновку, що 
бідні верстви населення будуть уникати організації (інтелектуалів 
1 Morris, A., Herring, C. (1987). Theory and research in social movements: a critical 

review. Annual Review of Political Science, 2, 137-198.
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та теоретиків, які часто сприяють збільшенню активістів руху) й по-
кладатися на власні сили спонтанного протесту. Таким чином, вони 
будуть позбавлені необхідності формування організаційної струк-
тури1. Вчені наголошували на тому, що бюрократизація має здат-
ність перешкоджати суспільному руху, оскільки лідери настільки 
захоплюються організаційним оформленням власної діяльності, що 
забувають про основну мету – необхідність змін. У таких випадках 
радикальні настрої серед населення зникають2. 

На нашу думку, висновки американських учених щодо особли-
востей руху бідних у США можна пояснити особливостями полі-
тичної культури цієї країни. Децентралізована політична система 
США надає більше можливостей для політичного доступу, але на-
кладає серйозні інституційні обмеження на ефективне здійснення 
політики. У такому разі часто виникають спонтанні протести, а вла-
да відносно швидко приєднується до вимог протестуючих. Жорстко 
централізовані держави з меншими можливостями для політичного 
доступу і більш ефективним механізмом реалізації політики можуть 
бути стійкішими до неорганізованих протестів. 

Країни Західної Європи, як правило, були більш придатними для 
діяльності профспілкових організацій та створювали менше пере-
шкод для реєстрації виборців та їх голосування, ніж у США. Витра-
ти на політичну організацію руху бідних щодо користі, яку можна 
отримати від їхньої діяльності, у результаті були менші у країнах 
Західної Європи та Австралії, ніж у США.

Всі витрати від стихійних та необдуманих протестів можна звес-
ти до мінімуму, коли всі дії будуть стратегічно виваженими. Страте-
гія неминуче ґрунтується на знаннях, які вкорінені в теоріях. Тобто 
остання є корисною для суспільних рухів, оскільки дозволяє зрозу-
міти рухам як діяти ефективно й досягти поставленої мети. Наукові 
дослідження протестів переконливо підтвердили, що навіть у най-
більш анархічних протестах існують лідери, котрі зберігають здо-
ровий глузд та здатні до розробки подальшого плану дій3.

Необхідність і важливість теорії суспільних рухів обґрунтував 
французький соціолог А. Турен. У своїх дослідженнях він зверта-
ється до пояснення проблем дії. Вчений розглядає суспільство не 
1 Rootes, C.A. (1990). Theory of Social Movements: Theory for Social Movements? 

Philosophy and Social Action, 16(4), 5-17.
2 Christiansen, J. Four stages of social movements. Scribd. <http://www.ebscohost.

com/uploads/imported/thisTopic-dbTopic-1248.pdf> (2014, листопад).
3 Rootes, C.A. (1990). Theory of Social Movements: Theory for Social Movements? 

Philosophy and Social Action, 16(4), 5-17.



110

ISSN 2336-5439          EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ

як набір інститутів, а як складну мережу соціальних відносин. Со-
ціологія дії, яку пропонує А. Турен, протистоїть функціоналізму 
та марксистському економізму. Ні функціоналізм (який відводить 
центральну роль проблемі порядку та інтерпретує всі соціальні дії 
з точки зору норм і ролей), ані структуралістський марксизм (який 
розглядає дії як розробку економічних законів) адекватно не справ-
ляються з аналізом соціальної дії. А. Турен стверджує, що ми при-
йшли до переломного моменту в суспільному розвитку: появи з 
оболонки індустріального суспільства нових «запрограмованих» 
суспільств, у яких важливу роль займає знання1. 

Революції, які мали місце в Європі, зумовили інтерес до вивчен-
ня суспільних рухів. У США значним поштовхом до аналізу різних 
неінституційних формувань став також рух за громадянські права, 
що мав місце у 1950–1960-х роках. Відтак, незважаючи на поодино-
кі дослідження суспільних рухів ще в ХІХ столітті, науковий інтер-
ес до їх вивчення появився лише в середині ХХ століття, коли були 
розроблені основні теорії дослідження суспільних рухів. 

Першою з таких концепцій була парадигма масового суспільства 
та колективної поведінки, яка виникла в 1960-х роках у США. Ем-
піричною базою цієї концепції були революційні рухи у Франції 
XVIII – XIX століть, у Російській імперії початку ХХ століття, у 
Китаї ХХ століття, робітничі рухи у США, комуністичний рух в Єв-
ропі, фашистський – в Італії та Іспанії, нацистський – у Німеччині. 
Представниками цієї теорії були У. Корнхаузер, Г. Блумер, С.  Ліпсет, 
Г. Лебон. Вони досліджували переважно політичні протестні висту-
пи й у своїй більшості були вороже до них налаштовані2. Соціальні 
рухи трактувалися як ірраціональна та нескоординована колектив-
на поведінка в ситуації соціальної кризи. У. Корнхаузер наголошу-
вав, що в суспільні рухи об’єднуються соціально-ізольовані люди, 
які відчувають нестачу соціальних зв’язків та спілкування3. Теорія 
колективної поведінки розглядає суспільні рухи як неінституціона-
лізовані спроби соціальних змін. Таким чином, Г. Блумер визначає 
«суспільні рухи як певні колективні підприємства, спрямовані на 
створення нового порядку життя» і стверджує, що на самому почат-
ку «суспільний рух є аморфним, погано організованим та без фор-
ми». Р. Тернер і Дж. Кілліан визначають громадський рух як «колек-
1 Touraine, A. (1981). The Voice and the Eye: An Analysis of Social Movements. 

Cambridge: Cambridge University Press.
2 Ротмистров, А.Н. (2010). Общественные движения: опыт классификации 

социологических концепций. Социс, 8, 46-53.
3 Kornhauser, W. (1959). The Politics of Mas Society. New York: Free Press.
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тивну діяльність, що сприяє або чинить опір змінам у суспільстві. 
Як колективна дія, рух становить собою групу з невизначеним та 
непостійним членством, а також керівництвом, позиція якого ви-
значається більшою мірою неофіційною реакцією членів руху, ніж 
формальними процедурами легітимації влади»1. Найбільш руйнів-
ною формою масової протестної поведінки вважалася революція, 
яку Г. Лебон характеризував як прояв масової істерії, тріумф ірра-
ціональності. 

У рамках теорії колективної поведінки існувала ще одна група 
авторів, котрі вважали, що протестна поведінка зумовлена соціаль-
ними умовами, а не психологічними факторами. Важливим щодо 
цього є підхід Н. Смелзера. Соціальний протест дослідник визна-
чає як спробу змінити соціальне середовище і включає в нього такі 
елементи: 

1) масові соціально-політичні заворушення як основна сприят-
лива умова;

2) руйнування довіри, ворожість у відносинах між певними со-
ціальними суб’єктами та представниками влади;

3) поширення в певних соціальних колах переконання щодо во-
рожості та упередженості влади до даного суб’єкта;

4) різні активізуючі фактори, ситуативні каталізатори масових 
виступів;

5) мобілізація до дій – процес «збирання» соціального суб’єкта 
(натовпу);

6) неадекватний соціальний контроль – позиція та реакція пред-
ставників влади, які провокують стихійну масову поведінку2. 

Учасниками суспільних рухів у теорії колективної поведінки 
були переважно вихідці «з низів», які через недостатній рівень по-
літичної соціалізації, відсутність освіти тощо були вразливими пе-
ред соціально-економічними та політичними проблемами. У цьому 
полягав недолік цієї концепції, оскільки вони розглядали рухи лише 
з позицій маси. Хоч склад учасників рухів був досить неоднорідним 
і часто включав багатих та освічених людей3. 
1 Rootes, C.A. (1990). Theory of Social Movements: Theory for Social Movements? 

Philosophy and Social Action, 16(4), 5-17.
2 Дементьева, И.Н. (2013). Изучение протестной активности населения в 

зарубежной и отечественной науке. Проблемы развития территории, 4 (66), 
83-94.

3 Ротмистров, А.Н. (2010). Общественные движения: опыт классификации 
социологических концепций. Социс, 8, 46-53.
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Паралельно з теорією колективної поведінки розвивалася інша 
концепція – відносної депривації. Вперше її запровадив у науковий 
обіг С. Стауффер. Її представники – Дж. Роуз та Д. Моррісон – за-
значали, що люди, які відчувають певні нестатки (відносну депри-
вацію), об’єднуються в суспільні рухи. Відносна депривація – це 
стан сприйняття свого становища як невигідного порівняно з ін-
шими. Суспільні рухи в цій концепції визначаються як поведінка 
людей, які усвідомили, що в них є менше можливостей задоволь-
нити свої потреби, ніж в інших членів суспільства. Рухи в цьому 
разі розглядаються як засіб досягнення змін, які покращують стан 
його учасників. Масштаб відносної депривації – це ступінь поши-
реності почуття незадоволення серед членів будь-якої спільноти. 
Розбіжність між потребами та можливостями їх задоволення веде 
до стресу, агресії, а звідси і до появи протестних рухів1. Ця концеп-
ція мала певні недоліки: пояснюючи власну позицію через алгоритм 
«відносна депривація – її усвідомлення – участь у суспільних ру-
хах», не виявила, що в цьому ланцюгу можуть бути інші ланки або 
котрась із перерахованих може бути відсутня. Наприклад, «віднос-
на депривація – її усвідомлення – саморуйнування» або «відносна 
депривація – відсутність її усвідомлення». Автори концепції також 
не врахували того факту, що наслідки діяльності суспільних рухів 
часто відрізняються від цілей їх окремих учасників. Тому не можна 
визначати суспільні рухи лише через мотивацію учасників. 

Ще однієї концепцією дослідження суспільних рухів була теорія 
мобілізації ресурсів. Вона виникла в 1960–1970-х роках у США як 
наслідок дослідження соціологами руху за права афроамериканців 
та «нових лівих». Представники цієї теорії (Ч. Тіллі, С. Терроу, Д. 
Макадам, М. Зальд та ін.) визначали суспільні рухи як вид орга-
нізації, націленої на зміну суспільного устрою у відповідності до 
певної соціальної цінності2. Успіх руху, на їхню думку, залежить від 
здатності учасників залучати ресурси (гроші, доступ до ЗМІ тощо), 
а його розвиток пояснюється бажанням людей реалізувати свої цін-
нісні орієнтації. Тобто важливою суб’єктивною причиною виник-
нення рухів і, відповідно, діяльності в них індивідів є психологічна 
мотивація, яка виникає в індивіда внаслідок відчуття невдоволен-
ня існуючим становищем, прагнення певної групи людей досягти 
1 Іщенко, В.О. (2006). Сучасні дослідження суспільних рухів: головні теоретико-

методологічні підходи. Соціальні виміри суспільства. Київ: Інститут соціології 
НАНУ, 183-194.

2 Тілі, Ч. (2007). Державне ресурсовилучення і демократія. Соціологія: теорія, 
методи, маркетинг, 4, 38-42.



113

ISSN 2336-5439          EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 1 Issue 6  2014

кращого рівня життя1. Особливістю цієї концепції було повне запе-
речення ірраціонального компонента у функціонуванні суспільних 
рухів. Недоліком теорії мобілізації ресурсів була її односторонність, 
що зумовила нездатність пояснити виникнення організації суспіль-
них рухів, причини участі тих чи інших людей за однакових обста-
вин у різних рухах тощо.

У 1970–1980-х роках у Західній Європі почала розвиватися те-
орія нових суспільних рухів, представниками якої були А. Турен, 
А. Мелуччі, Х. Крізі, М. Кастельс та ін. Її виникнення пов’язано з 
процесами глобалізації, що зумовила виникнення нових суспільних 
рухів, які, незважаючи на наявність багатьох спільних рис з тради-
ційними рухами, все ж мають певні відмінності2. Ця теорія розгля-
дає суспільні рухи (екологічні, антивоєнні, феміністичні та ін.) як 
реакцію на експансію державної влади, засобів масової інформації. 
А. Турен зазначає, що суспільний рух – це форма колективної ді-
яльності, за допомогою якої соціальні спільноти втручаються в хід 
історії. Рухи, на його думку, носять конфліктний і наступальний ха-
рактер: вони оскаржують ті чи інші параметри існуючих суспільних 
відносин та культурних моделей і тим самим виступають як чинни-
ки змін. Учений наголошує на тому, що суспільний рух становить 
собою сукупність трьох складових: ідентичності, опозиційності й 
тотальності. Особливістю нових суспільних рухів є те, що вони но-
сять глобальний характер і, відповідно, реалізуються в державних 
чи міжнародних масштабах3. Ці рухи також націлені на вирішен-
ня більш широкого кола актуальних проблем (екологічних, захисту 
прав жінок, сексуальних меншин тощо), уникають ієрархії у струк-
турі та насильства в методах своєї діяльності. Також рушійною си-
лою нових суспільних рухів стає середній клас, а не робочий, як 
стверджувалося в традиційному розумінні суті руху4. 

Наявність низки концепцій свідчить про те, що дослідники роз-
глядають поняття суспільного руху під різним кутом зору, а тому 
неможливо виокремити одне, єдино прийняте визначення цього по-
1 McCarthy, J., Zald, M. (1987). Social Movements in Organizational Society: 

Collective Essay. Oxford.
2 Павлова, Т.В. (2008). Социальные движения как фактор трансформации 

институционной среды: проблемы теории. Политические исследования, 5, 
113-124.

3 Здравомыслова, Е.А. (1990). Социологические подходы к анализу общественных 
движений. Социологические исследования, 7, 88– 93.

4 Тысячнюк, М.С. (2010). Новые подходы к анализу трансграничных 
общественных движений в условиях глобализации. Журнал социологии и 
социальной антропологии, 3, 38-62.
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няття. Більше того, навіть у рамках однієї теорії погляди науковців 
на відображення суті руху відрізняються.

Різноманітність поглядів на визначення сутності руху зумовлює 
також виокремлення різних причин його формування. Проте існує 
низка спільних передумов їх виникнення. До них належать процеси 
індустріалізації та урбанізації, які формують високий рівень мораль-
ної згуртованості населення, ізолюють індивідів, викликають праг-
нення до солідарності. Зокрема, польський дослідник П.  Штомпка 
наголошує, що перевага демократичних цінностей сприяє громад-
ській активності, небайдужості до суспільних проблем і тому стає 
основою для формування суспільних рухів1. Важливу роль відігра-
ють ЗМІ, які дають змогу порівняти власне життя з життям інших, 
на підставі чого виникають соціально-психологічні умови для роз-
витку суспільних рухів. 

Об’єктивними обставинами зародження і зростання впливу сус-
пільних рухів є наявність спільних незадоволених інтересів грома-
дян; небажання влади враховувати та адекватно реагувати на різно-
манітні потреби та інтереси суспільства, а також нездатність партій 
швидко та вчасно їх реалізовувати; невідповідність класичних по-
літичних інститутів вимогам часу2. Відсутність механізму взаємодії 
між органами державної влади та суспільними рухами призводить 
до уповільнення демократичних процесів у суспільстві, що не спри-
яє соціально-економічному та політичному розвитку3.

Російський учений Є. Хаванов до причин участі в діяльності сус-
пільних рухів вважає належними:

1) «наявність спільних інтересів, які не поміщаються у вузькі 
рамки партійних програм, розрахованих, як правило, на інтереси 
окремих класів та груп»;

2) «ускладнення соціального складу суспільства», поява нових 
груп та прошарків, що веде до значної диференціації запитів, по-
треб, інтересів населення;

3) привабливість рухів, яка полягає в тому, що їхня діяльність 
будується на ініціативі людей, «відсутнє обов’язкове членство з 
1 Штомпка, П. (1997). Социология социальных изменений. Москва.
2 Кудіна, О. (2009). Зростання впливу громадсько-політичних об’єднань 

на політичні процеси: витоки феномену. Науковий вісник Ужгородського 
університету, 11, 111-115.

3 Бондаренко, М.Ю. (2010). Громадський рух як чинник розвитку демократії в 
Україні. Ефективність державного управління: збірник наукових праць. Львів, 
58-64.
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дисципліною та іншими атрибутами організації, які випливають з 
нього»; 

4) за допомогою рухів населення може здійснювати тиск на ор-
гани влади.

При цьому автор наголошував на особливій ролі рухів, які ви-
ступають об’єднуючою ланкою між громадянським суспільством та 
органами влади1.

Зміни на політичній арені будь-якої країни завжди сприяють фор-
муванню протестних груп. Трансформація політичної системи є на-
слідком утворення суспільних рухів, які покликані пришвидшити 
цей процес, а також сприяти демократизації.

Діяльність суспільних рухів та їхня роль у функціонуванні по-
літичної системи залежить від політичного режиму країни. У демо-
кратичних державах суспільні рухи є необхідною умовою існування 
демократії, оскільки вони сприяють лібералізації політичної систе-
ми, є важливим каналом залучення людей до політики, джерелом 
формування політичної еліти, а також основою вироблення певних 
альтернативних рішень чи державної політики в цілому та її реалі-
зації. Тобто в демократичних державах суспільні рухи виступають 
своєрідним стабілізатором суспільно-політичного життя2. 

В авторитарних і тоталітарних державах наявність та діяльність 
суспільних рухів є чинником дестабілізації правлячого режиму. 
Тому в таких державах суспільні рухи, по суті, виступають фак-
тором усунення правлячої еліти від влади та передачі її обраним 
представникам народу. Ще вагомішою є роль суспільних рухів у то-
талітарних державах, де існує монополія однієї політичної партії, 
а діяльність усіх інших категорично забороняється. У цьому разі 
суспільні рухи покликані стати загальнонаціональною силою, яка 
здатна об’єднати навколо себе всіх інших опозиційно налаштованих 
громадян задля боротьби з існуючим режимом. 

Суспільні рухи в демократичних державах є засобом управлін-
ського впливу та інститутом формування громадянського суспіль-
ства. Саме для створення механізму взаємодії населення і органів 
1 Скобелина, Н.А. (2010). Условия развития общественных движений в 

современном российском обществе. Вестник Оренбургского государственного 
университета, 1, 59-63.

2 Бондаренко, М.Ю. (2010). Громадський рух як чинник розвитку демократії в 
Україні. Ефективність державного управління: збірник наукових праць. Львів, 
58-64.
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державної влади суспільні рухи мають активно брати участь у роз-
робці та прийнятті політичних рішень на всіх його етапах1.

Вони забезпечують становлення сталої демократії, виконуючи 
такі функції:

• структурування суспільства за групами інтересів та представ-
лення і захист інтересів соціальних груп;

• формулювання вимог щодо бажаної для різних груп інтересів 
державної політики;

• здійснення громадського контролю за діями влади та діяль-
ністю політичних партій;

• справляння впливу на процес прийняття урядом політичних 
рішень, легальне лобіювання необхідних для суспільних груп 
рішень2.

Суспільні рухи також сприяють розвитку соціальної активності 
населення; створюють передумови формування політичних партій; 
об’єднують людей, допомагаючи їм знайти своїх прибічників та од-
нодумців; впливають на формування громадської думки, а також на 
соціалізацію громадян.

Важливою функцією суспільних рухів є комунікативна. Так, їх 
виникнення є своєрідним індикатором незадоволення суспільних 
потреб. У таких ситуаціях рухи виступають каналом передачі існу-
ючих потреб державним інститутам, а також іншим центрам прий-
няття політичних рішень. Суспільні рухи також є важливою скла-
довою системи груп тиску, які мають значний вплив на формування 
державної політики.

Суспільні рухи виступають спостерігачами в певній суспільній 
сфері, оскільки добровільно виконують функцію суспільних жан-
дармів – фіксують зміни на своїй ділянці роботи, стежать за дотри-
манням правових норм і в разі виникнення соціальної чи політичної 
загрози можуть оперативно, привернувши до неї увагу громадськос-
ті, державних структур, мобілізувати їх до певних дій. У діяльності 
суспільних рухів відбувається реалізація людьми права на свободу 
слова, зібрання, об’єднання, можливості впливати на деякі законо-
давчі та урядові ініціативи3.
1 Матвійчик, А.В. (2010). Громадські об’єднання як інститут громадянського 

суспільства. Гілея, 36, 104-112.
2 Боєва, С.С. (2011). Витоки позапарламентської опозиції та її роль у демокра-

тизації суспільства. Актуальні проблеми політики: збірник наукових праць. 
Одеса: Фенікс, 183-191.

3 Бондаренко, М.Ю. (2010). Громадський рух як чинник розвитку демократії в 
Україні. Ефективність державного управління: збірник наукових праць. Львів, 
58-64.
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Діяльність та велика кількість суспільних рухів дали поштовх до 
їх класифікації та типології. 

Англійський соціолог Е. Гідденс, залежно від мети діяльності, 
виділив чотири типи суспільних рухів:

• трансформаційні – покликані здійснювати радикальні зміни в 
суспільстві;

• реформативні – спрямовані на зміну лише окремих аспектів 
існуючого політичного стану та на здійснення певних посту-
пових перетворень у державі;

• рухи-порятунки – як правило, релігійні рухи, які мають за 
мету звільнити людей шляхом усунення таких ситуацій, які 
розцінюються як гріховні;

• альтернативні рухи – масові рухи, які виникли в капіталіс-
тичних країнах в останні десятиліття і націлені на вирішення 
актуальних проблем та на усунення певних негативних рис 
людей1. Ці рухи набули широкого поширення в країнах За-
хідної Європи та США. Альтернативний рух не становить со-
бою єдиного утворення. Він включає в себе безліч течій. На-
приклад, рух за альтернативний спосіб життя виступає проти 
культу споживання в сучасному західному суспільстві, прагне 
подолати розрив між працею та дозвіллям, намагається об-
межити залежність людини від держави і т.д.

У свою чергу, американський соціолог Г. Блумер виділяв такі 
види суспільних рухів:

• загальні – мають за мету здійснення певних, зокрема куль-
турних, перетворень, а також зміну цінностей у суспільстві 
(робітничі, молодіжні, жіночі, рухи за мир тощо). Характер-
ними рисами цього виду рухів є: слабка організованість, від-
сутність постійного членства та стійкого керівництва. Лідери 
загальних рухів відіграють важливу роль не тому що вони 
здійснюють керівний контроль над суспільним рухом, а через 
те, що вони завдають темп. Ці рухи розвиваються переважно 
неформально, непомітно та часто неофіційно. Їхніми засоба-
ми взаємодії є перш за все читання, бесіди, розмови, диску-
сії тощо. Досягнення та дії цих рухів зосереджені скоріше у 
сфері індивідуального досвіду, ніж у помітній погодженій ді-
яльності груп. Загальний суспільний рух значною мірою під-

1 Матвійчик, А.В. (2010). Громадські об’єднання як інститут громадянського 
суспільства. Гілея, 36, 104-112.
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порядкований механізмам масової поведінки і є основою для 
формування специфічних рухів;

• специфічні – рухи з чітко визначеною метою та детальною 
організаційною структурою (реформаторські, революційні). 
Яскравим прикладом такого виду рухів були виступи за ска-
сування рабства. Особливостями цих рухів є те, що вони до-
бре структуровані, мають чітко окреслену мету, їх члени від-
дані та вірні один одному; 

• експресивні – не націлені на зміну існуючого стану, а вплива-
ють лише на організацію життя окремих груп людей (релігій-
ні рухи)1. 

В умовах трансформації західного суспільства й орієнтації сус-
пільних рухів на постматеріалістичні цінності виникає інтерес до 
взаємозв’язків рухів і субкультур, до неформальних мереж комуні-
кації. В інформаційному сенсі комунікативні технології виступають 
важливим елементом публічної діяльності рухів. Основною проб-
лемою дослідження нових суспільних рухів є ціннісні компонен-
ти культури, що формують колективну дію. Сучасне суспільство 
характеризується новими формами колективної активності, яким 
властиві такі характеристики: 

• спрямованість не стільки на трансформацію соціальних 
структур, скільки на зміну соціальних і культурних ціннос-
тей, що визначає нові цілі рухів; 

• соціальні класи перестають виступати соціальним суб’єктом 
сучасних форм колективної активності; сучасні рухи проду-
куються новими множинними соціальними спільнотами; 

• колективна активність спрямована на масову мобілізацію з 
метою зміни цінностей і настанов, для чого застосовуються 
нові засоби дії; 

• «нові» соціальні рухи відкидають формальні, бюрократичні 
способи організації, надаючи перевагу гнучкості з метою ак-
тивного залучення нових членів до своїх лав, що сприяє утво-
ренню нових типів колективної організації2. 

Існують також інші класифікації суспільних рухів. Так, за метою 
та сферами діяльності їх поділяють на пацифістські, жіночі, еко-
логічні, молодіжні, рухи за расову та національну рівноправність, 
1 Павлова, Т.В. (2008). Социальные движения как фактор трансформации инсти-

туционной среды: проблемы теории. Политические исследования, 5, 113-124.
2 Боєва, С.С. (2011). Витоки позапарламентської опозиції та її роль у 

демократизації суспільства. Актуальні проблеми політики: збірник наукових 
праць. Одеса: Фенікс, 183-191.
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релігійні тощо. За ставленням до існуючого суспільного порядку 
суспільні рухи поділяються на революційні, контрреволюційні, ре-
формістські, консервативні та ін. За методами дії – насильницькі 
та ненасильницькі. За способами організації – формальні та нефор-
мальні. За соціальною належністю – суспільні рухи робочих, фер-
мерів, інтелігенції, дрібних власників тощо. Залежно від мети рухи 
поділяються на економічні, екологічні, антивоєнні, правозахисні 
тощо. 

Важливе місце серед суспільних рухів посідають профспілки. Їх 
можна визначити як добровільні суспільні об’єднання людей, які 
створюються з метою представництва і захисту прав працівників 
у трудових відносинах, а також соціально-економічних інтересів 
членів організації, з можливістю більш широкого представництва 
найманих працівників. У політичній науці поширеною є думка, що 
профспілки не доречно зараховувати до політичних організацій, 
оскільки їх завдання та функції суттєво відрізняються. Насправді 
таке трактування є хибним. Профспілки поруч із професійними 
функціями виконують і політичні, часто виступаючи саме з політич-
ними вимогами. Яскравий приклад профспілкового руху, який мав 
значний вплив на політичну ситуацію, – профспілка «Солідарність» 
у Польщі. Першочергова мета її створення полягала в покращенні 
умов праці та життєвого рівня працівників, проте дуже швидко цілі 
цього об’єднання набули політичного характеру, і фактично з часом 
профспілка «Солідарність» перетворилася на потужний загально-
державний суспільний рух.

О. Здравомислова наголошує на ініціативному і неформальному 
характері суспільних рухів і визначає останні як більш або менш 
стабільну колективну ініціативну діяльність конфліктного характе-
ру, спрямовану на перетворення соціальної дійсності. Під нефор-
мальними суспільними рухами розуміються ініціативні організації, 
організовані ними колективні дії та їх учасники. Ці суспільні утво-
рення розкриваються в таких рисах: колективний характер дій, пе-
ретворююча активність, спільність інтересів, наявність організації, 
мобілізаційна активність. Причому саме протестні дії, колективна 
ідентичність та організація виокремлюються як основні структурні 
компоненти рухів1.

Роль суспільних рухів у розвитку держави визначали україн-
ські дослідники О. Кудіна, А. Матвійчик та О. Хуснутдінов. Зокре-
1 Здравомыслова, Е.А. (1992). Парадигмы и модели социологии общественных 

движений. Социология общественных движений: концептуальные модели 
исследования. Москва, 28-42.



120

ISSN 2336-5439          EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ

ма, у статті А. Матвійчик зазначається, що сучасні суспільні рухи 
виступають єднальною ланкою від суспільних потреб і інтересів до 
організації і здійснення державної влади. Вони як інститути гро-
мадянського суспільства в демократичному суспільстві є формою 
втілення різноманітних суспільних інтересів та їх захисту на рів-
ні публічно-правових відносин1. Саме існування суспільних рухів 
дає можливість оцінювати ступінь розвиненості громадянського 
суспільства. На всіх етапах розвитку суспільства вони відіграють 
важливу роль, спрямовуючи енергію громадян на творчу діяльність 
і тим самим знижуючи політичну напругу2. 

На думку О. Я. Хуснутдінова, суспільний рух виступає чинником 
становлення та розвитку суспільства, відіграє в ньому стабілізуючу 
роль, бере участь у вирішенні складних соціальних проблем, сприяє 
реалізації прав громадян у всіх сферах суспільного життя, а отже, 
підвищує взаєморозуміння між державою та громадянами. Суспіль-
ні рухи прискорюють процеси демократизації, сприяють вирішен-
ню соціальних проблем, реалізації конституційних прав3. Розвиток 
механізму взаємовідносин державних установ із суспільними руха-
ми передбачає формування громадянського суспільства та зміцнен-
ня основ народовладдя. Суспільні рухи, спираючись на активність 
населення у вирішенні актуальних та важливих питань, здатні нада-
вати додаткові стимули для розвитку демократичного суспільства.

Питаннями ефективності взаємодії суспільних рухів та держав-
них органів займалися українські науковці Н. Нижник та В. Олуйко. 
Вони зазначали, що ефективність взаємодії суспільних рухів та дер-
жавних органів залежить від готовності самих рухів до такої вза-
ємодії в таких напрямах:

• підвищення авторитету громадянського суспільства; 
• підтримка розвитку лідерства у громаді; 
• сприяння всеохопленню; 
• пропаганда концепції впливу; 
• розподіл повноважень між різними організаціями; 
• правильне ставлення до цінностей4.

1 Матвійчик, А.В. (2010). Громадські об’єднання як інститут громадянського 
суспільства. Гілея, 36, 104-112.

2 Кудіна, О. (2009). Зростання впливу громадсько-політичних об’єднань 
на політичні процеси: витоки феномену. Науковий вісник Ужгородського 
університету, 11, 111-115.

3 Хуснутдінов, О.Я. (2002). Про концепцію державної політики. Збірник наукових 
праць УАДУ. Київ, 1, 374-380.

4 Нижник, Н.Р., Олуйко, В.М. (2007). Громадські організації та органи 
державного управління: питання взаємовідносин. Хмельницький: Вид-во 
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Така взаємодія має бути представницькою та демократичною, 
відкритою і прозорою, внутрішньо– і зовнішньопідзвітною, віль-
ною від урядового контролю, якнайповніше застосовувати свої по-
вноваження та використовувати політичну й індивідуальну освіту 
на кожному етапі своєї діяльності.

Російський дослідник О. Яницький досліджував відмінності роз-
витку суспільних рухів Східної та Західної Європи. Він обґрунтував 
тезу про те, що для західних суспільств функціонування суспільних 
рухів є нормою культури та політичного життя, тоді як у Східній Єв-
ропі рухи виникають в умовах відсутності елементів громадянсько-
го суспільства. Основними чинниками гальмування процесів розви-
тку суспільних рухів у пострадянських країнах постають потужна 
адміністративно-командна система, санкції держави, що регулюють 
активність соціальних суб’єктів; відсутній досвід висування та реа-
лізації ініціатив; часто громадські організації, «вільні асоціації», не-
формальні соціальні структури продовжують виступати частиною 
адміністративної системи1. 

Суспільні рухи, які і політичні партії, є важливим компонентом 
політичної системи, інтегруючою силою, що приводить до пози-
тивних змін у суспільстві. Незважаючи на схожість цих політичних 
сил, вони все ж мають суттєві відмінності. Політичні партії у своїй 
діяльності покликані реалізовувати широке коло проблем, які відо-
бражені в їхній програмі. Суспільні рухи, у свою чергу, зорієнтовані 
на досягнення певної мети, на вирішення однієї проблеми чи за-
доволення окремого кола потреб. Існують розбіжності щодо став-
лення до влади. Для політичних партій здобуття влади є основною 
метою їхньої діяльності, заради досягнення якої вони і намагаються 
досягти підтримки народу. Суспільні рухи лише здійснюють тиск 
на владу, не намагаються її отримати і, відповідно, не націлені на 
збільшення власного електорату. Ще однією визначальною рисою 
рухів є те, що вони реалізують свою мету позаінституційно, діють 
переважно стихійно і мають опосередкований вплив на урядові 
структури. Політичні партії набувають інституційних форм, наці-
лені на реалізацію певної стратегії та справляють прямий вплив на 
суб’єктів прийняття рішень. На відміну від партій, рухи мають слаб-
ку організаційну структуру, вони можуть об’єднувати людей різної 
ідеологічної належності для досягнення певної мети. Також рухи не 

ХУУП. 
1 Камінська, Л.Ф. (2010). Теоретичні підходи до дослідження суспільних 

рухів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Соціологія, 1, 91-93.
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мають фіксованого членства, тоді як для політичної партії наявність 
членської бази розглядається не лише як звичайна ідентифікація 
певних громадян з партією, відданість їй, а ще й участь у партійних 
справах. Більше того, член (учасник) суспільного руху може бути 
одночасно і членом політичної партії. Як правило, діяльність сус-
пільних рухів є тимчасовою, тому вони є більш динамічними. По-
літичні партії, навпаки, усталені організації, які створюються задля 
реалізації своєї програми і тому є довготривалими1.

Суспільні рухи у своєму розвитку проходять кілька етапів. Г.  Блу-
мер виокремив чотири стадії розвитку суспільних рухів:

1) виникнення (етап «соціального занепокоєння»);
2) об’єднання;
3) бюрократизація (формалізація);
4) занепад (інституціоналізація).
Першу стадію Г. Блумер визначає як етап «соціального занепо-

коєння», для якого характерний початок оформлення організаційної 
структури та підготовка до активної діяльності. На цій стадії люди 
охоплені почуттям тривоги, виникає широке масове незадоволення, 
спричинене не згодою деяких потенційних учасників руху з певни-
ми політичними умовами. Проте вони не вчиняють ніяких дій, щоб 
усунути ці проблеми, оскільки їхні протести ще не мають колек-
тивного стратегічного характеру. З часом під впливом ЗМІ незадо-
волення зростає, що породжує суспільний рух.

На другій стадії відбувається уточнення цілей, діяльність руху 
стає більш відкритою, вибудовується певна стратегія. Відбувається 
усвідомлення того, що існує певне незадоволення, а також розумін-
ня того, хто за що відповідальний.

Стадія бюрократизації, або, як її називав Г. Блумер, формаліза-
ції, характеризується високим рівнем організованості та коаліційно 
орієнтованими стратегіями. Рухи володіють професійним штабом 
працівників, які виконують доручені їм функції, що виключає не-
професіоналізм та спонтанність. Велика кількість рухів не здатні 
пройти цю стадію, оскільки для членів руху та його лідерів важко 
підтримувати емоційне захоплення та протестні настрої, бо біль-
шість часу зайнята організаційною роботою.
1 Ірха, К.О. (2009). Порівняльний аналіз інституційних форм опозиційної 

діяльності. Гілея, 24, 50-58.
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Занепад, або інституціоналізація, передбачає перетворення руху 
на організацію з певним складом та чіткою організаційною струк-
турою1.

На відміну від Г. Блумера, польський соціолог Є. Вятр розрізняє 
п’ять стадій, притаманних рухам: 1) стадія утворення передумов 
руху. На основі невдоволення наявним станом речей назріває потре-
ба в певних діях, спрямованих на зміну такої ситуації, пошук актив-
них індивідів, які б згуртували людей навколо спільної проблеми. 
Це приводить до створення ініціативної групи; 2) стадія артикуляції 
вимог руху. На цій стадії відбувається вибір найістотнішого, спіль-
ного прагнення на основі об’єднання індивідуальних вимог. На-
слідком цього етапу є поява певних програмних документів руху, а 
також ідентифікація його з певною ідеологією; 3) стадія агітації, де 
відбувається залучення до діяльності руху нових членів; 4) стадія 
розвинутої політичної діяльності, під час якої розпочинається ді-
яльність з реалізації основних вимог і завдань руху. Ця стадія є най-
важливішою, оскільки дає змогу перевірити життєздатність руху, 
а також його відповідність потребам суспільного розвитку; 5)  ста-
дія затухання суспільного руху настає тоді, коли цілі руху досяг-
нуті або їх неможливо досягнути. У такому разі рух або припиняє 
своє існування, або трансформується в політичну партію. Як зазна-
чає Є.  Вятр, ці стадії руху не обов’язково присутні в кожному русі. 
В окремих випадках певні етапи розвитку суспільного руху можуть 
бути поєднані чи взагалі відсутні2.

Діяльність суспільного руху закінчується стадією згасання. Рух 
може припинити своє існування навіть на ранніх стадіях свого роз-
витку. Під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів, після досяг-
нення поставленої мети або зникнення причин, які зумовили його 
появу, рух розпадається або ж трансформується в політичну партію. 

Існує декілька причин розпаду руху. По-перше, якщо учасники 
досягли своїх цілей, згасання руху вказує на успіх. Наприклад, рух 
жінок за виборче право припинив своє існування після того, як це 
право було їм надано. Проте такі успіхи бувають рідко, бо не багато 
які із суспільних рухів мають єдину мету. Найчастіше вирішення 
однієї проблеми призводить до виникнення нових. По-друге, рух 
може розпастися через організаційні фактори, до яких належать 
погане керівництво, втрата інтересу в прихильників, недостатнє 
фінансування чи тиск з боку влади. Деякі люди втрачають інтерес 
1 Christiansen, J. Four stages of social movements. Scribd. <http://www.ebscohost.

com/uploads/imported/thisTopic-dbTopic-1248.pdf> (2014, листопад).
2 Вятр, Е. (1979). Социология политических отношений. Москва: Прогресс.
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до руху, коли першочерговий запал змінюється рутинною роботою. 
Ще одна проблема – роздробленість через внутрішні конфлікти, які 
стосуються цілей і стратегій. По-третє, суспільний рух може роз-
пастися, якщо влада примусить лідерів відмовитися від їхньої мети, 
запропонувавши гроші, престижне становище та інші витрати. 

Отже, дослідження суспільних рухів науковцями сприяло ви-
окремленню основних теорій суспільних рухів, серед яких важливе 
місце посідають теорія колективної поведінки, відносної деприва-
ції, мобілізації ресурсів, а також концепція нових суспільних рухів. 
Представники цих теорій розглядають поняття руху з різних аспек-
тів, хоч визнають, що суспільні рухи є невід’ємним елементом будь-
якого суспільства. Вони виступають своєрідним стабілізатором у 
демократичних державах, в авторитарних та тоталітарних країнах 
стають інтегруючою політичною силою, чинником дестабілізації 
правлячого режиму. На відміну від партій, вони мають слабку ор-
ганізаційну структуру, націлені на вирішення конкретних завдань і 
лише здійснюють тиск на владу, не змагаючись за неї.

Результати дослідження можуть бути використані в процесі на-
укового аналізу особливостей утворення та функціонування сус-
пільних рухів, а також при визначенні їх практичного значення для 
політичної системи в цілому.
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Olexander Zadorozhny, PhD in Law

ANNExATION Of ThE CRImEAN PENINSULA  
by ThE RUSSIAN fEDERATION:  
ImPACT ON INTERNATIONAL LEgAL ORDER

The essay analyzes the effects of occupation and illegal annexation of the 
Crimea by the Russian Federation. Acts of the Russian Federation in Crimea 
were a flagrant violation of all basic principles of international law enshrined 
in the UN Charter, the Declaration on Principles of International Law in 1970, 
the CSCE Helsinki Final Act of 1975, on which the modern international legal 
order is based. It was determined that Russia’s actions are a threat not only to 
the sovereignty and territorial integrity of Ukraine, but also to the foundations 
of the world legal order. Russian aggression against Ukraine, which began 
with the occupation and illegal annexation of the Crimea will have irreversible 
consequences for the entire international community. Russia has created a 
dangerous precedent in which disagreements can be resolved without taking 
into account justice and judgment, but on distorted legal norms and power. 
Overall, Russia’s actions can not be ignored by the international community, 
and to prevent their recurrence and subsequent destruction of the foundations 
of the world order is the common task for the international community.

In February-March 2014 an unprecedented event for Ukrainian-Rus-
sian bilateral relations as well as for the post-war world as a whole took 
place, i.e. an occupation by the Russian Federation (a permanent mem-
ber of the UN Security Council) of a part of the Ukrainian territory (an 
UN founding member) which was subsequently transformed into an un-
lawful annexation.

In order to annex Crimea Russia established a “puppet government”. 
The same mechanism Russians previously applied in South Ossetia, Ab-
khazia and Transnistria. During the night of February 27, 2014 uniden-
tifiable armed people took over the premises of the Parliament and Gov-
ernment of Autonomous Republic of Crimea (or “ARC”) and set Russian 
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flags thereon1. They informed a representative of the Crimean Council 
of Ministers that they represent the “organization of Russian-speaking 
people self-defense”.

It turned out that on 27 February the Crimean Parliament adopted a 
decision to hold a referendum on 25 May 2014 to broaden the autonomy 
powers (the Central Election Commission of Ukraine declared the ar-
rangement of any referendum impossible since it was not compatible 
with domestic legislation of Ukraine that provides for no referendums 
other than all-Ukrainian). Moreover, during its session, the Parliament of 
Crimean Autonomy voted for the dismissal of the Council of Ministers 
and nominated a new Chairman of the Crimean Council of Ministers. 
Mr. Konstantinov, speaker of the Parliament, submitted to the Parlia-
ment a candidature of Mr. Aksyonov, leader of Russian Unity Party. His 
candidature was subsequently approved. On the very same day, an open 
external interference in the internal events in Crimea was demonstrated. 
A group of deputies of the State Duma of the Russian Federation arrived 
to Sevastopol headed by the vice-speaker V. Vasilyev2 with a view to 
observe the seizure of power on the peninsula.

Since 27 February, the whole world had been watching the seizure 
by Russian servicemen without nationality marks of a number of mili-
tary and civilian objects, namely the Belbek Airport, Crimea-Caucasus 
ferry crossing, office building of Ukrtelecom operator, TV and Radio 
Company Crimea, etc.3 At that time actions of occupier already breached 
the fundamental principles of international law, which serve as a basis 
for the whole international legal order, as well as rules of international 
humanitarian law.

Since 1 March 2014, the self-declared leadership of Crimea and gov-
ernment of the Russian Federation launched a serious of processes aimed 
at providing legal justification for the annexation of the peninsula by the 
Russian Federation. Mr. Aksyonov declared temporary placing of secu-
rity agencies under his direct supervision and addressed Russian Presi-
dent Mr. V. Putin asking for assistance in “securing peace and calm on 
the territory of Autonomous Republic of Crimea”4. On the very same 
1 In Crimea due to the alarm local armed forces and police personnel are being used. 

Тиждень. 27.02.2014.
1 The Crimean Parliament voted for the referendum and dismissal of the Government. 

Дзеркало тижня. 27.02.2014.
2 People of Crimea intend to protect the ATR TV-channel of the Crimean Tatars from 

seixure. Ipress. 28.02.2014.
3 Tre Crimean Prime-Minister placed security agencies under his direct supervision 

and asked Putin for assistance // Лівий берег. 01.03.2014.
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day, the Russian President submitted a request to the Federal Council to 
use the armed forces on the territory of Ukraine “in connection with the 
extraordinary situation that has arisen in Ukraine, given the threat to the 
lives of citizens of the Russian Federation, our fellow countrymen and 
the personnel of the military contingent of the Armed Forces of the Rus-
sian Federation deployed on the territory of Ukraine (the Autonomous 
Republic of the Crimea) in accordance with an international agreement”1. 
The Federal Council of the Federal Assembly of the Russian Federation 
approved the above request of Mr. V. Putin unanimously2. By the end of 
March Russians seized most of the vessels of the Ukrainian Black Sea 
Fleet and all military units of Ukrainian Armed Forces located in Crimea. 
Servicemen who refused to swear allegiance to Russia were withdrawn 
from the peninsula, while others began to serve in the Russian Army.

On 6 March 2014 the Parliament of ARC at its session voted for join-
ing of the region to Russia and addressed the Russian President and 
Parliament demanding to provide Crimea with the status of constituent 
member of the Russian Federation. The decision was allegedly supported 
by 78 out of 81 deputies present and voting for such proposal. Moreover, 
the Crimean Parliament adopted a decision to change the date of refer-
endum on the status of Crimea to March 16, 2014 and set the following 
questions:

 – Are you in favour of the reunification of Crimea with Russia as a 
part of the Russian Federation? 

– Are you in favour of restoring the 1992 Constitution and the status 
of Crimea as a part of Ukraine? 

An identical decision on becoming part of Russia as a separate mem-
ber of federation was adopted by the Sevastopol City Council. The lat-
ter also decided to participate in the Crimean referendum on 16 March 
2014. They added to the Crimean referendum the following question: 

– Should the City of Sevastopol become part of Russian Federation as 
a constituent member? 

On 11 March 2014, the Parliament of ARC and the Sevastopol City 
Council at their sessions adopted a Declaration of Independence of Au-
tonomous republic of Crimea and City of Sevastopol3.

On 16 March 2014, a hastily organized referendum on the status of 
Crimea was held. Virtually no international observers were present since 
1 Putin requested the Federation Council to grant the use of Russian Armed Forces in 

Crimea. Российская газета. 01.03.2014.
2 Federation Council granted use of troops in Ukraine. Ведомости. 01.03.2014.
3 The Crimean Parliament adopted an “independence declaration”. ВВС Ukraine. 

11.03.2014.
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international community refused to recognize it. The self-declared Crime-
an authorities stated that 81,4 % of citizens entitled to vote participated 
in the referendum. According to them, 96,77 % of those participating in 
Crimean referendum and 95,6 % in the one held in Sevastopol voted for 
Crimea becoming part of the Russian Federation1. However, according 
to leader of the Crimean Tatars Mustafa Dzhemilev only 32,4  % of resi-
dents of the peninsula took part in the referendum2.

On 17 March 2014, the Russian President Mr. Putin signed the law 
On the Admission of the Republic Crimea to the Russian Federation3. 
Previously this decision had been approved by the State Duma of the 
Russian Federation by its statement on the situation in the Republic of 
Crimea, submitted by speaker Mr. Narishkin and leaders of all parlia-
mentary groups of the Russian Parliament. The statement, inter alia, read 
as follows: “Welcoming the expression of will made by the people of 
Crimea at a referendum on March 16, 2014 for accession of the Republic 
of Crimea and the city of Sevastopol to the Russian Federation, the State 
Duma is assured that the state authorities acting in Crimea will support 
peace, inter-ethnic and inter-confessional accord and language diversity 
existing in its territory. … The State Duma will assist in ensuring secu-
rity of all people staying in Crimea regardless of their citizenship, na-
tionality, language and religious identity as well as observance of their 
legitimate rights and freedoms”4. Moreover, they tried to explain by and 
base the accession of Crimea to Russia on the Treaty on the Admission 
of Crimea and City of Sevastopol to the Russian Federation and on the 
adoption of the Constitutional Law On the Accession of Two New Sub-
jects tovthe Russian Federation. The Treaty was signed by the President 
of Russia Mr. V. Putin, Speaker of the Crimean Parliament Mr. V. Kon-
stantinov, Prime-Minister of Crimea Mr. Aksyonov and Sevastopol City 
Mayor Mr. A. Chaly5.

Nonetheless, it is obvious that from the point of international law 
Crimea in general had no legal grounds to sign any treaty on behalf of 
its own.
1 Turnout at the referendum in Sevastopol was 89,5 %, in Autonomous Republic of 

Crimea – 81,36 %. Crimea-Inform. 16.03.2014.
2 UNSC Discusses Human Rights Violations And Freedom Of Press In Crimea. 

Haberler. 01.04.2014.
3 Подписан Указ о признании Республики Крым. Президент России. <http://

www.kremlin.ru/news/20596>.
4 Заявление Государсвенной Думы о ситуации в Республике Крым. Российская 

Федерация сегодня. <http://www.russia-today.ru/new.php?i=400&priz_vozvr=1>.
5 Церемония подписания законов о принятии Крыма и Севастополя в состав 

России. Президент России. <http://www.kremlin.ru/news/20626#sel=>.
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The abovementioned Treaty is regarded as a final step in the annexa-
tion of Crimea. Given that the territory is still considered by most of the 
actors of international community as part of Ukraine (such approach is 
in conformity with principles of international law), the territory was il-
legally placed under Russian control1.

Later on, the Russian Federation with its military units took control 
over the Crimean Peninsula, which advanced the process of its integra-
tion within Russia.

Annexation of Crimea gives ground to a number of consequences that 
are highly negative for the contemporary system of international law and 
for international relations in the European region as well as in the whole 
world.

1. The acts of Russian Federation constituted a gross violation of all 
fundamental principles of international law embodied in the UN Char-
ter2, 1970 Declaration on Principles of International Law3, 1975 Helsinki 
Final Act of the OSCE4, on which the contemporary world order is based 
on. These principles are the following:

– the principle of prohibition of threat or use of force (the annexation 
of Crimea was carried out with the use of armed forces, the above having 
been stated by Mr. Putin himself); 

– the principle of peaceful settlement of international disputes (the 
Russian Federation while claiming that Ukraine had allegedly harassed 
Russian-speaking people did nothing to settle the issues by even alleged 
peaceful means; there also were no international dispute regarding the 
status of the Crimean Peninsula prior to its annexation); 

– the principle of non-interference with the domestic affairs of States 
(Russia interfered arrogantly with the relations between the central Gov-
ernment of Ukraine and the authorities as well as the people of Crimea; 

– the principle of co-operation (the Russian Federation refused to co-
operate with regard to any issue of its alleged concern); 

– the principle of the equal rights and self-determination of peoples 
(military occupation of the peninsula and organization of the so-called 
1 Gregory, H. Fox Guest Post: The Russia-Crimea Treaty. <http://opiniojuris.

org/2014/03/20/guest-post-russia-crimea-treaty/>.
2 Charter of the United Nations and ICJ. UN official site. <http://treaties.un.org/doc/

Publication/CTC/uncharter.pdf>.
3 The Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations 

and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations 
1970. UN official site. <http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/dpilfrcscun/dpilfrcscun.
html>.

4 Conference on Security and Co-operation in Europe (1975). OSCE.
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referendum in the conditions described above were in direct breach of 
this principle); 

– the principle of the sovereign equality of States (annexation of part 
of the territory of a sovereign State constitutes a grave violation of this 
principle); 

– the principle pacta sunt servanda (annexation of Crimea was in 
violation of obligations before Ukraine under 1994 Budapest Memoran-
dum on Security Assurances in Connection with Ukraine’s Accession 
to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons1, Treaty on 
Friendship, Cooperation, and Partnership between Ukraine and the Rus-
sian Federation2, 1997 Agreements on Presence of the Russian Black 
Sea Fleet in the Territory of Ukraine3 and 2003 Agreement on the State 
Border between Ukraine and Russia4); 

– the principle of the territorial integrity of States (with its aggression 
having resulted in the occupation and annexation of part of the territory 
of a sovereign State, Russia violated the territorial integrity of Ukraine 
and juxtaposed the latter to its own geopolitical interests); 

– the principle of the respect for human rights and fundamental free-
doms (numerous violations of human rights and freedoms in Crimea 
having occurred pending and subsequent to the annexation, the most 
prominent thereof being the harassment of the Crimean Tatars and other 
nationals of Ukraine not supporting the Russian occupation and annexa-
tion).

The abovementioned violations of the rules of international law com-
mitted by the Russian Federation are of particular importance not only 
because Russia is a nuclear State. It is vital since Russia playing an im-
portant role in the work of the UN Security Council and more important-
ly being its permanent member shall bear the responsibility for the main-
tenance of international peace and security. Breaching of all fundamental 
1 Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору 

про нерозповсюдження ядерної зброї 1994. Офіційний вісник України (2007), 
13, 123.

2 Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською 
Федерацією 1997. Офіційний вісник України (1999), 20, 518.

3 Agreement between Ukraine and the Russian Federation on the Status and Conditions 
of Presence of the Black Sea Fleet of the Russian Federation in the Territory of 
Ukraine (1997). Diplomatic Herald of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian 
Federation, 8; Partition Treaty between Ukraine and the Russian Federation on the 
Status and Conditions of the Black Sea Fleet dated May 28, 1997. Diplomatic Herald 
of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, 8.

4 Договір між Україною і Російською Федерацією про українсько-російський 
державний кордон 2003 Офіційний вісник України (2004), 22, 293.
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principles of international law by such State leads to their devaluation 
and, what is more important, becomes a starting point for other States, 
which may invoke the Russian example to commit acts of aggression, 
while taking into consideration solely their own convictions that a par-
ticular part of territory of a sovereign State should belong to them.

The most powerful actors of international law (equally States, e.g. the 
USA, and international organizations, primarily the UN, and unions, in 
particular the European Union), notwithstanding their joint efforts, were 
not in a position to resist the aggressor which will definitely encourage 
other potential offenders. Thus, the aggression of the Russian Federa-
tion leads to dissolution of the grounds of legal order, which may lead to 
grave consequences, primarily such consequences will relate to armed 
conflicts.

Undoubtedly, such actions of the Russian Federation have been criti-
cized by international community, and its responsibility for the aggres-
sion is unavoidable. At the same time, there was a dangerous precedent 
created which may be used against Russia in future. In fact, every, with-
out any exception, actor of international law, is interested in maintaining 
the stability of the world order and inviolability of its grounds, and the 
one who neglects such principles, takes a risk of losing legal arguments 
to defend its position in future. 

The uncontroversial fact is that the Russian Federation is rather pow-
erful and influential subject of international relations, which allows it to 
pursue its own national interests, notwithstanding any circumstances and 
generally accepted rules; it often does not require the consistent legal 
grounds for its actions. Any explanation, provided it is not completely 
absurd, even if it is controversial, is already sufficient for the Russian 
Federation1. However, this approach is self-destructive, in particular 
as far as it concerns the violation of the principles of international law, 
which are of peremptory nature.

2. Actions of the Russian Federation have in fact become a statement 
that it professes the primacy of the use force in international relations 
(declaring that the opposite does not matter, because it contradicts the 
actual actions). Again, this is destructive to the system of international 
security and comes as an extremely negative example which can affect 
all states without any exception, namely those being the most powerful 
ones and able to dictate their wills primarily to their neighbor states, and 
weaker ones, the rights of which are primarily protected by international 
1 Marxsen, C. Crimea’s Declaration of Independence. <http://www.ejiltalk.org/

crimeas-declaration-of-independence/>.
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rules. The restrictions imposed by international law are being lifted in 
order to regulate the behavior of its subjects with all the consequences 
that come with it. 

3. After the annexation of Crimea, the Russian Federation grossly vio-
lated the provisions of the Budapest Memorandum on Security Assuranc-
es in Connection with Ukraine’s Accession to the Treaty on the Non-Pro-
liferation of Nuclear Weapons 1994. The Russian Federation, the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States 
reaffirmed to Ukraine their commitment to respect its independence and 
sovereignty and the existing borders of Ukraine in accordance with the 
principles of the OSCE Final Act (Section 1 of the Memorandum). 

In particular, the abovementioned states reaffirmed their obligation 
to refrain from threat or use of force against the territorial integrity or 
political independence of Ukraine, and that none of their weapons would 
ever be used against Ukraine except in self-defense or otherwise in ac-
cordance with the Charter of the United Nations (Section 2)1.

The Ukraine’s nuclear disarmament in exchange for guarantees from 
the leading states to ensure its independence, sovereignty and exist-
ing borders and their obligations to refrain from threat or use of force 
against the territorial integrity or political independence of Ukraine was 
an important step in the international community’s pursuit to stop dis-
semination of nuclear weapons (the “NW”). In this context, the Russian 
military aggression against Ukraine, occupation and annexation of the 
Crimean Peninsula are challenges for the international community since 
they demonstrate that the voluntary renunciation of nuclear weapons is 
not a step towards safety, but on the contrary, such a failure makes the 
state defenseless. The fact that Ukraine faced not only foreign aggression 
but also aggression of the state, which is one of the guarantors of its se-
curity and territorial integrity in accordance with a special international 
legal instrument, is particularly significant in this respect. Despite their 
efforts other guarantors were not able to make the Russian Federation 
refuse from the annexation of the part of the Ukrainian territory. Actu-
ally, it defeats the purpose of the nuclear distraction process; moreover it 
induces some states to implement their nuclear programs, and a number 
of other states – to begin the development of such programs. There is a 
danger of a new armaments race. That is, the Russian aggression against 
Ukraine eliminates long-term efforts of the world community towards 
disarmament. 
1 Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору 

про нерозповсюдження ядерної зброї 1994. Офіційний вісник України (2007), 
13, 123.
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4. Article 2 of the Treaty on Friendship, Cooperation and Partnership 
between the Russian Federation and Ukraine 1997 provides for the Par-
ties pursuant to the provisions of the UN Charter and obligations con-
tained in the Final Act of the Conference on Security and Cooperation in 
Europe to respect territorial integrity of each other and confirm inviola-
bility of their existing borders. 

According to Article 3 of the Treaty the Parties have to build the 
relations with each other on the basis of principles of mutual respect, 
sovereign equality, territorial integrity, inviolability of borders, peaceful 
settlement of disputes, the non-use of force or threat of force, including 
economic and other ways of pressure, the rights of the people to deter-
mine their destiny freely, non-interference with internal affairs, obser-
vance of human rights and fundamental freedoms, cooperation between 
states, fair accomplishment of the international obligations undertaken 
(pacta sunt servanda), and also other universally recognized norms of 
international law1. Similar provisions are contained in the Agreement on 
the State Border between Ukraine and the Russian Federation 20032. 

Gross violations of the respective provisions by the Russian Federa-
tion and its persistent proclamation of the annexation of the territory of 
another sovereign state to be fully consistent with international law, im-
peril the security, territorial integrity, inviolability of all the states border-
ing with the Russian Federation. Having invoked different grounds (not 
necessarily alleged violations of the rights of Russian-speaking citizens, 
as in the case of the Crimean Peninsula) it may carry out military aggres-
sion against another state, followed by the occupation of its territory.

5. Russian disrespect of the rules of international law and law as a 
whole in course of its annexation of the Crimean Peninsula give the 
internal instability, and efferent trends in Russia itself may lead to the 
threat of its territorial integrity. The above may occur due to separatist 
movements by means of the notorious referendum mechanism used by 
Russian authorities in Crimea or of outside interference. At the same 
time, the State concerned may either nurture those separatist movements 
or carry out military aggression against Russia itself. These acts may turn 
out not to be based on “reasonable grounds” since the example of disre-
gard of the rules of international law has already been demonstrated by 
the Russian federation itself. Given the nuclear and many other weapons 
1 Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською 

Федерацією 1997. Офіційний вісник України (1999), 20, 518.
2 Договір між Україною і Російською Федерацією про українсько-російський 

державний кордон 2003 Офіційний вісник України (2004), 22, 293.
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that State will be sure to possess, the events described may lead to the 
gravest outcomes possible for the whole world. 

6. The aggression of the Russian Federation against Ukraine endan-
gers the functioning of the UN Security Council – the organ bearing 
primary responsibility for the maintenance of international peace and 
security. In the event of an aggressor State being a permanent member 
of the UN Security Council and having a right to veto its every decision 
the meaning and sense of the Security Council is definitely undermined, 
while in practice its efficient functioning, performance of obligations of 
the highest importance to the whole world become virtually impossible.

Given the foregoing, it appears as highly desirable to reform the UN 
Security Council in such a manner as to deprive aggressor State of the 
capacity to hinder the work of the organ. There are reasonable things 
voiced regarding the lack of grounds under international law for the 
Russian Federation to participate in work of the UN Security Council. 
The above stems from the Charter of the UN providing for the USSR 
membership in the organ concerned1. The Russian Federation could have 
“taken place” of the USSR in the Security Council relatively lawfully 
only in case where all Soviet republics had separated from the Union 
except from the Russia itself – that is the way to invoke “continuity” of 
Russia regarding the USSR. However, that is not what happened. The 
USSR seized to exist as a state and as a subject of international law.

From legal point of view the membership of the Russian Federation 
in the UN Security Council is typically explained as follows: on 21 De-
cember 1991 Resolution of the CIS Council of Heads of State was adop-
ted which laid out that “the States of Commonwealth support Russia in 
its continuing of the USSR membership in the UN, including the per-
manent membership in the UN Security Council, and in other interna-
tional organisations”2. However, it is obvious that after the Resolution 
had been adopted, a fundamental change of circumstances took place 
and the consent of Ukraine to the membership in the Security Council of 
a State carrying out an aggression against it (and in the meantime some-
how bearing a responsibility to provide for the maintenance of interna-
tional peace and security) lacks grounds. The Russian Federation itself 
poses perhaps the biggest threat to the world from among all members 
of the United Nations, which makes its membership in the UN Security 
Council simply absurd.
1 Charter of the United Nations and ICJ. UN official site. <http://treaties.un.org/doc/

Publication/CTC/uncharter.pdf>.
2 Resolution of the CIS Council of Heads of State dated December 21, 1991.
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The steps and acts of Russia in Crimea as well as the aggression 
against Ukraine as a whole are clearly in violation of theses and concepts 
the Russian government was attempting to develop to form the image of 
itself in the world. As the concept of external policy and other similar 
instruments reads, Russia is positioned as some sort of “defender” of 
international law and of its founding document, namely the UN Charter. 
At the same time, the acts of Russia with regard to Crimea prove the op-
posite. Such attitude of Russia towards the mandatory nature of interna-
tional treaties and the pacta sunt servanda rule cannot leave indifferent 
other sovereign States in the neighborhood the territory of which may 
theoretically be of interest to the aggressor State given the geopolitical 
considerations1.

7. The annexation committed by the Russian Federation of the Crime-
an Peninsula became a real challenge for the international community as 
a whole, however it is of major concern to the most influential security 
organization, i.e. the NATO. This is due to the changes in the security 
map of the region, rather than to the special relations between Ukraine 
and the Alliance. Nearly every State along the Black Sea is a Member 
of the NATO. Thus, the Russian occupation of the Crimean Peninsula 
poses a particular threat for this military-political bloc. Moreover, given 
the possible developments in the future, the Russian aggression against 
Ukraine is to be seen as the first step towards a bigger aim (similar to 
identical acts of the past known aggressors). The next steps may be vari-
ous military provocations or aggression against the NATO, primarily 
against Baltic States. The factors named require appropriate transforma-
tion of the Alliance itself aimed at enhancing its efficiency.

8. The aggression of the Russian Federation against Ukraine became 
a challenge for the European Union as well. This is due to the Russian 
Federation being one of the most important economic partners of the 
European Union. The latter is highly dependent on energy supplies from 
the Russian Federation as well as on the Russian consumer market. On 
the other hand, the signing of Association Agreement between the Euro-
pean Union and Ukraine, which had been worked on for several years, 
was called off by Mr. Yanukovysh at the last moment in November 2013.

As a result, the annexation of the Crimean Peninsula by Russia turned 
out to be damaging for the European Union since it surfaced the dis-
agreements existing between its Member States: those more dependent 
on Russia did not show appropriate support to Ukraine as a State facing 
1 Mälksoo, Lauri Crimea and (the Lack of) Continuity in Russian Approaches to 

International Law. <http://www.ejiltalk.org/crimea-and-the-lack-of-continuity-in-
russian-approaches-to-international-law/>.
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external aggression. Economic factors prevailed over the devotion to 
principles of international law and this may have a negative impact on 
the European Union itself. Finally, the acts of the Russian Federation 
with regard to Crimea received quite a weak response of first-level sanc-
tions and that was sure to encourage to some extent Russia to continue 
its aggression in the Eastern Ukraine.

9. The annexation of Crimea has negative consequences not only for 
the practice, but for the science of international law as well. By its ag-
gressive internal and external policies the government of the Russian 
Federation has in fact undermined the basis of Russian doctrine of in-
ternational law. The latter took to cynical justification of any acts un-
dertaken by the government in violation of principles of international 
law forming ground for contemporary legal order. Science turned into 
nothing more than an element of official propaganda mechanism. This 
propaganda nature of modern Russian science of international law un-
fortunately damages the development thereof in other states as well, in 
particular post-Soviet ones.

Thus, the aggression of the Russian Federation against Ukraine com-
mencing from the occupation and unlawful annexation of Crimea will 
have irrevocable consequences for the whole international community. 
Russia has created a dangerous precedent providing for disagreements 
being settled without any regard to fairness and law but rather based on 
distorted legal rules and force. The actions of the Russian Federation 
must not be ignored by international community, and only the decisive 
response to those actions can prevent their occurrence as well as further 
distortion of grounds of international legal order.
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WAR CRImES  
IN NON-INTERNATIONAL ARmED CONfLICTS:  
AmENDmENTS TO ARTICLE 8 Of ThE ROmE 
STATUTE Of  ThE INTERNATIONAL CRImINAL 
COURT

Throughout the history of international humanitarian law the concept of 
war crimes was related only to international armed conflicts. The situation 
changed in 1990s when the Statutes of the International Criminal Tribunal for 
former Yugoslavia, International Criminal Tribunal for Rwanda and the Rome 
Statute of the International Criminal Court considered war crimes in times of 
non-international armed conflicts. But these documents are not fully in line 
with customary international law that prohibits use of poisonous gases and 
other weapons in non-international armed conflicts.

War crime is one of the international crimes, crimes against general 
international law, the international legal order. In fact, a war crime 
is a violation of international humanitarian law, entailing criminal 
responsibility directly under international law1. Armed conflicts not 
of an international character (or non-international armed conflicts) for 
centuries were considered an internal affair of a state, as they occurred 
in the territory of the state, which has been protected from interference 
due to the general principle of international law of non-interference. 
Article 3 which is common to the four Geneva Conventions of 1949 
is the first provision of international law relating to non-international 
armed conflicts. The provisions of Common Article 3 were developed in 
Additional Protocol II of 1977 (AP II). The provisions of AP II are less 
detailed and accurate than the rules of Additional Protocol I (AP I), which 
applies only to international armed conflicts. Because of this violations 
of international humanitarian law (IHL) during armed conflicts not of an 
international character for a long time were not considered war crimes. 
Back in March 1993, the International Committee of the Red Cross 
(ICRC) noted in a comment to the Statute of the International Criminal 
Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) that the concept of war crimes 
is limited only to international armed conflicts. Accordingly, in the early 
1990s in international law the point of view prevailed that war crimes 
can only be considered a violation of IHL applicable in international 
armed conflicts.
1 Верле, Г. (2011). Принципы международного уголовного суда. Одесса: Фенікс; 

Москва: ТрансЛит, 469.
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Following the adoption of the UN Security Council resolution 827 
(1993), which adopted the ICTY Statute, three permanent members of 
the Council (the United States, Great Britain and France) were of the 
opinion that the provisions of the ICTY Statute provided for the Tribunal’s 
jurisdiction over violations of the laws or customs of war, covered also 
responsibilities established in the territory of the former Yugoslavia 
under IHL that operated at the time of commission of such acts, including 
Article 3 common to the four Geneva Conventions, and both 1977 APs. 
The three permanent members of the UN Security Council were of the 
view that the war crime can take place not only within the international 
armed conflict, but also in a non-international armed conflict, since 
Article 3 common to the four Geneva Conventions of 1949 and 1977 AP 
II regulate precisely armed conflicts not of an international character and 
forbid certain actions.

 Very soon, in 1994, after the establishment of the International Criminal 
Tribunal for Rwanda (ICTR), the rules of international criminal law have 
been applied to the armed conflict, with few international elements, and, in 
fact, an armed conflict not of an international character, for the Rwandan 
genocide has been committed by Rwandan citizens against other citizens 
of Rwanda. Qualification of the situation had nothing to the sentence for 
crimes against humanity and genocide committed during the conflict in 
Rwanda, because the composition of these crimes does not require the 
connection with an international armed conflict1. But the ICTR Statute 
also provided penalties for violations of international humanitarian law 
during the non-international armed conflict in Rwanda. It was decided 
to provide the ICTR with the jurisdiction over violations of Article 3 
common to the Geneva Conventions (Article 4 of the ICTR Statute), and 
AP II (Article 4 (2) of the Statute). After that, the international community 
and international law doctrine formed the view that the war crimes and 
the punishment for their commission are also related to armed conflicts 
not of an international character.

In the development of the idea of the possibility of the existence of war 
crimes in non-international armed conflict, the important role was played 
by the decision taken by the Appeals Chamber of the ICTY in the case of 
Dusko Tadic, October 2, 1995. This decision is important for two reasons. 
Firstly, the Appeals Chamber of the ICTY ruled that several provisions 
of IHL (prohibition of perfidy, attacks on civilians and the use of certain 
weapons) also apply, in accordance with customary international law, 
1 Верле, Г. (2011). Принципы международного уголовного суда. Одесса: Фенікс; 

Москва: ТрансЛит, 487.
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to non-international armed conflicts. The Chamber thus referred to the 
practice of States and stressed the importance of providing protection to 
victims. According to the Chamber, inhumane acts that are prohibited in 
international armed conflicts cannot be considered as permitted in armed 
conflicts not of an international character.

Secondly, the Chamber decided that violations of IHL applicable 
in non-international armed conflicts shall be considered crimes under 
international law. This is logical, because it is unclear, looking from 
common sense, why the rules relating to the criminalization of violations 
committed in non-international armed conflict, shall differ from the 
corresponding rules applicable in international armed conflicts. According 
to the Appeals Chamber of the ICTY, the spread of the laws and customs 
of war at the armed conflicts not of an international character also means 
subjecting them to the law of war crimes. In this case, the ICTY relied on 
the practice of States as a factor in the formation of customary rules and 
argued that in many jurisdictions the penalty for violations of IHL exists 
for violations committed in non-international armed conflicts1. Thus, 
the ICTY concluded that if the individual commits serious violation 
of international humanitarian law he/she shall be subject to criminal 
liability in accordance with customary international law both in the cases 
of international and non-international armed of conflicts.

Rome Statute of the International Criminal Court (ICC) was not fully 
consistent with this trend of the concept of the existence of war crimes in 
non-international armed conflict. Article 8 (2) (c) stated criminal nature 
of violations of Article 3 common to the four Geneva Conventions 
of 1949. Article 8 (2) (e) considers these provisions as expanding 
regulations aimed at protecting the individual and based mainly on the 
provisions of AP II2. Thus, within the meaning of the Rome Statute of 
the ICC, the protection of persons in the context of non-international 
armed conflicts in many respects are equivalent to the regime to their 
protection in international armed conflicts. But, it is worth emphasizing 
that the Rome Statute of the ICC does not contain provisions concerning 
the prohibition of the use of certain means and methods of warfare in 
armed conflicts not of an international character, and in this it is behind 
the trends in the development of customary international law. Customary 
international law provides that the use of certain means and methods of 
1 Верле, Г. (2011). Принципы международного уголовного суда. Одесса: Фенікс; 

Москва: ТрансЛит, 488.
2 The Rome Statute of the International Criminal Court (adopted 17 July 1998, 

entered into force 1 July 2002). <www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf> (2014, 
September 26).
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warfare are often prohibited not only in international armed conflict, but 
also in non-international armed conflict.

 Subparagraph f of paragraph 2 of Article 8 of the Rome Statute 
of the ICC determines that paragraph 2 (e) applies to armed conflicts 
not of an international character, and does not apply to situations of 
internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic 
acts of violence or other acts of a similar nature1. It applies to armed 
conflicts that take place in the territory of a State when there is protracted 
armed conflict between governmental authorities and organized armed 
groups or between such groups. Thus, the provisions of subparagraph 
f of paragraph 2 of Article 8 of the Rome Statute of the ICC, defines 
the difference between a non-international armed conflict and internal 
disturbances or tensions. The basis for this difference was the definition 
of armed conflict in the ICTY’s case of Dusko Tadic: an armed conflict 
exists whenever there is a resort to armed force between States or there 
is protracted armed violence between governmental authorities and 
organized armed groups or between such groups within a State.

In general, we can summarize that the violations of international 
humanitarian law applicable to international armed conflicts, can result 
in criminal liability in accordance with customary international law and, 
thus, war crimes can be committed in the context of non-international 
armed conflicts. However, the scope of criminal behavior in non-
international armed conflict is narrower than in international armed 
conflict, as in international armed conflicts almost all the norms of 
international humanitarian law are used, and in non-international – only 
Article 3 common to the four Geneva Conventions of 1949 and DP II.

 From 31 May to 11 June 2010 in Kampala, Uganda, the First 
Review Conference of States Parties to the Rome Statute of the ICC 
was held. The conference adopted several resolutions concerning the 
work of the ICC and the amendments of the Rome Statute: Amendments 
related to the definition of the crime of aggression in and amendments 
in the context of Article 8 of war crimes in armed conflicts not of an 
international character2. Resolution 5 of the Conference includes the 
amendment to article 8 of the Rome Statute. It adopted an amendment and 
1 The Rome Statute of the International Criminal Court (adopted 17 July 1998, 

entered into force 1 July 2002). <www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf> (2014, 
September 26).

2 Резолюции и декларации, принятые Конференцией по обзору Римского статута 
Международного уголовного суда (принятые 31 мая – 11 июня 2010 года). 
<http://212.159.242.181/iccdocs/asp_docs/ASP9/OR/RC-11-Part.II-RUS.pdf>.
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added paragraph 2 e) to Article 8 of the Rome Statute of the ICC1. This 
amendment is subject to ratification or acceptance and shall enter into 
force for those States Parties which have accepted the amendment one 
year after the deposit of their instruments of ratification or acceptance. 
With respect to the state-party which has not accepted the amendment, 
the Court shall not exercise its jurisdiction regarding the crime covered 
by the amendment when committed by that State Party or on its territory. 
This amendment adds a paragraph 2 e) of Article 8 of the Rome Statute 
of the ICC the following text:

«(xiii) Employing poison or poisoned weapons;
 (xiv) Employing asphyxiating, poisonous or other gases, and all 

analogous liquids, materials or devices;
 (xv) Employing bullets expand or flatten easily in the human body, 

such as bullets with a hard envelope which does not entirely cover the 
core or is pierced with incisions.»

State-participants of the Rome Statute of the ICC in Resolution 5 also 
adopted relevant elements to be added to the Elements of Crimes of the 
ICC2.

The relevant amendment was offered to the Conference of the States 
Parties of the ICC by the Belgian delegation. The Belgian delegation 
explained that the draft amendments provide for extension of jurisdiction, 
which the ICC has already in the offenses referred to in paragraph 2 b) 
xvii), xviii) and ix) Article 8, to armed conflicts not of an international 
character by incorporating these crimes in paragraph 2 e) of Article 8 as 
new subdivisions xiii), xiv) and xv), respectively. It was stressed that the 
crimes that have been proposed to include in paragraph 2 e) of Article 
8 are not new to the jurisdiction of the ICC, and that these amendments 
are not aimed at increasing the coverage of crimes and to expand the 
jurisdiction of the ICC. Together with Belgium, the amendment to 
article 8 of the Rome Statute of the ICC was supported by 18 more 
states during the preparatory meeting of the Assembly of States-Parties 
to the Rome Statute in November 2009: Argentina, Austria, Bolivia, 
Bulgaria, Burundi, Germany, Cambodia, Cyprus, Ireland, Latvia, 
Lithuania, Luxembourg, Mauritius, Mexico, Romania, Samoa, Slovenia 
1 Резолюция RC/Res.5 «Поправки к статье 8 Римского статута» (принята 31 мая – 

11 июня 2010 года). <http://212.159.242.181/iccdocs/asp_docs/ASP9/OR/RC-11-
Part.I-RUS.pdf>.

2 Элементы преступлений, соответствующие предлагаемой поправке, 
содержащейся в приложении ІІІ к резолюции ICC-ASP/8/Res.6. (принята 31 
мая – 11 июня 2010 года). <http://212.159.242.181/iccdocs/asp_docs/RC2010/ICC-
ASP-8-Res.9-Annex.VIII-RUS.pdf>.
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and Switzerland. Following the adoption of Resolution 5 as to the 
amendment to article 8 of the Rome Statute, France noted its support for 
the resolution and emphasized the need for the mental element for such 
war crimes. French viewpoint on this issue was supported by Canada, the 
United States and Israel.

It was noted that the offenses identified in paragraph 8 of the preamble 
of the draft resolution 5 (use of poison or poisoned weapons, asphyxiating, 
poisonous or other gases, and all analogous liquids, materials or devices) 
constitute serious violations of the laws and customs applicable in armed 
conflicts not of an international nature, which is reflected in customary 
international law. Rule 72 of the ICRC Study “Customary International 
Humanitarian Law” stipulates that the use of poison or poisoned weapons 
is prohibited1. The study indicates that State practice establishes this rule 
as a norm of customary international law applicable in both international 
and non-international armed conflicts. In the Rome Statute of the ICC 
use of poison or poisoned weapons is not included as a war crime in the 
sections relating to non-international armed conflicts, and this issue was 
not discussed openly at the Rome Diplomatic Conference in 1998 with 
the adoption of the statute. As a result states implementing the Rome 
Statute of the ICC, limits the application of this rule only to international 
armed conflicts (Australia, Canada, Congo, Mali, the Netherlands, New 
Zealand, UK). However, the laws of some States which criminalize the 
use of poison yet are also applicable to non-international armed conflicts 
(Germany, the Democratic Republic of the Congo, Switzerland, Estonia). 
German law expressly states that this rule applies to both international 
and non-international armed conflicts. This rule is also included in some 
military manuals and instructions that apply or applied in non-international 
armed conflicts (Australia, Bosnia and Herzegovina, Germany, Italy, 
Canada, Kenya, Colombia, Nigeria, Ecuador, South Africa). Practice 
confirms the applicability of this provision in both international and 
non-international armed conflicts, because usually states do not have a 
different set of weapons for international and non-international armed 
conflicts, the weapon is always the same.

There were no confirmed reports of the use of poison or poisoned 
weapons during international or non-international armed conflicts. A 
military statute of Yugoslavia establishes that the poisoning of drinking 
water and food is not prohibited if it announced on or place of poisoning 
1 Обычное международное гуманитарное право. Нормы. < ttp://www.icrc.org/rus/

assets/files/other/customary.pdf>.
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were marked. However, one example of limited practices contrary to this 
norm is not enough to deny that the rule belongs to customary law.

Offense referred to in paragraph 9 of the preamble of the draft resolution 
(use of bullets that expand or flatten easily in the human body) is also 
a serious violation of the laws and customs applicable in armed conflict 
not of an international character. But as to this type of armed conflict 
there is no absolute prohibition, as the offense is committed only if the 
offender uses bullets to uselessly aggravate suffering or the wounding 
effect upon individual who is the target of such bullets, which is reflected 
in customary international law and is enshrined in the resolution 5 
paragraph 3 of the element of the crime of use of prohibited bullets. 
Rule 77 of the ICRC Study “Customary International Humanitarian 
Law” stipulates that it is prohibited to use bullets which expand or 
flatten easily in the human body. State practice establishes this rule as a 
customary rule of international law applicable in both international and 
non-international armed conflicts. Prohibition of the use of expanding 
bullets in any armed conflict is enshrined in several military manuals and 
regulations (Australia, Germany, Spain, Italy, Canada, Kenya, France, 
Ecuador, South Africa). The use of these bullets is a crime under the 
laws of some states (Andorra, Germany, Ecuador, Estonia). Colombian 
Constitutional Court ruled that the prohibition of the use of bullets 
“dum-dum” is part of customary international law. Again, that this rule 
applies in the case of not only international, but also non-international 
armed conflict, providing the fact that during both conflicts the same 
ammunition is used. The fact that their universal non-use is not pure 
coincidence, said the fact that the use of weapons that cause unnecessary 
suffering is prohibited in both international and non-international armed 
conflicts. And expand or flatten bullets, of course, are weapons that cause 
unnecessary suffering.

Amendments to article 8 of the Rome Statute were supported by the 
ICRC. In March 2010 in a note regarding additions to Article 8 2 e) of 
the Rome Statute of the ICC, the ICRC noted that the adoption of such 
amendments will initiate a move towards greater protection of civilians 
and persons directly participating in the hostilities in a situation of armed 
conflict not of an international character. It will also lead article 8 of 
the Rome Statute of the ICC in accordance with the customary IHL. 
The ICRC also noted that during the Rome Conference on the adoption 
of the Rome Statute of the ICC in 1998, the debate about banning the 
use of certain weapons only concerned situations of international armed 
conflict. Almost no mention of whether or not to criminalize the use of 
the use of such weapons in non-international conflicts was made. Due to 
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lack of time, the states left the matter for further work of the Assembly of 
States-Parties or the Review Conference. The ICRC believes that taking 
supplements to Article 8 of the Rome Statute of the ICC is an important 
achievement and a positive result of the first Review Conference of the 
Rome Statute of the ICC.

Despite all the positive evaluation of the amendments to article 8 of 
the Rome Statute of the ICC, there are some negative reviews. Professor 
William Schabas, one of the most famous lawyers-experts in the field 
of international criminal law, said that in addition to amendments to the 
Rome Statute of the ICC regarding the aggression, the Conference in 
Kampala did not bring any positive results1. According to Schabas, the 
amendment to article 8, concerning war crimes, is a good idea, but, in 
fact, these amendments are symbolic and unlikely to ever lead to the 
prosecution of persons. To this day, in the international arena was not 
a single trial for the use of such weapons. We only know that Saddam 
Hussein used poisoned gas in Halabja. The use of such weapons may 
constitute a crime against humanity or genocide, so Schabas calls into 
question the need for the amendments to article 8 of the Rome Statute 
of the ICC. He believes that as the years passed, people will remember 
the ban on the use of certain types of poisoned weapons, envisaged in 
Kampala, with irony, noting that the state-members of the ICC decided 
to ban the use of archaic weapons that has never been and is unlikely to 
be used in modern armed conflict, but could not turn to the important and 
topical issues: anti-personnel mines, cluster munitions, weapons with 
depleted uranium, and, of course, nuclear weapons.

Despite this criticism, in general, the amendment to article 8 of 
the Rome Statute of the ICC, adopted at the conference in Kampala, 
supplements the rules of customary international law concerning the 
prohibition of the use of poison or poisoned weapons and bullets which 
expand or flatten in non-international armed conflicts by the rules of 
treaty law. Of course, this will have a positive impact on the law of non-
international armed conflicts, because the amendment to paragraph 2 
e) of Article 8 of the Rome Statute of the ICC criminalizes the use of 
prohibited means of warfare in the context of an armed conflict not of 
an international character. This amendment is an important step towards 
the convergence of modes of international and non-international armed 
conflicts.

1 Schabas, William A. An Assessment of Kampala: The Final Blog. The ICC Review 
Conference: Kampala 2010. <http://iccreviewconference.blogspot.com>.
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UNIVERSAL JURISDICTION IN INTERNATIONAL 
AND  DOmESTIC LAW:  
CURRENT PRObLEmS RELATED  
TO CODIfICATION AND STATE PRACTICE

Currently among the basic principles of the exercise of criminal jurisdiction 
of the states, the most discussed one is a so-called principle of universal 
jurisdiction that attains heated debates among scholars and policy-makers. As 
it is known, this principle provides an opportunity to prosecute in respect of 
offenses punishable under international law regardless of the place where the 
crime was committed, as well as the nationality of the offender or the victim.
The absence of internationally recognized and adopted clear criteria for the 
application of the principle of universal jurisdiction altogether with the lack 
of unification in the field of national legislation and uniform practice of its 
implementation constitutes a major concern of the international community.
The present article deals with general problems associated with the formation 
of the principle of universal jurisdiction along with the problems associated 
with its practical application, as well as the codification carried out today at 
the international legal level. 

I. Definition and general characteristics of jurisdiction 
in  international law
Primary and one of the most contentious issues in the context of the 

study of various aspects of jurisdiction in the doctrine of international 
and domestic law is the legal definition of this category. Here and now 
the term «jurisdiction» is one of the most frequent in the legal practice, 
the occurrence of which is rightly connected with the epoch of formation 
of the state and law. Supposedly, for the time of its use in the law could 
come there must be a common understanding of its essence. However, 
despite the repeated application of the term in different situations, a com-
mon approach either in legal science or in legal practice is still not unani-
mous, as noted Russian and foreign scientists1. 

It may sound paradoxically but under contemporary international law 
the definition of jurisdiction does not exist: the provisions of the univer-
sal conventions and local international treaties all face the gap in respect 
to the use of terms. The majority of the international instruments, in one 
way or the other affecting or concerning the jurisdictional aspects, the 
term «jurisdiction» is deprived of the specific content and is regarded as 
a kind of actions or activities that the state parties should undertake and 
carry out in respect of an object in order to achieve the ultimate purpose 
of the treaty.
1 Akehurst, M. (1999). Jurisdiction in International Law. Dartmouth, 145). 
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Quite often the international instruments apply the term «jurisdiction» 
from another perspective meaning an extend of the sovereign authority 
of state parties to any objects or certain parts of the territory rather as a 
manifestation of territorial supremacy.

Other international treaties mean by «jurisdiction» the process of 
adoption of measures to combat transnational crime, including the crimi-
nalization of acts and conduct of criminal proceedings by the competent 
authorities of the states. Such conventions usually prescribe an oppor-
tunity to exercise the criminal jurisdiction on the basis of the existing 
principles of the criminal law, namely the territoriality and personality 
principles.

The third option deals with the international instruments, where juris-
diction involves a set of procedural measures within the competence of 
the judiciary. This includes the Rome Statute of the International Crimi-
nal Court as of 1998, or the Convention on Jurisdictional Immunities of 
States and their Property as of 2004.

Thus, in the process of the drafting of the Convention on Jurisdic-
tional Immunities of States and their property in the UN International 
Law Commission (ILC), the Special Rapporteur proposed the following 
definition of jurisdiction: the term “jurisdiction” means the jurisdiction 
or authority of the territory of the State to institute legal proceedings, to 
settle disputes, or to adjudicate in civil litigation, as well as the powers 
to administer justice in all its aspects. This definition complements the 
interpretive provisions, revealing elements of the concept of “jurisdic-
tion” (Article 3): In the context of the present articles, unless otherwise 
provided ... the term” jurisdiction “as defined in paragraph 1 (g) of Ar-
ticle 2 above, means:

– Powers to adjudicate in disputed cases;
– Powers to decide questions of law and the merits;
– Powers to dispense justice and to take appropriate measures at all 

stages of the proceedings; and
– Other administrative and executive powers, which are usually car-

ried out by the judicial or administrative and police authorities on the 
territory of the state1.

As can be seen in the comments of experts of the Commission, the 
presence of such clauses as «in the context of the present articles, unless 
otherwise provided,» or «for the purpose of the document» suggests 
1 Предварительный доклад об иммунитетах должностных лиц государства 

от иностранной уголовной юрисдикции, Документ ООН A/CN.4/61 (28 мая 
2008 года).
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the possibility to interpret the term «jurisdiction» differently for each 
specific international treaty.

In addition, the Special Rapporteur of the ILC can use this formula: 
“... the provisions of paragraph regarding the use of terms in the present 
draft articles are without prejudice to the use of those terms or the value 
that they may have (in other international instruments or) in the domestic 
law of any state”1 that can also serve as a basis for the interpretation of 
ambiguous terminology used in the treaty concerning jurisdictional is-
sues.

Thus, the international instruments does not contain an unambigu-
ous definition of jurisdiction alike the doctrine. Those terms of art given 
by foreign and domestic scholars vary greatly among themselves, for 
example: «jurisdiction as a state-imperious activity consists in the ap-
plication of law to legal conflicts and action on legal acts»2; or «the term 
«jurisdiction» is commonly used to refer to the courts` competence to 
review the civil, criminal and other cases”3; or «jurisdiction of the states 
is one of the most contentious areas of international law affecting the 
possibility of applying the law of the state in the events and individuals 
who are outside its territory, under circumstances that affect the interests 
of other states”4.

Analysis of the existing international legal studies on various aspects 
of jurisdiction suggests that the content of jurisdiction is considered by 
scientists from three basic positions.

Proponents of the first position apply a broad approach to determine 
the legal nature of jurisdiction. For example, G.Oxman believes that the 
jurisdiction of the State in its broadest sense, refers to the legal right of 
the state to act, and hence its right to decide whether to act, and if to 
act, how5. Malcolm Shaw writes that the jurisdiction is the authority of 
the state to influence human’s property and human circumstances and 
reflects the basic principles of state sovereignty, equality of States and 
non-interference in internal affairs6. Among the Russian scholars such a 
1 Третьий доклад КМП об обязательстве выдавать или осуществлять судебное 

преследование (aut dedere aut judicare), документ ООН A/CN.4/603 (10 июня 
2008 года).

2 Prisacaru, V. (1974). Jurisdictiile spezial in Repablica Sozialista Pomania. 
Bucuresti, 22.

3 Клименко, Б.М. (1970). Основные проблемы государственной территории в 
международном праве: fвтореф. дисс. ... д.ю.н. Москва, 8.

4 Schachter, O. (1997). International Law in Theory and Practice. Martinus Nijhoff 
Publishrrs. Dordrecht/Boston/London, 250. 

5 Oxman, H.B. (1992). Jurisdiction of States, Encyclopedia of Public International 
Law, v.1., Elsevier Sciences Publishers, Amsterdam, 55.

6 Shaw, M. (2003). International Law, fourth ed. Cambridge University Press, 452. 
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broad interpretation of jurisdiction is adhered by A.A.Moiseev, who ar-
gues that «the jurisdiction of the state is a set of state`s rights and powers 
to carry out lawful actions of the state, its state power»1.

Without going into the whole in-depth analysis of the nature and con-
tent of jurisdiction in international law, in our opinion, the jurisdiction 
can be defined as the quality of the subjects of international law, having 
the authority expressed in the opportunity to carry out the legal regula-
tion of social relations and ensure compliance through the use of the 
enforcement mechanism2.

The scope and limits of jurisdiction, according G. Schwarzenberger 
can be best be described using the classification of its basic forms3. As a 
result of doctrinal studies, we came to the following conclusion on the 
classification of jurisdiction as follows:

•  on the subject of jurisdiction – international jurisdiction and 
domestic (national) jurisdiction;

•  content – prescriptive jurisdiction and enforcement jurisdiction;
•  the method of implementation – judicial, executive and enforcing 

jurisdiction;
•  the nature of the regulated relations – administrative, civil and 

criminal jurisdiction;
•  the volume – full and limited jurisdiction.
Domestic (national) jurisdiction may also be differentiated:
•  effect in respect to the space – territorial and extraterritorial 

jurisdiction;
•  the nature of government – legislative, executive (administrative) 

and judiciary jurisdiction;
•  effect in respect to the persons – personal and universal jurisdiction.
The practice shows that the implementation of the state criminal ju-

risdiction over individuals is based on a number of basic principles. The 
key ones are territorial; personal (national, principle of active citizen-
ship); the principle of protection (security or real); passive personal (pas-
sive nationality principle) and universal principle.

II. Codification of jurisdiction in international law
Codification of international law is an essential and indispensable fac-

tor capable to accompany the progressive development. The first attempt 
1 Моисеев, А.А. (2009). Суверенитет государства в международном праве: 

учебное пособие. Москва: Восток – Запад, 32. 
2 Каюмова, А.Р. (2009). Международно-правовые аспекты уголовной юрисдикции 

государств: некоторые вопросы теории и практики. Казань: Центр 
инновационных технологий.

3 Schwarzenberger, G. (1967). A manual of international law. London: Stevens & Sons 
limited, 91. 
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to create a generalized and integrated system of principles and rules gov-
erning inter-state relations has been taken in the era of bourgeois-demo-
cratic revolutions. Then, back to in 1795 French Abbe Gregoire formu-
lated the general principles of international law that existed at that time

At that time process of codification was understood as a creation of 
universal international code, recognized in all countries. A number of 
scientists was dedicated to drafting such code covering the most impor-
tant sections of international law: I. Bentham (1786, England); F. Lieber 
(1863, USA); D. Dudley Field (1872, USA); A. Domin-Petrushevich 
(1861, Austria); P. Mancini (1872, Italy), J. Bluntschli (1868, Switzer-
land).

The codification activities were devoted to international conferences 
during the late XIX – early XX century in Geneva, Paris, Lima, St. Pe-
tersburg, Montevideo, of great importance for the codification of the laws 
and customs of war had the Hague Peace Conference of 1899 and 1907.

Modern understanding of codification, its essence and content, were 
developed after the Second World War and was associated with the adop-
tion of the United Nations Charter and the establishment within the In-
ternational Law Commission, which now occupies a central place in this 
process.

The first official definition of codification was given in the Regula-
tions on the International Law Commission, to be more precise – in ac-
cordance with Article 15 and is understood as a codification of a more 
precise formulation and systematization of international law in the areas 
where there was already extensive practice, precedent or doctrine.

However, the content and form of current codification have not re-
mained unchanged. In our view, first, this is connected with the trends 
of development of bilateral relations and deepening of international re-
lations. These factors are crucial for the expansion of the spatial and 
objective sphere of influence of international legal regulation; they also 
contribute to the emergence of new views on current international law.

The relevance and need for the codification of certain problematic 
issues of both domestic and international jurisdiction can be verified by 
analyzing the program of work of the Commission since 1949. If the 
preliminary list of topics for codification (14 questions in total) included 
only two issues that directly address issues of jurisdiction (namely, the 
jurisdictional immunities of States and their property and jurisdiction 
over crimes committed outside the territory of the state), later their num-
ber has increased significantly . So today a long-term program Com-
mission’s working program includes issues such as the jurisdictional 
immunity of international organizations; protection of personal data in 
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trans-border flow of information; protection of persons in the event of 
disasters and others.

Among the common topics that affect certain aspects of jurisdiction 
and were provided for the attention of the Commission, a few issues are 
highlighted, specifically those related to the criminal jurisdiction: for the 
time of its activities, the Commission has done a great job on its codifi-
cation.

It is known that in 1947, in resolution 177 (II) of the UN General 
Assembly called for the codification of positive principles and norms 
of international law and assigned the International Law Commission to 
formulate and establish principles of international law recognized in the 
Charter of the Nuremberg Tribunal and reflected in its judgment1. This 
task was carried out in 1950 at the second session of the ILC.

In the same resolution, the UN General Assembly requested the Com-
mission to draw up a draft Code of Crimes against the Peace and Security 
of Mankind. The work of the experts on the said assignment stretched 
for many years. The Commission’s task was to analyze the international 
instruments to combat international offenses that have been taken in re-
cent years. After much discussion and after two readings the draft Code 
of Crimes against the Peace and Security of Mankind, consisting of 26 
articles, the Code was adopted in 1996.

Almost simultaneously with the commencement of work on the draft 
Code, the Commission’s experts have begun to develop the Statute of the 
International Criminal Court (ICC), the establishment of which was an-
nounced by the General Assembly in 1948. Finally, on 17 July 1998 dur-
ing the Rome Diplomatic Conference, which united the representatives 
of 160 countries, 33 intergovernmental organizations and a coalition of 
236 non-governmental organizations, the Statute of the International 
Criminal Court was adopted.

Today, the work of the Commission is tied to the codification of cer-
tain aspects of extraterritorial jurisdiction of the states. Despite the fact 
that the theme «Jurisdiction over the crimes committed outside the terri-
tory of the state» was included in the list of priority areas for codification 
in 1949, this issue has not yet been directly dealt with by ILC. However, 
current realities dictate their terms. The need to improve the efficiency 
of countermeasures to some transnational crimes, such as international 
terrorism, arms smuggling, human trafficking, piracy and sea robbery, as 
well as the problem of criminal responsibility of State officials for crimes 
1 Планы по сформулированию принципов, признанных статутом Нюрнбергского 

трибунала и нашедших выражение в его решении, ГА ООН Резолюция 177(II) 
(21 ноября 1947 года)
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against the peace and security of mankind is largely caused the inclusion 
of a number of related topics in the list of questions for codification.

The content of the obligation to extradite or prosecute (Does the order 
of these two elements matters, and whether one element has a priority 
over the other)

The relationship between the obligation to extradite or prosecute and 
other principles (links to the principle of universal jurisdiction, non-ex-
tradition of its own citizens, the principles of international criminal law 
nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, non bis in idem);

Conditions upon which the obligation to extradite or prosecute shall 
be carried out (the presence of the alleged offender in the state, the pres-
ence of state jurisdiction over the offense, the presence of an extradition 
request, and others);

The practical implementation of the obligation to extradite or pros-
ecute;

The relationship between the obligation to extradite or prosecute with 
the alleged perpetrator and the extradition of a competent international 
criminal tribunal1.

Another topic launched by the ILC as a question for codification is 
«The Immunity of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction». 
The decision to include the topic in the long-term program of work was 
adopted by the Commission on 59 session in 20072.

Codification of the norms related to the extraterritorial jurisdiction of 
states is carried out by another subsidiary organ of the United Nations – 
Sixth Committee of the UN General Assembly.

III. Universal Jurisdiction: formation,  
Codification and Current problems of Development
Perhaps, among all currently existing basic principles of administra-

tion of criminal jurisdiction by the states, the most questionable is the 
principle of universality.

In the Middle Ages, it is believed that the history of the origin of the 
principle of universality is associated primarily with such crimes as pira-
cy and the slave trade. However, as evidenced by the historical facts, the 
aforementioned were not the only acts for which may result in responsi-
bility of the guilty persons. The Code of Justinian mentions the universal 
power of the country where the defendant is a resident, and in the Middle 
1 Документ ООН А/64/10. Доклад Комиссии международного права ООН за 2009 

год. <http://www.un.org/law/ilc/>.
2 Документ ООН А/63/10. Доклад КМП Генеральной Ассамблее ООН за 2008 

год. <http://www.un.org/law/ilc/>.
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Ages the cities of northern Italy adhered to the practice of prosecution 
of dangerous criminals under their jurisdiction without any regard to the 
place where the crime was committed.

This practice became the basis of universal practice, or as it was called 
before «the cosmopolitan» theory of the effect of criminal law in space, 
according to which the State may exercise jurisdiction over the crime 
regardless of where the crime was committed, the nationality of the of-
fender or the victim.

Under the provisions of the project at Princeton University on the 
principles of universal jurisdiction in 2001, «universal jurisdiction is 
criminal jurisdiction based solely on the nature of the offense, regardless 
of the place of committing, the alleged nationality or conviction of the 
offender, the victim’s nationality or any other connection to the state that 
carries out such jurisdiction. “

It must be noted, the cosmopolitan theory is actively developed by 
scientists in the field of criminal and international law in the second half 
of the XIX century. Many Russian scientists of the time were of the theo-
ry. As noted by the professor Schmidt of Kazan University, every crime, 
where or by whom it was done either constitutes an encroachment on the 
general legal order, covering all States, therefore no crime should be left 
unpunished, and each state that keeps the criminals in its power should 
punish him.

However, at the same time, the cosmopolitan universal theory was 
called the «theory of the future» because «it will get the complete domi-
nation only when all States to reach full development when all the sud-
den aggravation will be smoothed and all nations will live approximately 
the same life»1. That is, in fact, they talked about the legal interests of the 
community, which in fact, at that time did not exist2.

So, the effects of World War II raised the question of such a com-
munity and of the unity of the legal assessment of their results by states 
with new vigor. Isolation of crimes against peace, war crimes and crimes 
against humanity as the most serious crimes, international crimes at the 
Nuremberg and Tokyo trials, the adoption of the Genocide Convention 
and the Geneva Conventions revived the theory of universality to life, 
turning from the «theory of the future» in the theory of modernity.

Years after the end of World War II, in the early 60s, one of the first 
countries that have implemented criminal jurisdiction on the basis of the 
principle of universality, became, as is known, Israel, where the trial of 
1 Никольский, Д. (1884). О выдаче преступников. Санкт-Петербургъ, 14.
2 Таганцев, Н.С. (1887). Лекции по русскому уголовному праву. Вып.1. Санкт-

Петербургъ, 288.
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Nazi war criminal Adolf Eichmann – “architect of the Holocaust”, which 
during World War II was the head of the department of the Jews by the 
Gestapo, and during his stay in the position in Europe according to dif-
ferent sources were destroyed from four to four and a half million Jew 
was held. After reviewing the case, defense counsel then stated that Eich-
mann was not a German citizen, and the state of Israel did not exist at 
the time of the offense. However, according to the court heinous crimes 
he committed, are crimes not only in Israeli law, and are serious crimes 
against humanity as a whole (delicta juris gentium).

This case has become a textbook one, but for nearly three decades 
remained perhaps the only one.

With the adoption of an increasing number of international legal in-
struments that contain a reference to the possibility of applying the prin-
ciple of universality in the execution by the state its criminal jurisdiction, 
and reflection of that principle in domestic law, it has been applied more 
often, causing among scholars, policy makers and practitioners more de-
bates and heated debate.

While some may argue that the case law on the basis of the principle 
of universal jurisdiction is negligible, the fact remains a fact: on the basis 
of universal jurisdiction the crimes were prosecuted in Belgium, Austria, 
Great Britain, Denmark, France, Germany, the Netherlands, Spain, 
Switzerland.

As everyone knows, the best known was the Case of Augusto Pino-
chet, the former Chilean military dictator, who was arrested in the UK in 
October 1998. His arrest was followed by a petition for his extradition 
to Spain to stand trial on charges of torture and other crimes committed 
during his ruling.

In July 1999, France began the process against Ali Ould Dha – Mau-
ritanian army officer accused of war crimes. The court considered the ac-
cusations in his direct participation and organization of torture of political 
prisoners in jail and sentenced Mauritanian officer to 10 years in prison.

In 2000, Senegal initiated the prosecution against former Chadian 
President Hussein Habr? for crimes against humanity and torture com-
mitted during his rule from 1982 to 1990.

Finally, a country that has a unique experience in the application of 
the principle of universal jurisdiction i.e. Belgium must not be omitted.

The possibility to apply the principle of universality in the administra-
tion of criminal jurisdiction established in the Law of the State of June 
16, 1993 that incorporated into Belgian law the four Geneva Conventions 
of 1949 and the two Protocols of 1977 and further supplemented by the 
Act of February 10, 1999, and the crime of genocide and crime against 
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humanity, has allowed the national courts of this country to spend more 
than a dozen high-profile cases against foreign officials.

In particular, during the fifty-seventh session, in 2005, the Commis-
sion decided to include in its program of work the topic «The obligation 
to extradite or prosecute (aut dedere aut judicare)». During the reporting 
period, the ILC has received and reviewed a few reports of the Special 
Rapporteur on the subject. The working group established by the Com-
mission in 2008, identified a number of issues for detailed consideration 
in the context of the development of the principle aut dedere aut judi-
care. Among them:

The legal basis for the obligation to extradite or prosecute (based 
whether and to what extent on the norms of customary international law);

The material scope of the obligation to extradite or prosecute (defining 
categories of crimes covered by the obligation aut dedere aut judicare, as 
well as whether the recognition of a criminal offense as an international 
crime a sufficient reason for the existence of liabilities);

The most notorious of these was the process that formed the basis for 
the treatment of the DRC to the International Court of Justice. The so-
called Case of the Arrest Warrant today is the loudest case and the princi-
pal judicial precedent relating to the application of universal jurisdiction 
by the state. The bottom line is that on 11 April 2000 the Belgium au-
thorities issued an international arrest warrant in respect of the Minister of 
Foreign Affairs of the Democratic Republic of the Congo Yerodia Abulayi 
Ndombasi accused of violations of international humanitarian law, which 
led to the application of this State to the International Court of Justice.

In general, since the late 1990s of the last century before the national 
courts (mostly European) instituted several dozen cases on the basis of 
the principle of universality in respect of senior officials of a number of 
states: Fidel Castro (Spain); Muammar Gaddafi (France); Jiang Zemin 
and four other high-ranking officials of China (in Spain); Zakirjon Al-
matov (in Germany); Anatoly Kulikov (Denmark); Hashemi Rafsanjani 
(in Belgium); Tzipi Livni (in the UK); Anatoly Kuleshov (in France) 
and others.

One of the latest criminal proceedings on the basis of the principle of 
universality related to war crimes allegedly committed on the territory of 
Ukraine is a criminal case against Igor Kolomoisky and Arsen Avakov 
Investigative Committee of Russia in June this year.

However, as a rule, the implementation of universal jurisdiction by 
States always has a wide international response and, despite the increase 
in the number of cases brought before the national courts, this process 
is far from painless. The lack of clearly defined mechanisms at the 
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international level for the application of the principle raises many politi-
cal discrepancies, as well as the legal issues.

This situation, of course, requires own international legal solution that 
must be found by means of the codification of rules in respect of this 
legal phenomenon

Not by chance, since the beginning of the new millennium, two major 
UN codification bodies i.e. the Sixth Committee of the UN General As-
sembly and the UN International Law Commission review and discuss 
topics relating to certain aspects of the application of the principle of 
universality that are inextricably linked. To the said aspects belong the 
obligation aut didere aut judicare (extradite or prosecute), the issue of 
immunities of senior government officials, as well as the theme of the 
scope and application of the principle of universal jurisdiction

The urgent need for speedy codification of these issues at the official 
level is confirmed by the activities of international non-governmental 
organizations such as the Institute of International Law, the International 
Bar Association, International Law Association, Amnesty International 
and others. Within the frames of these forums the research and develop-
ment on the issues raised is carried out in recent years.

It is noteworthy that in 1935 at Harvard University the above-men-
tioned draft on the criminal jurisdiction of the states was developed 
(Draft Convention on jurisdiction with Respect to Crime)1. The Draft 
Convention consists of 17 articles, most of which contains a formulation 
of the basic principles of criminal jurisdiction of states, as well as the 
conditions of their application.

Today, such projects are initiated and conducted by the researchers 
(e.g. on the basis of Princeton University, at the Institute of International 
Law in Krakow 2005).

In 2000, on the basis of Princeton University, with support of a num-
ber of non-governmental agencies, and leading academics in the field 
of international law, started a project to consolidate the principle of 
universal jurisdiction, the main purpose of which was a convergence 
of opinions on the nature of universal jurisdiction. The main principles 
of the project were presented to the world by «the Godfather of inter-
national criminal law» C.Bassiouni, supported by W.Butler, S.Oxman, 
K.Bleksley and other Western scholars. The presented project was dis-
cussed in conference in Princeton at the conference held in late January 
2001, attended by scientists and politicians representing the principal 
legal systems of the world. Project participants suggested the principles 
1 Draft Convention on jurisdiction with Respect to Crime (1935). American Journal of 

international law, Vol.29, Supplement: Research in International Law, 439-442.
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of universal jurisdiction, designed for the widest possible harmonization 
of domestic legislation of states on this issue1.

Official modern codification of universal jurisdiction (without taking 
into account the topics mentioned on extradition and Immunities) began 
in 2009 with the request of the group of African states to the UN Secre-
tary-General requesting the inclusion in the agenda of the 63 session of 
the General Assembly the paragraph on the scope and application of the 
principle of universal jurisdiction. In its decision 63/568, the Assembly 
decided to include a new paragraph to the agenda and recommended that 
it should be considered during the Sixth Committee. According to the 
results of the report submitted to the Assembly at its sixty-fourth session, 
the UN General Assembly adopted a resolution in which it encouraged 
Member States to submit before April 30, 2010, information and observa-
tions concerning the scope and application of the principle of universal 
jurisdiction, including information on the relevant applicable internation-
al treaties, their national legislation and judicial practice, and decided to 
include in the provisional agenda of its sixty-fifth session the item entitled 
“The scope and application of the principle of universal jurisdiction”2.

Beginning in 2009, similar resolutions were adopted each year i.e. 
the resolution 65/33 of 6 December 2010; 66/103 of 9 December 2011; 
67/98 of 14 December 2012 and 68/117 of 16 December 2013. As the 
69th session of the UN General Assembly, the Sixth Committee prepares 
a draft of such a resolution3.

All of these documents are actually of the same content and reflects the 
previously mentioned recommendations to countries on measures taken 
on the matter. The latter points to the need to submit the information 
available but with a new deadline – until April 30, 2015.

In our opinion, this situation suggests that a working group of the 
Sixth Committee made little progress on this issue.

Of course, it must be noted that the essential and universal jurisdiction 
and its big «advantage» is the inevitability of punishment of those who 
have committed serious international crimes.

At the same time, many questions allow us to perceive the realization 
of such jurisdiction with great caution.
1 The Princeton rinciples on universal jurisdiction (2001). Program in Law and Public 

Affairs and Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton 
University. <http://www.law.depaul.edu/centers_institutes/ihrli/downloads/
Princeton %20Principles.pdf>.

2 ГА ООН Резолюция 64/117 (15 января 2010 года). Охват и применение принципа 
универсальной юрисдикции. < http://www.un.org/ru>.

3 ГА ООН, проект резолюции, документ ООН A/C.6/69/L.8 (30 октября 2014 
года). Охват и применение принципа универсальной юрисдикции.
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Analysis of the information and comments received from Governments 
and the special report by the UN Secretary General, suggests the complete 
absence of a unified approach at the national level and the existence of a 
range of disagreements on this issue.

Among the issues which have caused debate is the definition of a range 
of offenses subject to the principle; the problem of immunity of State 
officials; the possibility of abuse and the use of «double standards» on 
the part of national courts in the application of the principle; its relation 
to extradition and application of the principle aut dedere aut juducare; 
the question of the relationship between universal jurisdiction and the 
jurisdiction of the international criminal courts and others.

In my opinion, the most controversial questions clearly heard in the 
comments of the representative of Peru, who pointed out that: 

1.  It is important to consider the specific crimes for which such 
jurisdiction is distributed in accordance with international treaties 
and customary international law, and to determine which treaties 
provides for universal jurisdiction and how it is regulated by them;

2.  How universal jurisdiction relates to offenses classified as jus 
cogens, and what are the implications of this communication;

3.  Can the state exercise universal jurisdiction in the absence of the 
domestic law of a specific provision to that effect;

4.  Should there be a link between the state and the accused, such as 
the presence of the latter on the territory of the State;

5.  Which state has the priority rights to take legal action in the event 
of conflict of jurisdiction;

6.  How the exercise of the universal jurisdiction is tied to the regime 
of immunity applied not only to the heads of state or government 
and foreign ministers, but also to other government officials and 
staff of international organizations;

7.  What are the implications of amnesty laws;
8.  What are the standards of due process and whether it is possible 

to exercise universal jurisdiction over persons who were arrested 
after the abduction or unlawful issuance;

9.  How the evidence collecting regime is regulated;
10. How the verdicts are regulated;
11. How is the exercise of the rights of the accused, including the 

right to visit their relatives is regulated and, most importantly, 
how the rights of victims to participate in the trial and to receive 
compensation are regulated.

Some key questions regarding the application of universal jurisdiction 
refer to the existence of universal jurisdiction in absentia. On the question 
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of whether the state has a right to establish jurisdiction over offenses 
committed abroad by foreigners against foreigners when the offender is 
not on the territory of that State, Belgium in the case of the arrest warrant 
gave an affirmative answer, but did not use this opportunity. In his 
dissenting opinion in the Case of Arrest Warrant Judge Guillaume stated 
that international law has only one true case of universal jurisdiction: 
piracy. Universal jurisdiction in absentia, which is applicable in the 
courts of the state where the perpetrator is not present on its territory, 
unknown to international law (paras 12-13). This is also evidenced by 
today’s existing standards for the protection of human rights.

Also controversial is the scope (range) of crimes subject to universal 
jurisdiction. According to the project at Princeton University (Principle 2) 
formulations of such crimes should be limited to piracy, slavery, war crimes, 
crimes against peace and crimes against humanity, torture and genocide.

Finally, one of the most sensitive issues – the question of abuse by 
States in the exercise of universal jurisdiction

In many ways, the initiative for the codification and harmonization of 
rules for the application of the principle of universality belongs to African 
states that exhibit deep concern at the fact that in respect of officials of 
these countries holding an office the criminal proceedings are pending in 
another country based on the principle of universality.

As noted by the Rwanda`s representative, the universal jurisdiction 
indeed played an important role in the fight against impunity. Many of 
the persons involved in the organization of the genocide in the country 
deserved to be brought to responsibility. However, «the warrants of 
arrest and indictments issued in respect of those people who put an end 
to genocide». In his speech, he cited cases of manipulation of the judicial 
process for political purposes, and spoke of abuses by a number of states.

The presentation of the representative of South Africa who remembered 
the famous Case of the Arrest Warrant and the dissenting opinion of 
Judge Rezek, thinking on what would be the reaction of some European 
countries if the judge of the Congo accused their leaders of crimes 
committed by them themselves or by order seems rather interesting.

Overall, since 2008, the Assembly of the African Union adopted 
a number of documents, which call for the United Nations and the 
European Union to develop a clear legal criteria for application of the 
principle and a moratorium on the execution of arrest warrants in respect 
of such persons until all the legal and political issues are not exhaustively 
discussed within the framework of these organizations. That’s what they 
say in the decision of the AU Assembly of 1 July 2008: 
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«The abuse of the principle of universal jurisdiction could endanger 
international law and order and security;

– The politicization and abuse of the principle of universal jurisdic-
tion by judges from some non-African States against African leaders, 
particularly in Rwanda, is a clear violation of the sovereignty and territo-
rial integrity of these states;

– Abuse and misuse of indictments against African leaders have a 
destabilizing effect and a negative impact on the political, social and 
economic development of nations;

– Such an arrest warrant will not be executed in the countries of the 
African Union;

– There is a need to establish an international body mandated to re-
view and / or complaints and appeals related to abuse of the principle of 
universal jurisdiction by individual states»1. 

With regard to the last report of the UNSG on the issue of the scope 
and application of the principle of universal jurisdiction for 20142, his 
analysis suggests that the differences in the comments and information 
submitted by the Governments of the Member States of the Organization, 
is still not resolved.

Thus, the practice of recent years shows that there are many political 
discrepancies, as well as legal issues regarding the application of the 
universal jurisdiction principle by the states. These starts from the 
listing the offenses subject to the principle; the problem of immunity 
of the states` officials; the possibility of abuse and the use of «double 
standards» in that national courts during application of the principle; its 
relation to extradition and others. Having in mind current importance 
attached to codification of universal jurisdiction within the UN and other 
international intergovernmental and non-governmental organizations, it 
can be assumed that the necessary consensus will be reached soon and 
clear international legal standards will provide a solid legal basis for 
applying this principle.

1 Decision on the report on the Commission on the abuse of the principle of universal 
jurisdiction (Doc.Assembly/AU/14(XI) // Документ АС Assembly/AU/Dec.199 
(XI) (1 июля 2008 года). <http://www.africa-union.org/>

2 ГА ООН Доклад Генерального секретаря 69/174 (23 июля 2014 года). Охват и 
применение принципа универсальной юрисдикции. 
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Олександр Кучик, к. і. н.  
Орест Гогоша

політико-пРавові елементи участі обсЄ 
в системі миРотвоРчості оРганізації 
об’Єднаних націй

The article exposes the political and legal elements related to participation 
of Organization for Security and Cooperation in Europe in the system of im-
plementation and realization of UN peacekeeping operations. The attention 
paid to the analysis of political and legal framework of regional organizations, 
especially the OSCE in supporting regional security in areas of responsibil-
ity. The relationship of political and legal mechanisms for global and regional 
international organizations as complementary elements in the international 
peacekeeping organizations is described. The role of the Regional Forum of 
the OSCE in the system of the United Nations peacekeeping is emphasised. 
Necessity of optimization mechanisms of interaction between the UN and 
regional organizations, including the OSCE in order to increase efficiency in 
implementing peacekeeping operations of these organizations stressed is 
marked. 

Сучасний стан системи міжнародної безпеки характеризується 
низкою викликів та загроз, котрі ставлять під сумнів ефективність 
існування міжнародних інститутів багатостороннього співробітни-
цтва в цій сфері. Трансформація міжнародної системи, спроби пе-
рерозподілу сфер впливу та докорінних принципів міжнародного 
співробітництва ставлять перед дослідниками низку злободенних 
питань, пов’язаних конфліктогенністю та виробленням і застосуван-
ням ефективних механізмів урегулювання конфліктів за допомогою 
міжнародних організацій безпекового характеру. При цьому слід за-
уважити, що Організація Об’єднаних Націй у своїй діяльності при-
діляє значну увагу розширенню співробітництва з регіональними 
організаціями. Статут ООН, насамперед глава VIII, визнає можли-
вість використання регіональних органів і угод для врегулювання 
конфліктів і підтримки миру та стабільності в регіоні. Стаття  52 
Статуту ООН підтримує мирне вирішення спорів у рамках регіо-
нальних міжнародних організацій, що не виключає передання таких 
спорів Раді Безпеки, якщо здійснені зусилля не привели до успіху. 
Слід також додати, що на сучасному етапі така передача повнова-
жень з боку ООН регіональним міжнародним організаціям не лише 
включає формальну передачу питання вирішення того чи іншого 
конфлікту, а доволі часто такий мандат розширюється й на застосу-
вання механізму проведення миротворчих операцій. З огляду на це 
актуальним видається звернення до проблематики співпраці у сфері 
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здійснення миротворчості як у системі ООН загалом, так і ролі й 
місця в ній такої організації, як ОБСЄ.

Отже, метою даної розвилки є з’ясування місця і ролі ОБСЄ 
як регіональної безпекової організації в нових реаліях міжнарод-
ної системи та визначення особливостей реалізації Організацією 
Об’єднаних Націй миротворчих операцій за допомогою задіяння 
механізмів ОБСЄ.

Проблематика співробітництва міжнародних організацій у сфері 
забезпечення міжнародного миру не є новою. Низка праць, присвя-
чених цьому питанню, представлена працями як вітчизняних, так 
і зарубіжних дослідників. На особливу увагу щодо цього заслуго-
вують праці науковців: А. І. Нікітіна («Миротворческие операции: 
концепции и практика»), Є. Б. Павлової («Миротворчество в совре-
менном мире: теория и практика»), Ю. П. Давидова («Норма про-
тив силы: проблема мирорегулирования»), Г. І. Тункіна («Право и 
сила в международной системе»), А. Лук’янова («Сучасна мирот-
ворчість: військові операції невоєнного типу»), О. В. Балдинюка 
(«Гуманітарна діяльність ООН у контексті врегулювання зброй-
них конфліктів»), Дж. Вільямса («The Ethical Basis of Humanitarian 
Intervention»), Д. А. Пушкіної («A Recipe for Success? Ingredients of 
a Successful Peacekeeping Mission»). 

Як відомо, 9 грудня 1991 року Генеральна Асамблея ООН при-
йняла Декларацію про вдосконалення співпраці між ООН і регіо-
нальними угодами чи органами у сфері підтримання міжнародного 
миру і безпеки, яка закликала Раду Безпеки співпрацювати з регі-
ональними органами й організаціями в галузі мирного вирішення 
міжнародних спорів1. Це були перші кроки в нових умовах. 

Після закінчення «холодної війни» у світової спільноти появила-
ся надія, що відповідні статті Статуту ООН щодо ролі регіональних 
або субрегіональних організацій на підтримку міжнародного миру 
та безпеки можуть ефективно використовуватися. Як було зазначено 
в «Порядку денному для світу», «регіональні дії з метою децентра-
лізації, делегування повноважень або співробітництва з ООН могли 
б не тільки полегшити нішу Ради Безпеки ООН, але й сприяти більш 
ефективнішій співучасті, формуванню консенсусу та демократиза-
ції в міжнародних питаннях, а якщо РБ прийме рішення уповно-
1 Декларация о совершенствовании сотрудничества между Организацией 

Объединенных Наций и региональными соглашениями или органами в области 
поддержания международного мира и безопасности. Принята резолюцией 49/57 
Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1991 г. Офіційний сайт ООН. <http://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/cooperat.shtml> (2014, листопад, 23).
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важити регіональні угоди або організацію, взяти на себе лідируючу 
роль у вирішенні кризи у відповідному регіоні, це буде означати, що 
авторитет ООН підтверджує дієвість регіональних зусиль»1. 

А вже незабаром, 3 травня 1994 року, РБ ООН виступила на ко-
ристь того, що одним із чинників, які повинні братися до уваги при 
розгляді питання про створення нових миротворчих операцій, є на-
явність регіональних, субрегіональних організацій або угод, а також 
їх готовність і здатність надати сприяння у врегулюванні конфлік-
тів, а 28 травня 1998 року РБ ООН прийняла Резолюцію 11702, якою 
ухвалила рішення створити робочу групу для розгляду всіх реко-
мендацій стосовно міжнародного миру та безпеки. 

Наступним кроком стала заява Глави РБ від 16 вересня 1998 року, 
яка підтвердила роль ООН у встановленні загальних стандартів ми-
ротворчості, РБ має бути повністю проінформована про миротворчу 
діяльності, що здійснюється або планується регіональними або су-
брегіональними організаціями3. Тоді ж, 18 вересня 1998 року, була 
прийнята Резолюція 1197 РБ ООН про необхідність підтримувати 
регіональні та субрегіональних ініціативи, а також зміцнювати ко-
ординацію між ООН та цими організаціями4. 

У Заяві головуючого РБ ООН від 30 листопада 1998 року під-
креслювалася важлива роль регіональних угод та органів, а також 
коаліцій держав-членів. Рада підтвердила, що діяльність, яка здій-
снюється в рамках регіональних угод або регіональними органами, 
включаючи примусові заходи, повинна здійснюватися у відповід-
ності до ст.ст. 52, 53 і 54 глави VIII Статуту ООН5. 

Підтримка з боку ООН надає легітимність операціям, заснова-
ним регіональними або субрегіональними організаціями, у той час 
як підтримка оонівських операцій з підтримки миру з боку регіо-
нальних або субрегіональних органів забезпечує більш ґрунтов-
1 Доклад Генерального секретаря «Повестка дня для мира». Офіційний сайт 

ООН. <http://www.un.org/ru/siteindex/agenda_peace.pdf> (2014, листопад, 25).
2 Резолюция 1170 (1998) принятая Советом Безопасности ООН 28 мая 1998  г. 

Офіційний сайт ООН. <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N98/147/55/PDF/N9814755.pdf?OpenElement> (2014, листопад, 25). 

3 Заявления Председателя Совета Безопасности ООН. S/PRST/1998/28, 
16  сентября 1998 г. Офіційний сайт ООН. <http://www.un.org/ga/search/view_
doc.asp?symbol=S/PRST/1998/28> (2014, листопад, 23).

4 Резолюция 1197 (1998) принятая Советом Безопасности ООН 18 сентября 
1998 г. Офіційний сайт ООН. <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N98/275/22/PDF/N9827522.pdf?OpenElement> (2014, листпад, 22).

5 Заявление Председателя Совета Безопасности ООН. 8/РЕ8Т/1998/35, 
30  ноября 1998 г. Офіційний сайт ООН. <http://www.un.org/ga/search/view_doc.
asp?symbol=S/PRST/1998/35> (2014, листопад, 24).
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ну політичну базу. Така співпраця також дозволяє ООН бути «в кур-
сі справ», що здійснюються або плануються «регіональними ліде-
рами». 

За останні десятиліття миротворчі операції перестали бути ви-
ключною прерогативою ООН: понад десятка операцій проведено не 
ООН, а регіональними організаціями, угодами або коаліціями дер-
жав, ще стільки ж проведені окремими державами або коаліціями 
держав на прохання чи з відома Організації Об’єднаних Націй, але 
цілком самостійно, при власному повному фінансовому забезпечен-
ні, організації та управлінні. 

Історично склалося, що серед регіональних організацій та угод 
особливе місце при проведенні та організації миротворчих операцій 
посідає Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) – 
структура, яка уособила в собі інституцію міжнародного багатосто-
роннього співробітництва у сфері гарантування безпеки. Так, 1992 
року на зустрічі в Гельсінкі був прийнятий доктринальний доку-
мент НБСЄ (ОБСЄ) «Виклики змін», у якому за ініціативою Канади 
НБСЄ відкрито проголошувала можливість проведення власних ми-
ротворчих операцій, проте це утрудняло для НБСЄ її миротворчий 
потенціал1:• по-перше, НБСЄ формувалася в 1973–1975 роках не 
як міжнародна організація згідно з міжнародним правом, а як утво-
рення sui generis, серія конференцій і консультацій; 

• по-друге, вона спочатку формально не була правовим 
суб’єктом, всі зобов’язання країн у системі ОБСЄ носять не 
правовий, а лише політично зобов’язальний характер; 

• по-третє, в ОБСЄ немає формалізованого членства, на-
лежність до системи ОБСЄ позначається лише терміном 
«держави-учасниці», так само як і немає зобов’язальних рі-
шень та механізму їх імплементації; 

• по-четверте, на відміну від ООН в ОБСЄ склався механізм 
ухвалення рішень консенсусом (лише в 1990-х роках іноді 
почав застосовуватися принцип «консенсус мінус один»), що 
принципово утруднює ухвалення жорстких рішень у неодноз-
начних ситуаціях (до яких, поза сумнівом, належать випадки 
врегулювання конфліктів); 

• по-п’яте, не слід ігнорувати той факт, що механізм НБСЄ 
створювався насамперед для «оформлення» діалогу Схід-

1 OSCE Summits in changing times. Official site of the OSCE. <http://www.osce.org/
home/73693?download=true> (2014, листопад, 26).
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Захід в умовах протистояння соціальних систем, ідеологій та 
військово-політичних блоків. 

Доктринальна основа й організаційний бік миротворчої складо-
вої НБСЄ/ОБСЄ складалися поступово. Прийнята в листопаді 1990 
року Паризька хартія НБСЄ1 знаменувала собою важливий крок від 
колишнього чисто консультативного статусу до обговорення кризо-
вих ситуацій з метою підготовки спільних дій країн-учасниць. Зо-
крема, створювався Центр ОБСЄ із запобігання конфліктам, який 
згодом був задіяний при організації місій НБСЄ/ОБСЄ в конфлік-
тних регіонах2. 

У рамках діалогу на зустрічі в Ла-Валлетті в лютому 1991 року 
були розроблені «Процедури НБСЄ для мирного врегулювання су-
перечок і конфліктів»3. Згодом на Гельсінкській зустрічі глав дер-
жав НБСЄ 9–10 липня 1992 року країни-учасниці «проголосили, що 
НБСЄ є структурою регіональної угоди відповідно до Глави VIII 
Статуту ООН»; також був зроблений правовий крок, який є необхід-
ною передумовою здійснення регіональних миротворчих операцій 
від імені організації; НБСЄ вважає правомірним власне втручання 
не тільки в міжнародні, але й у внутрішні конфлікти країн-учасниць; 
встановлює можливість співпраці НБСЄ з іншими організаціями в 
миротворчих заходах, зокрема з ЄС, НАТО, ЗЄС і з «миротворчим 
механізмом Співдружності Незалежних Держав»4. Щоправда, ма-
лося на увазі не делегування миротворчих повноважень цим орга-
нізаціям для самостійних дій, а, навпаки, використання ресурсів і 
можливостей цих організацій для проведення операцій НБСЄ. 

У свою чергу, НАТО прийняло рішення про можливість надати 
свою військову інфраструктуру для здійснення миротворчих опера-
цій за мандатом НБСЄ і лише згодом розширило це рішення і ви-
знало можливість використання механізмів НАТО для миротворчих 
операцій за мандатом ООН. 

У подальшому НБСЄ був розширений арсенал миротворчих 
засобів превентивними дипломатичними місіями, а миротворча 
1 Charter of Paris for a New Europe. Official site of the OSCE. <http://www.osce.org/

mc/39516> (2014, листопад, 27).
2 Слід констатувати, що Центр НБСЄ із запобігання конфліктам перетворився 

радше на інфоцентр з моніторингу конфліктних ситуацій, ніж у практичний 
центр з підготовки операцій та місій ОБСЄ та врегулювання конфліктів. 

3 Third Meeting of the Council. Summary of Conclusions Decision on Peaceful 
Settlement of Disputes. Official site of the OSCE. <http://www.osce.org/mc/40342> 
(2014, листопад, 25).

4 «Процедури» отримали подальший розвиток, а деякі їх положення були 
спрощені на Стокгольмській зустрічі Ради в кінці 1992 р. 
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доктрина склалася в основному вже в першій половині 1990-х ро-
ків, а в другій половині десятиліття зазнавала лише змін. 

Якщо говорити про доктринальну й практичну сторони опера-
цій НБСЄ/ОБСЄ в конфліктних регіонах, то політичне рішення 
щодо операцій приймається самостійно (мандат регіональної угоди 
або рішення ООН). Суб’єкт проведення операції – аd hoc коаліція 
країн-учасниць організації або Організація в цілому. Зона відпові-
дальності фактично (хоч і не доктринально) обмежена територією 
країн-учасниць. Принцип прийняття рішень – консенсус, а також 
«консенсус мінус один», але тільки для операцій без елементів при-
мусових дій. Як показує аналіз, до компетенції організації віднесені 
такі види операцій: 

• спостереження (моніторинг) за виконанням угод про 
перемир’я і припинення вогню («підтримання миру»), збір 
фактів щодо конфлікту і ситуації з дотримання прав людини в 
регіонах конфліктів; 

• сприяння організації переговорів між конфліктуючими сторо-
нами, посередництво; 

• надання гуманітарної допомоги та забезпечення умов для її 
надання; 

• надання допомоги біженцям та переміщеним особам1. 
Такий спектр операцій передбачає наявність різних підходів до 

реалізації таких миротворчих заходів. У цьому контексті ОБСЄ реа-
лізовує миротворчі операції на таких засадах: 

• акцент на політичній і гуманітарній, а не військової стороні 
операцій; 

• принципова відмова від використання елементів примусових 
дій; 

• підкреслена рівновіддаленість від сторін конфлікту, а також 
використання персоналу з країн, віддалених від конфлікту. 

Міжнародно-правові норми, ухвалені та імплементовані в рам-
ках організації, визначають такі параметри проведення таких опе-
рацій з певними обмеженнями: 

• миротворчі операції НБСЄ не можуть включати примусові дії; 
• миротворчі операції вимагають ясно вираженої, переважно 

документованої згоди сторін, що безпосередньо стосуються 
конфлікту; 

1 Third Meeting of the Council. Summary of Conclusions Decision on Peaceful 
Settlement of Disputes. Official site of the OSCE. <http://www.osce.org/mc/40342> 
(2014, листопад, 25).
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• повинна бути забезпечена повна безсторонність миротворців, 
і вони повинні рекрутуватися з країн, що не мають інтересів у 
регіоні конфлікту; 

• ефективне і встановлене на практиці припинення вогню по-
винно бути заздалегідь досягнуто між сторонами; 

• повинні бути забезпечені гарантії безпеки миротворчого пер-
соналу на весь час проведення операції.

Прийняті в НБСЄ/ОБСЄ обмежувальні умови в цілому досить 
точно відповідають принципам підтримки миру в контексті VI гла-
ви Статуту ООН, проте вони показують, наскільки обмежена була б 
здатність ООН діяти в конфліктних регіонах, якби на практиці «сьо-
ма» і фактично «шоста з половиною» глави не отримали застосу-
вання. Це питання стає особливо актуальним з огляду на прагнення 
деяких міжнародних гравців переглянути роль ООН у сфері між-
народного устрою. Це посилюється також зниженням ефективності 
системи ООН у сфері запобігання конфліктним ситуаціям у бага-
тьох регіонах світу. З огляду на це перед науковцями та експертами 
постає доволі непросте завдання оптимізувати діяльність ООН та 
особливо регіональних угод, як-от: ОБСЄ, СНД тощо для підвищен-
ня ролі останніх у врегулюванні конфліктів. 

У той самий час у ОБСЄ як представника ООН у сфері регіо-
нальної безпеки регіону відповідальності є певні переваги з погляду 
проведення регіональних миротворчих дій. Це насамперед: 

• по-перше, універсальний (у масштабах регіону) характер 
представництва держав;

• по-друге, політичний імідж організації як відносно безсто-
ронньої; 

• по-третє, наявність у ОБСЄ права регіональної організації 
формувати власні мандати на проведення операцій з підтрим-
ки миру і самостійно проводити такі операції; 

• по-четверте, визнання за ОБСЄ права делегувати повнова-
ження з проведення операцій іншим регіональним організаці-
ям і групам держав; 

• по-п’яте, повне визнання і підтвердження повноважень і ми-
ротворчих функцій ОБСЄ з боку ООН, частково взаємодопов-
нюючий характер місій цих організацій; 

• по-шосте, наявність у ОБСЄ (зокрема через універсальність 
регіонального членства, а також наявність сформованої де-
сятиліттями системи моніторингу за станом прав людини і 
конфліктним потенціалом) широких можливостей раннього 
виявлення конфліктогенних ситуацій; 
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• по-сьоме, високий рівень міжурядових зв’язків, наявність 
прямих контактів структур ОБСЄ з главами держав, урядів, 
офіційними колами всіх держав регіону.

Водночас попри досить ефективно виписаний механізм прове-
дення організацією миротворчості слід вказати на досвід практич-
ної діяльності ОБСЄ, який доволі часто не відповідає покладеним 
надіям на ефективність такого формату. Безумовною перевагою ре-
гіонального форуму є наближеність до зони конфлікту та сприйнят-
тя регіональних особливостей. Разом із тим хочеться звернути увагу 
на такий елемент прийняття рішення, як консенсус, чи навіть кон-
сенсус мінус один, котрий у сучасних реаліях не відіграє ключової 
ролі в процесі прийняття рішень та не відображає сучасної системи 
міждержавних взаємовідносин. Звідси теза про необхідність запро-
вадження зобов’язуючих рішень або щонайменше впровадження в 
практику діяльності регіональних форумів, насамперед ОБСЄ, ме-
ханізмів відповідальності та примусу до дій.

Підводячи підсумок, можна стверджувати, що система політико-
правових елементів (засад) взаємодії ООН та регіональних органі-
зацій, насамперед ОБСЄ, становить єдину систему миротворчості 
з притаманними ОБСЄ регіональними особливостями. Це певною 
мірою надає організації більше можливостей для реалізації своїх 
цілей діяльності в регіоні. Разом із тим практична верифікація за-
стосування таких елементів засвідчує зменшення ролі ОБСЄ в пи-
танні проведення миротворчих операцій, що зумовлює актуалізацію 
постановки питання про необхідність удосконалення механізмів 
взаємодії по лінії ООН-ОБСЄ, а також запровадження механізмів 
відповідальності та примусових дій. І якщо згадані причини обмеж-
ують миротворчий потенціал ОБСЄ, то наведені переваги роблять 
ОБСЄ одним із найважливіших, але недостатньо використаних ре-
сурсів регіональної миротворчості. 
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Уляна Слабошпицька

пеРедумови пРийняття та механізми 
погодження основних положень 
Регламенту Єс № 650/2012 «Рим іV»  
від 4 липня 2012 Року

The article analyzes the reasons and factors that have caused adoption of the 
Regulation of the EU “Rome IV” and examines the universal approval process 
of its key provisions. It was found that the key prerequisites for adopting the 
Regulation “Rome IV” were: the diversity of national legal order governing 
hereditary succession, the presence of two EU legal systems of common law 
and civil law, establishing significantly different rules of succession, the need 
to address the problem of reverse reference and implementation of rules «lis 
pendens» into the European practice of succession. It was ascertained that 
the process of adoption and approval of the main provisions of the Regula-
tion had been long and difficult. It made it possible to develop optimal con-
flict bindings and rules governing cross-border inheritance that can meet the 
needs of each EU country.

Постановка проблеми. За досить нетривалий час свого існуван-
ня Європейський Союз поступово перетворився на один із найпо-
тужніших фінансово-економічних і політичних центрів світу, клю-
човий компонент європейської безпеки, ядро системи міжнародних 
цінностей і стандартів. У сучасному вигляді ЄС є не стільки полі-
тичним і економічним союзом країн Європи, скільки структурою, 
схожою за своїми ознаками на державу з федеративним устроєм. 
У такій ситуації економічна і політична інтеграція не може успішно 
розвиватися без належної правової основи, яка покликана не тільки 
врегулювати публічні договірні відносини між країнами, а й уніфі-
кувати приватноправові норми в межах ЄС. Основним правовим ін-
струментом такої уніфікації виступають регламенти. Так, Регламент 
ЄС № 593/2008 від 17 червня 2008 р. (Рим І) встановлює правила 
визначення права, яке застосовується до договірних зобов’язань, 
Регламент ЄС № 864/2007 від 11 липня 2007 р. (Рим ІІ) містить ко-
лізійне регулювання позадоговірних зобов’язань. Регламент ЄС від 
20.12.2010р. (Рим ІІІ) вирішує проблему про те, який суд буде ком-
петентний розглядати процес з розірвання транскордонного шлюбу 
і як прийняте ним рішення буде визнаватися і виконуватися в інших 
договірних державах. 

Безперечно зазначені вище акти регулюють суттєво важливі для 
забезпечення функціонування ЄС сфери суспільного життя. Разом з 
тим, постійна з року в рік інтенсифікація процесів міграції, пов’язана 
із запровадженням Шенгенської зони і останнім розширенням ЄС 
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на Схід, викликала гостру потребу у запроваджені єдиних правил 
спадкування. Адже особа, яка померла в одній країні ЄС, могла 
мати звичайне місце проживання у другій державі, а майнові активі 
в третій. При цьому, процес прийняття і оформлення спадщини, а 
також управління спадковою масою могли суттєво відрізнятися у 
кожній з цих країн в силу національних традицій і внутрішніх за-
конів, що суттєво ускладнювало реалізацію спадкоємцями і спадко-
давцями своїх прав. Саме тому ключова задача, яка постала перед 
нормотворцями ЄС, полягала у якнайшвидшому прийнятті єдиного 
нормативно-правового акту у сфері спадкового правонаступництва. 

Процес його розробки і погодження зайняв більше десяти років, 
що було викликано різноманітністю національних правопорядків і 
правил спадкування у кожній державі європейської спільноти. Од-
нак, унікальний механізм прийняття рішень, який вироблений в ЄС, 
все ж таки дозволив дійти остаточного консенсусу щодо змісту ко-
лізійних правил і прийняти 4 липня 2012 р. Регламент № 650/2012 
«Про юрисдикцію, застосовне право, визнання та виконання рі-
шень, прийняття та виконання автентичних документів з питань 
спадкування, а також створення Європейського свідоцтва про спад-
кування».

З урахуванням викладеного, теоретичного осмислення і аналізу 
потребують не тільки причини і фактори, які обумовили прийняття 
Регламенту ЄС «Рим ІV», але й сам процес погодження його клю-
чових положень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що ін-
терес до окресленої проблематики необґрунтовано занижений. Хоч 
деякі автори (К. Мерфі, М.Хеген, Дісей, Ф.Моріс) прямо чи опосе-
редковано розглядають ці питання у своїх працях.

Метою статті є проведення комплексного аналізу підстав і пере-
думов для прийняття Регламенту ЄС №650/2012 «Рим ІV», а також 
дослідження універсальної процедури погодження його ключових 
положень. 

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи проблему приватно-
правової регламентації транскордонного спадкування у країнах Єв-
ропи, провідний науковий співробітник Дублінскього Університету 
К. Мерфі підкреслив, що необхідність в уніфікації спадкових норм, 
перш за все, пояснюється наявністю у ЄС двох правових систем 
common law та civil law, які встановлюють суттєво різні правила 
спадкового правонаступництва. Дійсно, з цією позицією автора не-
можливо не погодитись, оскільки у системі загального права перехід 
спадкової маси відбувається опосередковано через спеціально при-
значеного спадкодавцем чи судом представника. У континентальній 
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системі майно померлої особи отримують безпосередньо спадкоєм-
ці за заповітом чи за законом. І саме ця неузгодженість у національ-
них правопорядках створює суттєві складнощі під час визнання і 
реалізації права особи на отримання спадщини. 

Наступна причина розроблення Регламенту ЄС «Рим IV» пов’я-
зана із відомою у теорії міжнародного приватного права доктриною 
renvoi. Інститут зворотнього відсилання у розрізі спадкового пра-
ва стосується випадків коли, наприклад, колізійна норма держави-
громадянства спадкодавця відсилає до внутрішнього права країни 
його постійного проживання, у той час як норма країни-доміциля 
містить колізійну прив’язку до права першої держави. Це спричи-
няє невизначеність при з’ясуванні права, яке підлягає застосуван-
ню для врегулювання спадкових відносин, ускладнених іноземним 
елементом. У свою чергу, ухвалення уніфікованого акту дозволяє 
вирішити проблему зворотнього відсилання.

У більшості країн ЄС з метою визначення права, яке підлягає за-
стосуванню, використовується поділ спадкової маси на нерухоме та 
рухоме. При цьому, до кожної категорії майна встановлені різні пра-
вила спадкування. Така модель, зокрема, притаманна країнам, які 
є представниками англосаксонської системи права, а також Бельгії 
та Франції1. Натомість, в інших державах континентальної Європи 
рухомі та нерухомі речі складають єдину основу спадщини, і успад-
ковуються однаково. 

Запровадження різних норм для спадкування рухомого та нерухо-
мого майна породжує розщеплення спадкової маси, а також створює 
суттєві складнощі у випадках, коли на спадщину претендує декіль-
ка спадкоємців. Саме тому, з позиції Дісея та Моріса унітарна сис-
тема є найбільш вдалою для всієї Європейської Спільноти і повинна 
бути унормована на рівні єдиного законодавчого акту (регламенту), 
який би поширював свою дію на всі держави ЄС2. На нашу думку, 
зазначений висновок правників є цілком обґрунтованим, оскільки 
закріплення на рівні законодавства ЄС принципу єдності спадщини 
значно спростить визначення частки спадкоємців як у спадковому 
активі, так і у спадковому пасиві. 

Ще один фактор, який обумовив прийняття уніфікованого норма-
тивного акту у сфері спадкування на території ЄС, полягав у необхід-
ності впровадження правил «lis pendens» у практику європейського 
спадкування. На погляд науковця К.Мерфі, це дозволить уникнути 
1 Heggen, M. (2007). Europaische Vereinheitlichungstendenzenim Bereichdes Erb– 

und Testamentsrechts K?ln, RNotZ.
2 Dicey and Morris (2000). On the Conflict of Laws, 13th Ed, London, Sweet and 

Maxwell.
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ситуації, коли суди однієї держави будуть розглядати справу, хоча 
аналогічний судовий процес з того ж самого спадкового питання, з 
тим самим предметом і між тими самими сторонами вже знаходить-
ся у проваджені суду іншої держави1. 

Нарешті, необхідність розроблення Регламенту «Рим IV» в об-
ласті спадкування було викликано потребою усунути всі інші ад-
міністративні і практичні бар’єри, що створювали перешкоди для 
реалізації особами своїх спадкових прав, у тому числі шляхом вве-
дення в обіг єдиного спадкового сертифікату, юридична сила якого 
повинна визнаватись на території всього ЄС. 

Безспірно, наявність окреслених вище проблем і факторів не були 
єдиними причинами для розроблення єдиної уніфікованої правової 
основи для регулювання спадкових відносин на рівні ЄС. Однак, 
саме вони, на нашу думку, стали ключовими передумовами для при-
йняття Європейським парламентом та Радою ЄС 4 липня 2012  р. 
Регламенту№ 650/2012 «Про юрисдикцію, застосовне право, визна-
ння та виконання рішень, прийняття та виконання автентичних до-
кументів з питань спадкування, а також створення Європейського 
свідоцтва про спадкування».

За сферою дії Регламент охоплює майже всі цивільно-правові ас-
пекти спадкування майна померлої особи, зокрема, будь-які форми 
передачі активів, прав і зобов’язань з причини смерті, шляхом або 
добровільної передачі згідно із відповідним розпорядженням особи 
на випадок своєї смерті, або передачі таких активів в силу закону у 
разі відсутності заповіту.

Правовою підставою для прийняття Регламенту став підпункт 
«c» частини 2 статті 81 Договору про функціонування Європей-
ського Союзу, відповідно до якого Європейський Парламент та 
Рада ЄС повинні здійснювати заходи, спрямовані на забезпечен-
ня сумісності норм щодо конфлікту законів та юрисдикції, які за-
стосовуються у державах-членах2. Крім того, ухвалення єдиного 
загальнообов’язкового документа у сфері спадкового правонаступ-
ництва було спрямовано, на реалізацію фундаментального принци-
пу, задекларованого в Амстердамському договорі від 2 жовтня 1997 
р.«Про внесення змін до договору про Європейський союз, договору 
про заснування Європейських співтовариств і деякі пов’язані з цим 
акти», щодо створення простору свободи, безпеки та правосуддя, 
1 Cliodhna Murphy (2010). The Recognition and Enforcement of Wills and Successions 

in the European Union. Brussels Ill Maynooth.
2 Frimston, Richard The European Union Succession Regulation (EU) No 650/2012. 

<http://www.lawskills.co.uk/articles/2012/10/the-european-union-succession-
regulation-eu-no-6502012.html> (2014, листопад, 20).
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який «включає право вільного руху територією ЄС, що відповідає 
умовам безпеки і правосуддя, доступним для всіх». 

Здійснюючи ретроспективний аналіз передумов для ухвалення 
Регламенту ЄС «Рим IV», слід відзначити, що чи не вперше, необ-
хідність прийняття єдиного європейського правового документа у 
сфері спадкового правонаступництва, була визнана Віденським пла-
ном дій 1998 р.1 І вже 30 листопада 2000 р. Рада ЄС і Європейська 
Комісія спільно ухвалили Програму заходів з реалізації принципу 
взаємного визнання рішень у цивільних і комерційних справах. Ця 
програма закріпила напрями гармонізації норм з вирішення право-
вих колізій, а також визначила, що розробка окремого документа 
стосовно заповітів і спадкування є пріоритетною задачею.

У 2001 р. для визначення основних векторів з уніфікації спад-
кових законів Комісія ЄС звернулася до німецького нотаріального 
інституту з проханням провести дослідження напрямів гармонізації 
спадкового права в Європі. Дослідження було проведено у співп-
раці із професором Дорнер університету Мюнстера та професором 
Лагардом з Університету Парижу I (Panth?on-Sorbonne). Його ре-
зультати були представлені у 2004 р.2 і обговорені на конференції 
експертів із міжнародного приватного права, яка проходила у травні 
2004 р. у Брюсселі3.

Як наслідок, 1 березня 2005 р. Європейська комісія опублікувала 
«green paper» під назвою «Спадкування та заповіти». В його основу 
було покладено вищевказане дослідження з гармонізації спадкових 
норм у ЄС, проведене Німецьким нотаріальним інститутом. 

Цей офіційний документ започаткував консультативний процес 
із обговорення основних аспектів врегулювання спадкових відно-
син, які ускладнені іноземним елементом. При цьому, Європейська 
Комісія закликала всіх заінтересованих суб’єктів висловити пропо-
зиції та власне бачення стосовно основних аспектів приватнопра-
вової регламентації транскордонного спадкування, шляхом надання 
відповідей на наступні питання:1) Які відносини повинні регулю-
ватися спадковим законом? 
1 Action Plan of the Council and the Commission on How Best to Implement the 

Provisions of the Treaty of Amsterdam on an Area of Freedom, Security and Justice 
(«Vienna Action Plan»), 3 December 1998, 1999/C 19/01 <http://www.refworld.org/
docid/3f5341ce2.html> (2014, листопад, 20).

2 Heinrich D?rner Еtude de Droit Compar sur les Rgles de Conflits de jurisdiction et 
de Conflits de Lois relatives aux Testaments et Succession dans les Etates Membres 
de l'Union Europienne Institut Notarial Allemand. <http://ec.europa.eu/civiljustice/
publications/docs/testaments_successions_fr.pdf> (2014, листопад, 20).

3 W.Eule, ‘Internationales Erbrecht in der EU – Perspektiveneiner Erneuerung, 
Zeitschriftfir Erbrecht und Vermbgensnachfolge (ZEV) (2004) issue 9, VIII.
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2) Яку колізійну прив’язку необхідно використовувати для ви-
значення права, яке підлягає застосуванню до спадкування? 

3) Чи потрібно встановлювати різні правила спадкування для 
рухомого та нерухомого майна?

4) Який закон повинен бути застосований для: визначення тес-
томентоздатності особи, форми і змісту заповіту, спільних заповітів, 
спадкових договорів, анулювання заповідального розпорядження?

5) Яким чином необхідно регулювати питання комморієнтів?
6) Чи необхідно закріпити можливість для спадкоємця само-

стійно обирати право, яке підлягає застосуванню до спадкування? 
Якщо так, чи повинно це право бути обмеженим певними рамками?

7) Чи потрібно встановлювати спеціальні колізійні норми для 
регулювання спадкових трастів?

8) Чи повинен майбутній уніфікований акт дозволяти застосо-
вувати зворотнє відсилання, якщо колізійне правило вказує на право 
третьої держави, яка не є учасницею ЄС?

9) Чи повинні судові рішення із спадкових питань, які винесені 
в одних країнах ЄС, визнаватись в інших?

10) Яку силу повинен мати Європейський спадковий сертифі-
кат? Які відомості повинен він містити? 

В цілому такий універсальний підхід, з нашої позиції, надає мож-
ливість віднайти загальні точки порозуміння із принципових питань 
регулювання спадкових відносин на теренах ЄС. 

Найбільш критичні зауваження стосовно порушених у «green 
paper» питань і закріплених положень, висловила Великобританія. 
Так, у своїй доповіді,опублікованій 14 квітня 2005 р., Об’єднане ко-
ролівство відзначило позитивний ефект від проведення гармонізації 
законів у сфері спадкування, однак наголосило, що така уніфікація 
у всіх країнах ЄС неможлива, і уряд Великобританії не дозволить 
спотворити фундаментальні основи своїх національних спадкових 
законів, зокрема: обмежити дію принципу свободи заповіту або 
його складових елементів, змінити створену у країні систему запо-
вітів, негативно вплинути на роботу національних систем реєстра-
ції землі або податкового законодавства, а також можливості вико-
ристовувати спадкові трасти1.

Також, свої зауваження і пропозиції висловили Європейський 
парламент та Європейський соціально-економічний комітет. В ціло-
му, зазначені інстанції підтримали ініціативу Європейської комісії 
про доцільність запровадження уніфікованого документа з питань 
1 Fifteenth Report of Session 2004–05, 14 April 2005, HC 38. European Scrutiny 

Committee. <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200405/cmselect/
cmeuleg/cmeuleg.htm>.
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спадкового правонаступництва1. При цьому, комітет запропонував 
Європейській комісії звернути увагу на недопущення подвійного 
оподаткування спадщини2.

У травні 2006 р. Комісія з юридичних питань Європейського 
парламенту надала свій проект пропозицій щодо окреслених вище 
питань та закликала Європейську комісію протягом 2007 р. відпо-
відно до статей 65 і 67 Договору про ЄС представити в парламен-
ті законодавчу пропозицію щодо ухвалення загальнообов’язкового 
правового акту у сфері спадкування. Така пропозиція повинна бути 
складена з урахуванням міжвідомчого обговорення3. 

Загалом, протягом 2006 – 2008 років було проведено 7 зустрічей 
для обговорення основних положень майбутнього уніфікованого 
документа. За цей період Європейська Комісія отримала близько 
60 письмових пропозицій від держав-членів ЄС, неурядових орга-
нізацій, науковців, практикуючих юристів та інших правників. За 
результатами вивчення і узагальнення цих матеріалів, Європейська 
Комісія 14 жовтня 2009 р. оприлюднила Проект Регламенту про 
юрисдикцію, застосовне право, визнання та виконання рішень, при-
йняття та виконання автентичних документів з питань спадкування, 
а також створення Європейського свідоцтва про спадкування4. 

Проект Регламенту запропонував врегулювати за допомогою 
єдиних норм питання щодо: юрисдикції (повноважень національ-
них судових та інших органів з розгляду спадкових справ і правил 
такого розгляду), вибору права, яке підлягає застосуванню до спад-
1 European Parliament resolution with recommendations to the Commission on 

succession and wills (2005). Офіційний сайт Європейського Союзу. <http://
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-
0496+0+DOC+XML+V0//EN#BKMD-6>. 

2 Opinion of the European Economic and Social Committee on the Green 
Paper on succession and wills Opinion of 26.10.2005. Офіційний сайт 
законодавства Європейського Союзу. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
ALL/?uri=CELEX:52005AE1242>.

3 Draft European Parliament Legislative Resolution on the proposal for a regulation of 
the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition 
and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession 
and the creation of a European Certificate of Succession (COM(2009)0154 – C7-
0236/2009 – 2009/0157(COD). Офіційний сайт Європейського Союзу. <http://
ec.europa.eu/justice/civil/document/index_en.htm>.

4 Proposal for а regulation Of The European Parliament And Of The Council on 
jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic 
instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate 
of Succession Brussels, 14.10.2009 COM(2009)154 final 2009/0157 (COD). 
Офіційний сайт Європейського Союзу. <http://ec.europa.eu/civiljustice/news/
docs/succession_proposal_for_ regulation_en.pdf>.
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кових відносин, міжнародного визнання і виконання судових рі-
шень та відповідних документів у сфері спадкування. Поряд з тим, 
у проекті також містилися спірні положення, які викликали багато 
дискусій з боку договірних держав та інших інститутів ЄС. Одне 
із таких положень стосувалося статті 19 проекту Регламенту, яка 
закріплювала, що визначене на підставі уніфікованого акту право 
регулює будь-яке зобов’язання щодо повернення дарунків, подаро-
ваних за час життя спадкодавця. 

Фактично, у цій статті мова йде про так зване правило «clawback», 
яке відоме національному законодавству деяких країн ЄС (Бельгія, 
Італія). У загальному вигляді воно полягає у наданні спадкоємцям 
права звернутися із позовом до особи про повернення майна, яке 
останньому було подароване спадкодавцем за час життя. Можли-
вість застосування цього інституту не ставиться у залежність від 
дотримання чи недотримання вимог щодо дійсності договору да-
рування на момент його укладення. Тобто, в силу положень проек-
ту Регламенту, якщо колізійна прив’язка відсилає до національного 
права держави, яке дозволяє застосовувати правило «clawback», то 
заінтересовані особи мають можливість скористатися ним, навіть, 
якщо внутрішнє право країни місцезнаходження майна або місця 
вчинення договору дарування, не передбачає існування такого ін-
ституту. 

Особлива складність практичної реалізації аналізованого поло-
ження полягає у тому, що, по-перше, національні правові системи 
країн встановлюють різні умови, за яких спадкодавці можуть скорис-
татися правом «clawback», по-друге, на момент укладення договору 
дарування неможливо достеменно визначити, право якої держави 
буде регулювати особливості застосування правила «clawback», що 
породжує певну юридичну невизначеність.

Найбільш критичні зауваження щодо правила «clawback» ви-
словила Великобританія, законодавство якої не визнає запити 
«clawback», заявлені на підставі іноземного законодавства. Більш 
того, за дорученням Міністерства Юстиції Великобританії, профе-
сор Університету Абердіну Родеріку Пейслею провів аналіз законо-
давства і практики застосування правила «clawback» у країнах ЄС 
та визначив правові наслідки його запровадження в Об’єднаному 
королівстві1. Згідно із висновками професора, використання аналі-
зованого інституту порушить фундаментальну філософію англій-
ського права на вільне розпорядження особою своєю власністю. 
1 Roderick, R. Comparative Analysis of the Succession Laws of Member States of the 

European Unionon the Issue of Clawback (2009). Офіційний сайт Парламенту 
Об’єднаного Королівства. <www.parliament.uk/briefing-papers/SN05765.pdf>.
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Слід відзначити, що для визначення доцільності приєднання до 
аналізованого Регламенту, у відповідності до традиційної законо-
давчої процедури Об’єднаного Королівства, Міністерство Юстиції 
Англії 21 жовтня 2009 р. опублікувало офіційний консультаційний 
документ, а також провело публічне обговорення основних поло-
жень проекту Регламенту1. За результатами обговорення Міністер-
ство юстиції відзвітувало, що отримало 99 відгуків від державних 
органів, неурядових організацій, юридичних університетів тощо, які 
містили одностайну думку про те, що негативні наслідки від приєд-
нання до Регламенту суттєво переважають над позитивними. Як на-
слідок, Міністерство юстиції у своїй офіційній відповіді, висловило 
думку про недоцільність участі Великобританії у Регламенті ЄС про 
юрисдикцію, застосовне право, визнання та виконання рішень, при-
йняття та виконання автентичних документів з питань спадкування, 
а також створення Європейського свідоцтва про спадкування2. Піз-
ніше, аналогічну позицію підтвердив й уряд Великобританії. 

Таким чином, відповідно до статей 1 і 2 Протоколу № 21 про 
Позицію Сполученого Королівства та Ірландії стосовно простору 
свободи, безпеки та правосуддя, яка додана до Договору про Єв-
ропейський Союз та Договору про функціонування Європейського 
Союзу, Великобританія відмовилась від участі в ухваленні аналізо-
ваного Регламенту, а, отже, не зобов’язана його положеннями і не 
повинна їх застосовувати. 

Поряд із Великобританією від участі в ухваленні та застосуванні 
Регламенту відмовилась і Данія. Причиною для прийняття цього рі-
шення стала невідповідність окремих положень Регламенту публіч-
ному порядку, який існує в Королівстві Данія. 

Через принципову позицію Данії та Об’єднаного Королівства, 
Європейська Рада на своєму засіданні у Брюсселі 10-11 грудня 2009 
р. ухвалила нову багаторічну програму під назвою «Стокгольмська 
програма – Відкрита і безпечна Європа на службі і захисті грома-
дян». У цій програмі Європейська Рада зазначила, що взаємне ви-
знання має бути поширено на сфери, які досі ним не були охоплені, 
але є важливими для повсякденного життя, зокрема, спадкування та 
1 European Commission proposal on succession and wills – A public consultation. 

Consultation paper CP41/09 Publishedon 21 October 2009. Офіційний сайт 
Європейського Союзу. <https://eiopa.europa.eu/consultations/consultationpapers/
CP41/>.

2 Response document proposal on succession and will on 24 August 2010. 
Офіційний сайт законодавства Об’єднаного королівства Великобританії 
та Північної Ірландії. <http://www.justice.gov.uk/consultations/docs/response-
european-succession-wills.pdf>.
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заповіти. Однак, при цьому, з позиції Європейської Ради, необхідно 
було враховувати правові системи держав-членів, у тому числі іс-
нуючий у кожній країні публічний порядок (ordre public), а також 
національні традиції у сфері спадкування. 

В цілому, доцільно наголосити, що Регламент ЄС №650/2012 
було прийнято у відповідності до звичайної законодавчої процедури 
ЄС, яка передбачає участь у прийнятті рішення майже всіх ключо-
вих інститутів ЄС: Ради ЄС, Європейської Комісії та Європейського 
Парламенту. Саме тому, після того, як 14 жовтня 2009 р. Європей-
ська комісія оприлюднила Проект Регламенту «Рим IV», даний про-
ект було передано до Ради ЄС, Європейського Парламенту та Євро-
пейського соціально-економічного комітету для аналізу і прийняття 
відповідних рішень. 

Для обговорення Проекту Регламенту Рада ЄС провела три за-
сідання: 11 лютого 2011 р., 9 червня 2011 р. та14 грудня 2011 р., 
за результатами яких дійшла висновку про необхідність ухвален-
ня уніфікованого акту. При цьому, міністри досягли згоди майже з 
усіх ключових положень Регламенту, окрім двох аспектів: правило 
«clawback» та управління майном померлої особи. Однак, вже через 
півроку після проведення додаткових консультацій Рада ЄС на сво-
єму засіданні, яке проходило 7 та 8 червня 2013 р., прийняла Регла-
мент в остаточній редакції. 

Європейський соціально-економічний комітет розглянув проект 
регламенту 14 липня 2010 р., за результатами якого наголосив, що 
він є вкрай важливим інструментом для громадянського суспільства, 
оскільки суттєво полегшує процедуру оформлення спадкового пра-
вонаступництва у країнах ЄС. Комітет звернув увагу Європейської 
комісії на необхідність узгодження різних мовних версій проекту 
Регламенту для забезпечення сумісності юридичної термінології. 
Крім того, Комітет запропонував внести зміни до деяких положень 
проекту та закріпити універсальний характер дії Регламенту1.

Європейський парламент прийняв Регламент 13 березня 2012 р. 
у першому читанні з певними зауваженнями, які направив Європей-
ській Комісії. Серед основних пропозицій Парламенту можна від-
значити дві:
1 Opinion of the European Economic and Social Committee on the ‘Proposal for a 

regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable 
law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of 
succession and the creation of a European Certificate of Succession. COM(2009) 154 
final – 2009/0157. Офіційний сайт законодавства Європейського Союзу. <http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2011.044.01.0148.01.
ENG>.
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− необхідність виключити зі сфери регулювання Регламенту 
порядок вчинення записів в публічних реєстрах, пов’язаних із пере-
ходом права власності на підставі спадкування. Порядок ведення 
таких реєстрів повинен регулюватися законом lех rei sitae; 

− для визначення звичайного місця проживання, як колізійної 
прив’язки, необхідно враховувати обставини життя спадкодавця на 
момент його смерті та у попередні роки, зокрема, тривалість його 
присутності у цьому місці, а також інші обставини і причини.

Текст Регламенту було підписано Президентом Європейсько-
го Парламенту у Страсбурзі 4 липня 2012 р., після чого його було 
опубліковано в офіційному журналі ЄС 27 липня 2012 р. Регламент 
набув чинності 16 серпня 2012 р., однак його положення застосову-
ються лише з 17 серпня 2015 р.

Висновки. Підсумовуючи проведений аналіз, слід відзначити, що 
Регламент ЄС № 650/2012 «Рим IV» «Про юрисдикцію, застосовне 
право, визнання та виконання рішень, прийняття та виконання ав-
тентичних документів з питань спадкування, а також створення Єв-
ропейського свідоцтва про спадкування» є амбітним інструментом, 
який спрямований на гармонізацію норм міжнародного приватного 
права у сфері транскордонного спадкування. Процес його прийнят-
тя та погодження був довготривалим, що дозволило виробити най-
більш оптимальні колізійні прив’язки і правила регулювання тран-
скордонного спадкування, які здатні задовольнити потреби кожної 
країни ЄС. 

Необхідність прийняття єдиного європейського правового доку-
мента в сфері спадкування була викликана потребою усунути всі 
адміністративні і практичні бар’єри, що створювали перешкоди для 
реалізації особами своїх спадкових прав.

Дослідження процедури розроблення і погодження основних по-
ложень Регламенту ЄС «Рим IV» надав можливість зробити висно-
вок про унікальність і універсальність механізму ухвалення уніфі-
кованих правових актів ЄС. 
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Олександр Білоусов, к. політ. н.

співпРаця укРаїни з міжнаРодними 
безпековими стРуктуРами в галузі 
інфоРмаційної політики

In the article the necessity of defence of national informative infrastructure 
of Ukraine from internal and external cybernetical threats and joint work of 
Ukraine and international structures of security in the field of informative pol-
icy as one from primary concerns in area of national security of Ukraine is de-
scribed. It is concluded that the institute of access to public information plays 
an important role in the system of the political and legal support of formation 
of informative society in Ukraine. It is the effective instrument of public policy 
in assistance to development of civil society. Signing of The Agreement about 
the associated membership of Ukraine with European Union created certain 
pre-conditions for acceleration of eurointegration processes of our state, but 
at the same time showed that in conditions which occured, the security block 
of collaboration needs especially intent attention and urgent intensification as 
a result of the revision of character of relations between EU and Russia.

Підвищені вимоги до відкритості та прозорості влади дик-
туються не лише внутрішніми, але не меншою мірою й зов-
нішніми чинниками. Глобальні тенденції поширення сучасних 
інформаційно-комунікативних технологій та переходу завдяки їм 
до інформаційного суспільства передбачають об’єктивну необ-
хідність конкретних кроків у цьому напрямі. Адже повноправне 
входження України до міжнародного інформаційного простору як 
сукупності світових інформаційних ресурсів, інформаційних пото-
ків і інформаційної інфраструктури, яка дозволяє забезпечувати ін-
формаційну взаємодію громадян, суспільств і держав у всіх сферах 
життєдіяльності цивілізації з рівним доступом до відкритих джерел 
інформації, можливо тільки за умови вільного виробництва, збері-
гання, поширення, обміну та використання інформації (необхідною 
складовою якої є легітимно гарантований доступ до публічної ін-
формації). Але в той самий час захист національної інформаційної 
інфраструктури України від внутрішніх та зовнішніх кіберзагроз та 
співпраця Украї ни з міжнародними безпековими структурами в га-
лузі інформаційної політики є одним із першочергових завдань у 
галузі національної безпеки України.

Так, відзначаючи співпрацю України з міжнародними безпеко-
вими структурами, варто звернути увагу насамперед на той факт, 
що співпраця України та НАТО у сфері інформаційного захисту 
була започаткована ще на початку нового століття Указом Прези-
дента України «Про Державну програму співробітництва України 
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з Організацією Північноатлантичного Договору (НАТО) на 2001–
2004 роки» від 27 січня 2001 року. Цей Указ покладав на Держав-
ний комітет зв’язку та інформатизації України відповідальність за 
реалізацію п’ятого розділу цієї програми, а саме «Співробітництво 
в галузі телекомунікаційних та інформаційних систем»1. Угода про 
безпеку між Урядом України та Організацією Північноатлантично-
го Договору 2002 року визначила основні вимоги щодо обміну та 
захисту таємної та/або конфіденційної інформації між Україною та 
НАТО в рамках РЄАП і ПЗМ2.

План дій Україна – НАТО та Цільові щорічні плани, виконання 
яких було розпочато 2002 року, містили розділ «Захист та безпека 
інформації», але цілі та механізми, які там були окреслені, стосува-
лися переважно захисту обміну інформацією з обмеженим досту-
пом3. Після Бухарестського саміту й відповідного рішення щодо по-
чатку виконання Україною Річних національних програм (РНП) уже 
перша з них (2009 р.) у рамках боротьби з тероризмом затверджу-
вала готовність України сприяти розвитку співробітництва з питань 
кібернетичного захисту між Службою безпеки України, Державною 
службою спеціального зв’язку та захисту інформації України й від-
повідними органами НАТО. Україна також зобов’язувалася вживати 
заходів для боротьби з кіберзлочинністю з урахуванням рекомен-
дацій Спільної робочої групи (СРГ) Україна – НАТО з питань во-
єнної реформи, а саме: безпекові аспекти державної інформаційної 
політики з урахуванням досвіду держав-членів НАТО; співробітни-
цтво з відповідними підрозділами держав-членів Альянсу з метою 
негайного та ефективного реагування на спроби кібернетичних на-
падів на державні інформаційні ресурси, а також надання Україною 
відповідної допомоги; створення в рамках діяльності СРГ Україна – 
НАТО з питань воєнної реформи робочої підгрупи з питань кібер-
захисту4. За минулі роки (принаймні до подій 2014 р.) набір цілей 
майже не змінився.
1 Указ про Державну програму співробітництва України з Організацією 

Північноатлантичного Договору (НАТО) на 2001–2004 роки 2001 (Президент 
України). Офіційний вісник України, 5, 11, 175.

2 Угода про безпеку між Урядом України і Організацією Північноатлантичного 
Договору. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. <http://zakon1.rada.
gov.ua/laws/show/950_002>.

3 План дій Україна – НАТО: конкретні кроки на шляху до добробуту, 
співробітництва та безпеки (2006). Київ: НЦЄАІ.

4 Указ про затвердження Річної Національної Програми на 2009 рік з підготовки 
України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору 
2009 (Президент України). Офіційний вісник України, 61/№ 67, 126(ДІ), 2151.
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Нині Україна виконує вже четверту РНП, яка містить окремий 
розділ «Кібернетична безпека» й продовжує у співробітництві з 
НАТО розбудову державної системи реагування на кібернетичні 
атаки щодо національних інформаційних ресурсів, зокрема її право-
вих концептуальних засад, налагодження взаємодії з відповідними 
органами іноземних держав та міжнародних організацій у режимі 
реального часу. Співпраця з НАТО відбувається стосовно: обміну 
досвідом між Україною та державами-членами Альянсу; проведен-
ня спільних консультацій на експертному рівні щодо вдосконален-
ня системи захисту національної інформаційної інфраструктури 
від внутрішніх та зовнішніх кіберзагроз; розробки проекту Закону 
України про кібернетичну безпеку України з урахуванням рекомен-
дацій експертних консультацій щодо кібернетичного захисту СРГ 
Україна – НАТО з питань воєнної реформи високого рівня; налаго-
дження співробітництва зі Спільним центром передового досвіду з 
кібернетичного захисту, Управлінням НАТО з протидії новим ви-
кликам і загрозам, а також із Технічним центром Агентства з ко-
мунікації та інформації НАТО; розвитку співробітництва з питань 
кібернетичного захисту між державними органами України, які опі-
куються питаннями кіберзахисту, та відповідними органами НАТО, 
а також на двосторонній основі з державами-членами Альянсу; 
вжиття заходів та проведення навчань із питань кібернетичної без-
пеки в рамках Програми НАТО з науки заради миру та безпеки1.

Однак геополітична ситуація, що склалася після початку відкри-
тої агресії РФ проти України 2014 року (анексія Криму, ескалація 
збройного конфлікту в частині Донецької та Луганської областей 
і відверте інспірування Москвою там сепаратистських рухів усіма 
можливими засобами) характеризується постанням нових, небаче-
них після закінчення Другої світової війни викликів не лише націо-
нальній безпеці України, але й регіональній, загальноєвропейській 
та глобальній безпеці. Адже агресивні дії РФ проти України поста-
вили під сумнів самі засади договірно-правових основ післявоєнно-
го світового устрою, міждержавних відносин та міжнародної без-
пеки. Ці виклики ставлять на порядок денний термінове посилення 
співпраці України з НАТО та іншими міжнародними безпековими 
структурами в усіх галузях безпекової політики, у тому числі й у 
галузі інформаційної безпеки.
1 Указ про затвердження Річної національної програми співробітництва 

Україна-НАТО на 2012 рік 2012 (Президент України). Офіційний вісник України, 
32, 225, 1178.
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Підписання Угоди про асоційоване членство України з Європей-
ським Союзом створило певні передумови для прискорення євроін-
теграційних процесів нашої держави, але разом із тим показало, що 
в умовах, які склалися, безпековий блок співробітництва потребує 
особливо пильної уваги та термінової інтенсифікації внаслідок, зо-
крема, перегляду характеру відносин ЄС з Росією.

Такий перегляд носить, звичайно, вимушений, але необхідний 
характер. Так, наприклад, автори аналітичної доповіді «Актуальні 
виклики та загрози регіональній безпеці: висновки для України» за-
значають, що «політика ЄС щодо Росії до цього часу базувалася на 
постійних спробах переконати РФ, що європейська інтеграція кра-
їн пострадянського простору насправді не спрямована проти Росії. 
Однак конфлікт між правом пострадянських держав самим обира-
ти своїх союзників та інтеграційні пріоритети (право, що відстоює 
Захід) та економічним та політичним підпорядкуванням цих кра-
їн Росії (що є метою Москви) в результаті призвів до агресії Росії 
проти України, анексії Криму і застосування з боку РФ засобів «гі-
бридної війни» та підриву всієї системи регіональної та глобальної 
безпеки»1.

Разом із тим варто застерегти, що перенесення акцентів на без-
пекові аспекти державної інформаційної політики зовсім не означає 
втрати своєї актуальності тими політичними та правовими актами, 
прийнятими раніше, які спрямовані на комплексне вирішення дов-
гострокових завдань розбудови інформаційного суспільства в Укра-
їні (не виключаючи при цьому, звичайно, перегляду та конкрети-
зації їхніх певних положень). Радше, навпаки, актуалізація питань 
підвищення обороноздатності України та забезпечення її національ-
ної безпеки вимагає неухильного виконання всіх раніше ухвалених 
рішень в інформаційній сфері, бо це в цілому підвищить конкурен-
тоздатність Української держави, включаючи, безумовно, і всі без-
пекові аспекти. До таких документів належать, зокрема, «Основні 
засади розбудови інформаційного суспільства в Україні на 2007–
2015 роки».

В «Основних засадах розвитку інформаційного суспільства в 
Україні на 2007–2015 роки», затверджених Законом України «Про 
основні засади розбудови інформаційного суспільства в Україні на 
2007–2015 роки» від 9 січня 2007 року № 537-V, стверджується, 
що «одним з головних пріоритетів України є прагнення побудувати 
1 Парахонський, Б.О., Яворська, Г.М., Кононенко, К.А. (заг.ред) (2014). Актуальні 

виклики та загрози регіональній безпеці: висновки для України: аналітична 
доповідь. Київ: НІСД.
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орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на 
розвиток інформаційне суспільство, в якому кожен міг би створю-
вати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний до-
ступ, користуватися і обмінюватися ними, щоб надати можливість 
кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, спри-
яючи суспільному і особистому розвиткові та підвищуючи якість 
життя»1. Тобто в загальних положеннях цього закону майже дослів-
но відтворено те розуміння інформаційного суспільства, яке раніше 
було зафіксовано у відповідних міжнародних правових актах, зо-
крема – у рішеннях Женевського та Туніського самітів з цих питань, 
до яких свого часу приєдналася Україна, взявши на себе відповідні 
зобов’язання. 

Разом із тим, зазначалося в «Основних засадах розвитку інформа-
ційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» (далі – «Основні 
засади»), ступінь розбудови інформаційного суспільства в Україні 
порівняно із світовими тенденціями є недостатнім і не відповідає 
потенціалу та можливостям України, оскільки: відсутня коорди-
нація зусиль державного і приватного секторів економіки з метою 
ефективного використання наявних ресурсів; ефективність вико-
ристання фінансових, матеріальних, кадрових ресурсів, спрямова-
них на інформатизацію, впровадження ІКТ у соціально-економічну 
сферу, зокрема в сільське господарство, є низькою; наявне відста-
вання у впровадженні технологій електронного бізнесу, електро-
нних бірж та аукціонів, електронних депозитаріїв, використанні 
безготівкових розрахунків за товари і послуги тощо; рівень інфор-
матизації окремих галузей економіки, деяких регіонів держави є 
низьким; розвиток нормативно-правової бази інформаційної сфери 
недостатній; створення інфраструктури для надання органами дер-
жавної влади та органами місцевого самоврядування юридичним і 
фізичним особам інформаційних послуг з використанням мережі 
Інтернет відбувається повільно; рівень комп’ютерної та інформа-
ційної грамотності населення є недостатнім, впровадження нових 
методів навчання із застосуванням сучасних ІКТ – повільним; рі-
вень інформаційної представленості України в Інтернет-просторі 
є низьким, а присутність україномовних інформаційних ресурсів – 
недостатньою; рівень державної підтримки виробництва засобів ін-
форматизації, програмних засобів та впровадження ІКТ є недостат-
нім, що не забезпечує всіх потреб економіки і суспільного життя; 
1 Закон про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні 

на 2007-2015 роки 2007 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради 
України, 12, 102.
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спостерігається нерівномірність забезпечення можливості доступу 
населення до комп’ютерних і телекомунікаційних засобів, погли-
блення «інформаційної нерівності» між окремими регіонами, галу-
зями економіки та різними верствами населення; не вирішуються 
в повному обсязі питання захисту авторських прав на комп’ютерні 
програми, відсутні системні державні рішення, спрямовані на ство-
рення національних інноваційних структур (центрів, технополісів і 
технопарків) з розробки конкурентоспроможного програмного за-
безпечення.

Виходячи з необхідності вирішення вищеназваних проблем, 
«Основними засадами» визначено, що «основним завданням роз-
витку інформаційного суспільства в Україні є сприяння кожній лю-
дині на засадах широкого використання сучасних ІКТ можливостей 
створювати інформацію і знання, користуватися та обмінюватися 
ними, виробляти товари та надавати послуги, повною мірою реалі-
зовуючи свій потенціал, підвищуючи якість свого життя і сприяючи 
сталому розвитку країни на основі цілей і принципів, проголоше-
них Організацією Об’єднаних Націй, Декларації принципів та Пла-
ну дій, напрацьованих на Всесвітніх зустрічах на вищому рівні з 
питань інформаційного суспільства (Женева, грудень 2003 р.; Туніс, 
листопад 2005 р.), та Постанови Верховної Ради України «Про Ре-
комендації парламентських слухань з питань розвитку інформацій-
ного суспільства в Україні» від 1 грудня 2005 року.

Для виконання основного завдання розвитку інформаційного 
суспільства «Основними засадами» визначені також першочерго-
ві стратегічні цілі розвитку інформаційного суспільства в Україні. 
До них віднесено: прискорення розробки та впровадження новіт-
ніх конкурентоспроможних ІКТ в усі сфери суспільного життя, зо-
крема в економіку України і в діяльність органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування; забезпечення комп’ютерної 
та інформаційної грамотності населення, насамперед шляхом ство-
рення системи освіти, орієнтованої на використання новітніх ІКТ 
у формуванні всебічно розвиненої особистості; розвиток націо-
нальної інформаційної інфраструктури та її інтеграція із світовою 
інфраструктурою; державна підтримка нових «електронних» секто-
рів економіки (торгівлі, надання фінансових і банківських послуг 
тощо); створення загальнодержавних інформаційних систем, на-
самперед у сферах охорони здоров’я, освіти, науки, культури, охо-
рони довкілля; збереження культурної спадщини України шляхом 
її електронного документування; державна підтримка використання 
новітніх ІКТ засобами масової інформації; використання ІКТ для 
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вдосконалення державного управління, відносин між державою і 
громадянами, становлення електронних форм взаємодії між органа-
ми державної влади та органами місцевого самоврядування і фізич-
ними та юридичними особами; досягнення ефективної участі всіх 
регіонів у процесах становлення інформаційного суспільства шля-
хом децентралізації та підтримки регіональних і місцевих ініціатив; 
захист інформаційних прав громадян, насамперед щодо доступнос-
ті інформації, захисту інформації про особу, підтримки демократич-
них інститутів та мінімізації ризику «інформаційної нерівності»; 
вдосконалення законодавства з регулювання інформаційних відно-
син; покращення стану інформаційної безпеки в умовах викорис-
тання новітніх ІКТ. Тобто, як бачимо, формулювання «Основними 
засадами» основних стратегічних цілей розвитку інформаційного 
суспільства в Україні також переважно дублює документи, прийняті 
Женевським та Туніським самітами щодо даних питань.

Виходячи з попередніх положень, у тексті «Основних засад» ви-
значено також основні напрями розвитку інформаційного суспіль-
ства в Україні. Такими є: формування та впровадження правових, 
організаційних, науково-технічних, економічних, фінансових, тех-
нологічних, методичних умов розвитку інформаційного суспільства 
в Україні з урахуванням світових тенденцій; всебічний розвиток 
загальнодоступної інформаційної інфраструктури на засадах спри-
яння вітчизняному виробництву новітніх ІКТ та інформаційно-
телекомунікаційних систем, подолання технічної і технологічної 
залежності від зарубіжних виробників; забезпечення вільного до-
ступу населення до телекомунікаційних послуг, зокрема до мере-
жі Інтернет, ІКТ та інформаційних ресурсів; збільшення різнома-
нітності та кількості послуг населенню та бізнесу, що надаються 
за допомогою ІКТ; створення загальнодоступних електронних ін-
формаційних ресурсів на основі врахування національних, світо-
глядних, політичних, економічних, культурних та інших аспектів 
розвитку України; надання кожній людині можливості для здобуття 
знань, умінь і навичок з використанням ІКТ під час навчання, вихо-
вання та професійної підготовки; створення умов для забезпечення 
комп’ютерної та інформаційної грамотності всіх верств населення, 
створення системи мотивацій щодо впровадження і використання 
ІКТ для формування широкого попиту на такі технології в усіх сфе-
рах життя суспільства; забезпечення участі громадськості в побудо-
ві інформаційного суспільства, забезпечення конституційних прав 
людини, суспільства та держави в інформаційній сфері; розробка 
та впровадження системи індикаторів розвитку інформаційного 
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суспільства в Україні з внесенням відповідних змін у систему дер-
жавних статистичних спостережень з узгодженням їх з міжнарод-
ними стандартами і методологією та щорічним їх оприлюдненням.

У документі постулюється, зокрема, що національна політика 
розвитку інформаційного суспільства в Україні «ґрунтується на 
засадах: пріоритетності науково-технічного та інноваційного роз-
витку держави; формування необхідних для цього законодавчих і 
сприятливих економічних умов; всебічного розвитку загальнодос-
тупної інформаційної інфраструктури, інформаційних ресурсів та 
забезпечення повсюдного доступу до телекомунікаційних послуг 
та ІКТ; сприяння збільшенню різноманітності та кількості електро-
нних послуг, забезпеченню створення загальнодоступних електро-
нних інформаційних ресурсів; поліпшення кадрового потенціалу; 
посилення мотивації щодо використання ІКТ; широкого впрова-
дження ІКТ в науку, освіту, культуру, охорону здоров’я, охорону на-
вколишнього середовища; забезпечення інформаційної безпеки»1.

Серед інших заходів щодо законодавчого забезпечення розвитку 
інформаційного суспільства «Основні засади» пропонували також 
«підготувати та прийняти Інформаційний кодекс України, включив-
ши до нього розділи, зокрема про засади електронної торгівлі, пра-
вову охорону прав на зміст комп’ютерних програм, удосконалення 
захисту прав інтелектуальної власності, у тому числі авторського 
права при розміщенні та використанні творів у мережі Інтернет, про 
охорону баз даних, дистанційне навчання, телемедицину, надання 
органами державної влади та органами місцевого самоврядування 
юридичним та фізичним особам інформаційних послуг з викорис-
танням мережі Інтернет, комерційну таємницю тощо»2.

Організаційно-правові основи розвитку інформаційного суспіль-
ства в Україні, згідно з даним документом, включають: інституцій-
не, організаційне та ресурсне забезпечення; відповідні об’єднання 
громадян; механізми інтеграції України у світовий інформаційний 
простір та механізми реалізації «Основних засад розвитку інформа-
ційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки».

В аспекті розширення громадянської участі безперечно актуаль-
ним є положення «Основних засад», відповідно до якого «виконання 
1 Закон про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні 

на 2007-2015 роки 2007 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради 
України, 12, 102.

2 Закон про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні 
на 2007-2015 роки 2007 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради 
України, 12, 102.
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головної мети побудови інформаційного суспільства потребує: мак-
симального сприяння зростанню громадської активності, розкрит-
тю і продуктивному використанню потенціалу кожної людини…»1. 
У зв’язку з цим особлива увага приділяється й об’єднанням гро-
мадян: «Основним елементом громадянського суспільства ви-
ступає людина, інтереси та потреби якої виражаються через від-
повідні об’єднання громадян, такі як політичні партії, професійні 
об’єднання, асоціації, творчі спілки тощо. Розвиток інформаційно-
го суспільства повинен здійснюватися через: участь відповідних 
об’єднань громадян у підготовці рішень органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування з питань інформаційного сус-
пільства і контролю за їх виконанням…»2.

Законом України «Про основні засади розбудови інформаційно-
го суспільства в Україні на 2007–2015 роки», як уже зазначалося, 
одним із головних пріоритетів визначено прагнення побудувати 
орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на 
розвиток інформаційне суспільство, в якому кожен міг би створюва-
ти й накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний до-
ступ, користуватися й обмінюватися ними, щоб надати можливість 
кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи 
суспільному й особистому розвиткові та підвищуючи якість життя. 
Державна політика з реалізації цього Закону знайшла своє втілення 
серед іншого в низці законодавчих актів, прийнятих останнім ча-
сом: Законі України «Про доступ до публічної інформації», новій 
редакції Законів України «Про інформацію», «Про захист персо-
нальних даних», «Про адміністративні послуги»; Концепції розви-
тку електронного врядування, міжнародній ініціативі «Партнерство 
«Відкритий уряд» і Національній програмі інформатизації, а також 
у сукупності важливих заходів з розвитку інформаційного суспіль-
ства й інформатизації, які було включено в комплекс документів з 
реалізації Програми Президента України «Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» тощо. Не ви-
падково 2011 рік був визначений Роком освіти та інформаційного 
суспільства. Прийняті рішення щодо впровадження електронно-
го врядування, електронної комерції, електронної освіти й інших 
1 Закон про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні 

на 2007-2015 роки 2007 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради 
України, 12, 102.

2 Закон про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні 
на 2007-2015 роки 2007 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради 
України, 12, 102.
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базових технологій інформаційного суспільства, удосконалення 
нормативно-правового, організаційно-технічного, інформаційно-
аналітичного й кадрового забезпечення цих процесів.

У системі політичного та нормативно-правового забезпечення 
формування інформаційного суспільства в Україні надзвичайно 
важливу роль відіграє інститут доступу до публічної інформації. 
Адже він є дуже ефективним інструментом державної політики 
сприяння розвитку громадянського суспільства. Інформаційна вза-
ємодія інститутів останнього з органами державної влади та місце-
вого самоврядування була та залишається необхідною передумовою 
та водночас однією з основних форм участі громадян та їх об’єднань 
у виробленні та реалізації публічної політики.

Небезпідставно очікувати, що саме такий підхід має стати вирі-
шальним чинником успішності модернізаційних реформ, об’єктивна 
необхідність яких вже давно назріла в Україні, а останнім часом ак-
туалізується ще більше викликами, породженими загрозою нової 
хвилі світової фінансово-економічної кризи та водночас потребою 
підвищення конкурентоспроможності країни в контексті глобаліза-
ційних процесів сучасності.
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Олександр Месхія

тРансуРядові меРежі та їх значення 
в  аРхітектуРі міжнаРодного 
співРобітництва ххі століття

The article analyses the concept of Transgovernmental Networks as one of 
the most widespread and efficient form of international cooperation and 
governance. The author emphasizes that in comparison with the liberal 
internationalism and newmedievalism the concept of transgovernmentalism 
seems to be more applicable to the current state of international affairs. 
The meetings of the representatives of domestic financial regulators, 
antitrust authorities, judges and representatives of legislative bodies within 
the framework of transgovernmental networks is one of the most efficient 
ways to cope with international problems in particular spheres. Moreover 
the functioning of transgovernmental networks leads to deepening 
of international cooperation on regional level. The article shows that 
transgovernmental networks play significant role in the European integration 
process and in particular in the functioning of the European Union. Finally 
the author insists that transgovernmental networks promote greater unity of 
international community.

Недоліки існуючих механізмів міжнародного співробітництва 
спонукають як практиків, так і науковців шукати їм альтернативу. 
У контексті інтенсифікації глобалізації та пов’язаних з нею процесів 
перед державами, з одного боку, постає необхідність забезпечення 
ширшої взаємодії щодо вирішення складних проблем ХХІ століття, 
а з іншого – незмінною лишається потреба у збереженні власного 
державного суверенітету. Вирішення цієї дилеми стало основним 
питанням науки міжнародних відносин. Одним із найперспектив-
ніших шляхів вирішення цієї проблеми є трансурядові мережі, що 
обумовлює актуальність та своєчасність їх дослідження.

Питаннями, що стосуються сутності та значення трансурядових 
мереж, займалися такі зарубіжні дослідники, як: Р. Кеохейн, Дж. 
Най, А.-М. Слаттер, Дж. Т. Метьюс, Б. Еберлайн та ін. Крім того, 
окремі питання функціонування трансурядових мереж були висвіт-
лені в працях російських дослідників М. Стрежньової та Т. Романо-
вої. Питання про роль трансурядових мереж у забезпеченні реалі-
зації міжнародних норм щодо захисту навколишнього середовища 
було висвітлено в працях М. Медведєвої. 

Метою статті є розкриття сутності та особливостей функціону-
вання трансурядових мереж як однієї з найсучасніших тенденції у 
сфері реалізації міжнародного співробітництва. 

Завершення «холодної війни», на думку багатьох дослідників 
міжнародних відносин, мали позначити еру нового міжнародного 
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порядку. Такий міжнародний порядок мав би відповідати ідеям за-
сновників Організації Об’єднаних Націй, згідно з якими міжнародні 
інституції на чолі з Організацією Об’єднаних Націй та за активної 
підтримки держав – постійних членів Ради Безпеки мали б гаранту-
вати міжнародний мир і безпеку. Щоправда, як зазначили Анна Ма-
рія Слатер, такий світ є химерою і навіть як ліберальна інтернаці-
оналістична концепція є щонайменше недосяжною, а інколи навіть 
небезпечною1. Реалізація зазначеної концепції вимагає централізо-
ваного механізму прийняття рішень, ієрархії міжнародних інститу-
цій та участі всіх держав світу. Фактично будь-які спроби створити 
таку систему зазнали краху. З одного боку, Організація Об’єднаних 
Націй не може ефективно функціонувати незалежно від держав, що 
входять до її складу, особливо незалежно від постійних членів Ради 
Безпеки, а з іншого – держави не бажають поступатися частиною 
своїх суверенних прав на користь міжнародних інституцій. Будь-які 
спроби наділити міжнародні інституції наднаціональними повнова-
женнями постійно наштовхувалися на опір з боку держав-членів.

Основною альтернативою ліберального інституціоналізму є нео-
медівалізм. Там, де ліберальна інтернаціоналістична ідея вбачає 
необхідність у міжнародних нормах та інституціях, покликаних ви-
рішувати міжнародні проблеми, неомедівалізм проголошує необ-
хідність у відмові від концепції національної держави. Без зайвих 
перебільшень Дж. Т. Метьюс описує цей процес як відхід від тра-
диційної концепції міжнародних відносин і перехід від державно-
центричної моделі до більш децентралізованих форм міжнародно-
го співробітництва, за яких провідну роль відіграють наддержавні, 
субдержавні та недержавні суб’єкти. Такі суб’єкти мають багатона-
ціональну належність та широке географічне представництво2. 

Дж. Т. Метьюс пояснює такі зміни у значенні суб’єктів міжнарод-
них відносин змінами в організаційній структурі світу: перехід від 
ієрархії до мереж, від централізованого примусу до добровільної 
участі. Джерелом такої трансформації є революція інформаційних 
технологій. Значне розширення комунікаційних можливостей, з од-
ного боку, надає окремим особам та групам осіб ширші можливості, 
а з іншого – призводить до зменшення значення традиційних влад-
них інститутів. Унаслідок таких процесів появляється не світовий 
уряд, а глобальне врядування. У цьому контексті під світовим урядом 
слід розуміти формальне наділення міжнародних інституцій влад-
1 Slaughter, A.-M. (1997). The Real New World Order. Foreign Policy. 74, 5, 183-197.
2 Mathews, J.T. (1997). Power Shift. Foreign Policy, 76, 1, 50-66.
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ними повноваженнями, а міжнародне врядування – співробітництво 
націлено на вирішення проблем за допомогою різноманітних засо-
бів і механізмів. Відбувається формування мережі, що є відкритою 
системою без кордонів, утвореною транснаціональними компані-
ями, вільними від територіального порядку. Така мережа є якісно 
новою моделлю міжнародного врядування порівняно з будь-якою 
іншою за весь період попередньої історії людства1. Поступово утво-
рюється світ, у якому світові мережі поєднують Корпорацію Micro-
soft, Римську католицьку церкву та Amnesty International з Європей-
ським Союзом, Організацією Об’єднаних Націй та Каталонією2.

Водночас представники неомедівалізму не враховують двох важ-
ливих обставин. По-перше, неурядові організації дедалі ще не мо-
жуть замінити державно-владні інституції. Так, бойкоти споживачів 
проти транснаціональних корпорацій, діяльність яких призводить 
до руйнування дощових лісів або ж які використовують дитячий 
труд, можуть лише частково вплинути на ситуацію. У свою чергу, 
більшість активістів, що борються за збереження навколишнього 
природного середовища чи захист прав трудящих, віддають пере-
вагу засобам, які передбачають внесення змін до національного за-
конодавства держав, чий правопорядок регулює діяльність таких 
корпорацій. По-друге, зростання ролі неурядових організацій не 
призводить до зменшення ролі державної влади. Навпаки, більшість 
з неурядових організацій взаємодіють з аналогічними організація-
ми за кордоном задля справляння додаткового впливу на традиційні 
механізми реалізації національної політики.

Ми стаємо свідками формування нового світового порядку, нової 
архітектури міжнародного співробітництва3. Держава як публічно-
владний інститут не зникає, натомість вона дезагрегується на окре-
мі функціонально відмінні частини. Такими частинами є суди, 
регуляторні, виконавчі органи і навіть законодавчі органи, вони вза-
ємодіють з аналогічними органами в інших державах, створюючи 
при цьому щільну мережу відносин, яка є відображенням нового 
трансурядового порядку. Мережі виникають у всіх сферах (судовій, 
парламентській, урядовій), але найбільш щільно контакти утворю-
1 Багдасарян, В.Э. (2011). Национальное государство через призму идеологий. 

Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование, 3, 4, 91.
2 Slaughter, A.-M. (1997). The Real New World Order. Foreign Policy, 74, 5, 183-197.
3 Raustiala, K., (2002). The Architecture of International Cooperation: 

Transgovernmental Networks and the Future of International Law. Virginia Journal 
of International Law, 43, 1-92.
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ються в регуляторній сфері, зокрема на рівні середніх і нижчих еше-
лонів урядів, а також незалежних агентств.

Трансурядові мережі уособлюють ідею глобального управління в 
різних сферах суспільного життя та становлять собою форму спів-
робітництва, що охоплює урядових акторів, громадські організації, 
бізнес, без створення формалізованих інституцій чи договорів, що 
забезпечує їх гнучкість та ефективність у досягненні поставлених 
завдань1.

Формування подібних мереж обумовлено необхідністю нагаль-
ного вирішення таких проблем сучасності, як тероризм, організо-
вана злочинність, забруднення навколишнього середовища, від-
мивання грошей, неспроможність банків та шахрайство з цінними 
паперами. Прикладами трансурядових мереж є Базельський комітет 
центральних банків, неформалізовані мережі правоохоронних орга-
нів та мережі судових органів, діяльність яких приводить до посту-
пової уніфікації судових рішень у різних країнах.

З будь-якої точки зору саме за останні десятиліття трансурядове 
співробітництво набуло найбільшого розвитку. Однак саме явище 
трансурядових мереж не є новим. Так, наприклад, положення Кон-
венції про боротьбу з незаконним обігом небезпечних лікарських 
засобів 1936 року2 передбачали створення спеціальних національ-
них органів, які б мали вживати заходів для координації міжнарод-
них зусиль з контролю за небезпечними лікарськими засобами. По-
дібні зв’язки мали здійснюватися безпосередньо між зазначеними 
національними органами, а не через звичайні дипломатичні канали. 
Таким чином, автори Конвенції 1936 року здійснили спробу ство-
рити мережу для контролю за лікарськими засобами. Щоправда, 
хоч наведений приклад і був одним із перших, менш формалізовані 
мережі створювалися та функціонували значно раніше. Наприклад, 
Антимонопольний комітет США через індивідуальні контакти по-
садовців доволі тривалий час сприяв формуванню антимонополь-
них агентств в інших державах за своєю моделлю3.
1 Медведєва, М. (2012). Проблема ефективності міжнародно-правових норм у 

галузі охорони навколишнього середовища. Публічне право, 4 (8), 163.
2 Convention for the Suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs, and Protocol 

of Signature. (Signed at Geneva, June 26th, 1936, entered into force October 10th 1947). 
League of Nations Treaty Series Treaties and International Engagements registered 
with the Secretariat of the League of Nations, 1939. CXCVIII. 4648. 300-324. 

3 Raustiala, K. (2002). The Architecture of International Cooperation: 
Transgovernmental Networks and the Future of International Law. Virginia Journal 
of International Law, 43, 1-92.
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Хоч співробітництво антимонопольних комітетів стало ключо-
вим фактором у розвитку трансурядових мереж, уявляється, що про-
тягом ХХ століття посадовці в інших сферах національної політики 
почали вбачати переваги в підтримці взаємних контактів зі своїми 
зарубіжними колегами. Безперечно єдиним стримуючим фактором 
розвитку трансурядових мереж був рівень розвитку технологій, 
оскільки основними каналами комунікацій у період до Другої сві-
тової війни були пошта і телеграф, а найпоширенішими транспорт-
ними засобами були кораблі та залізниця. Це накладало суттєві об-
меження на можливість регулярних взаємодій посадовців з різних 
країн. Поява телефонного зв’язку, реактивних літаків, факсу і більш 
нещодавно електронної пошти та Інтернету значно полегшило мож-
ливість міжнародного сполучення та комунікацій і, відповідно, ство-
рило передумови для ефективного функціонування трансурядових 
мереж. Таким чином, розвиток технологій став першим фактором, 
що сприяв появі та поширенню трансурядових мереж. 

Другим фактором став розвиток так званої «регуляторної держа-
ви». Із закінченням Другої світової війни національне регуляторне 
законодавство набуло значного розвитку. З функціональної точки 
зору сучасні держави є дуже подібними між собою – явище, яке со-
ціологи позначили як «структурний ізоморфізм»1. Схожа природа 
організації держави означає, що в різних державах функціонують 
органи, які мають однакове функціональне спрямування і, більше 
того, зазвичай мають схожі назви. Проте різні держави регулюють 
відносини в рамках своїх суспільств по-різному.

Третім фактором стала глобалізація, або ж економічна взаємо-
залежність. Саме з огляду на посилення економічної взаємоза-
лежності держав уніфікація розбіжностей національно-правового 
регулювання різних сфер економіки стоїть на порядку денному 
всього міжнародного співтовариства. Посилення економічної вза-
ємозалежності держав у післявоєнний період та консенсус щодо 
ліберального інституціоналізму, що знайшов своє відображення в 
Бреттон-Вудських угодах, змусив держав поступово поглиблювати 
своє міжнародне співробітництво. Незважаючи на загальновжива-
ність, категорія «глобалізація» сьогодні залишається доволі розми-
тою, але вона все ж охоплює важливі аспекти сучасного світу, зокре-
ма світ стає «меншим» та більш поєднаним, старі форми демаркації, 
такі як територіальні кордони, поступово втрачають своє значення. 
1 Mayer, J. (1997). World Society and the Nation-State. American Journal of Sociology, 

103, 144.
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Із посиленням процесів глобалізації зросла потреба національних 
регуляторних органів у посиленні трансурядового співробітництва. 
Наприклад, у контексті регулювання питань, пов’язаних із добро-
совісною конкуренцією з огляду на зменшення тарифних бар’єрів 
та розвиток дійсно світового ринку, у багатьох сферах за останні 
десятиліття сформувалися сприятливі умови для значного зрос-
тання кількості міжнародних торгівельних картелів. Трансурядове 
міжнародне співробітництво є одним із можливих механізмів подо-
лання негативних наслідків подібних процесів. Поява більш нових 
спільних проблем, таких як відмивання грошей, значно підвищило 
цінність такого співробітництва. Поєднання глобалізованої світової 
економіки і різноманітних національних правопорядків стало при-
чиною поглиблення міжнародного співробітництва як через міжна-
родні організації, так і через трансурядові мережі1. 

Вперше термін «трансурядові мережі» впровадили 1974 року 
Р.  Кеохейн і Дж. Най2, позначивши ним контакти державних струк-
тур, які вибудовуються автономно від центральних зовнішньополі-
тичних органів та вищої політичної влади. Трансурядові відносини 
виникають, на їхню думку, якщо ми відходимо від уявлення про дер-
жаву як унітарного актора. Крім того, вони також є реакцією держав 
на транснаціоналізацію громадських зв’язків (розвиток ТНК, роз-
ширення контактів неурядових організацій і в цілому глобалізацію).

А.-М. Слатер відродила термін «трансурядовість», або «трансго-
вернменталізм», у новому тисячолітті3. Вона зазначила, що сучасні 
держави «дезагрегуються» за секторальним принципом за рахунок 
формування трансурядових мереж. Причому, на її думку, цей процес 
необхідно розглядати не як загрозу суверенітету, а як концепцію, що 
сприяє збереженню провідної ролі держави в сучасному контексті 
глобалізаційних процесів. У результаті виникає «дезагрегований 
світовий порядок».

Трансурядові мережі виконують три функції. Вони сприяють об-
міну інформацією. Це забезпечує краще технічне опрацювання всіх 
міжнародних рішень. Мережі також сприяють прямо чи опосеред-
ковано (за рахунок обміну найкращими практиками) міжнародно-
му зближенню правового регулювання та технічних регламентів. 
1 Raustiala, K. (2002). The Architecture of International Cooperation: 

Transgovernmental Networks and the Future of International Law. Virginia Journal 
of International Law, 43, 1-92.

2 Keohane, R.O., Nye, J. (1970). Transnational Relations and World Politics. 
Cambridge: Harvard University Press. 

3 Slaughter, A.-M. (1997). The Real New World Order. Foreign Policy, 74, 5, 183-197.
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Нарешті, контакти на цьому рівні забезпечують якісний контроль 
виконання прийнятих рішень1. У цілому формування трансурядо-
вих мереж веде до деполітизації міжнародних відносин. Багато кон-
фліктів вирішуються ще на рівні окремих органів держав без участі 
глав держав, урядів або зовнішньополітичних відомств. 

Ущільненню трансурядових відносин сприяють сучасні засоби 
комунікації, делегування відповідальності всередині урядів вниз, а 
також зростаюча складність сучасних міжнародних відносин (деда-
лі більший акцент на регулюванні й технічних аспектах) і необхід-
ність швидко знаходити відповіді на міжнародні виклики2.

Отже, в основі розвитку трансурядових мереж покладені два 
основних фактори, а саме глобалізація та Інтернет. Ці фактори є 
ключовими для ХХ століття. Інтернет позначає всі технології су-
часних комунікацій, що відіграють важливу роль у функціонуванні 
та розвитку мереж. У свою чергу, глобалізація позначає взаємоза-
лежність і тиск, що нею створюється, спрямований на утвердження 
співробітництва через кордони з питань, що мають спільне значен-
ня, іншими словами, тиск, спрямований на створення мереж3.

Сьогодні трансурядові мережі швидко стають найбільш поши-
реною та ефективною формою міжнародного співробітництва та 
врядування. У порівнянні з піднесеними ідеями ліберального ін-
ституціоналізму та надмірними ідеями неомедівалізму концепція 
трансурядових мереж уявляється найбільш наближеною до потреб 
та реалій сьогодення. Зустрічі представників комісій з цінних папе-
рів, антимонопольних комітетів, установ із захисту навколишнього 
середовища, суддів та представників законодавчих органів відбу-
ваються без «драми», притаманної «високій політиці». Однак для 
банкірів, юристів, представників бізнес-спільноти та неурядових 
активістів транснаціональні урядові мережі є реальною дійсністю.

Більше того, концепція трансурядових мереж має багато пози-
тивних рис. Трансурядові мережі є одним з основних елементів 
двостороннього міжнародного співробітництва, крім того, вони 
нівелюють ризики втрати частини суверенних прав держави та 
втрати державою регуляторних повноважень в умовах глобальної 
1 Романова, Т. А. (2013). Фактор ВТО в современных отношениях России и 

Европейского союза. Вестник международных организаций, 8, 4, 180-194.
2 Raustiala, K. (2002). The Architecture of International Cooperation: 

Transgovernmental Networks and the Future of International Law. Virginia Journal 
of International Law, 43, 1-92.

3 Raustiala, K. (2009). Transnational Networks: Past and Present. The International 
Lawyer, 43, 1, 207.
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економіки. Трансурядові мережі, що покликані вирішувати міжна-
родні кризи та вживати заходів для запобігання майбутнім кризам, 
є більш гнучкими порівняно з традиційними міжнародними інсти-
туціями. Вони розширюють регуляторний вплив усіх держав, що 
беруть участь у таких мережах.

Ідеї трансурядових мереж сприяють поширенню демократич-
них принципів і стандартів між різними державами. На противагу 
похмурим прогнозам С. Хантінгтона в його праці «Стикання ци-
вілізацій і новий світовий порядок»1 існуючі трансурядові мережі 
пов’язують цивілізації між собою. Так, у сфері правосуддя такі ме-
режі пов’язують держави від Аргентини до Зімбабве, у сфері регу-
лювання фінансових відносин – від Японії до Саудівської Аравії.

Поряд із позитивними рисами концепції трансурядовості вона 
також має свої недоліки та приховані загрози. А.-М. Слаттер визнає 
такі потенційні проблеми трансурядових мереж: недостатність під-
звітності через їх неформальний характер, ризики неконтрольованої 
технократії та наслідки деполітизації2. Як зазначила Т. А. Романова, 
розвиток трансурядових мереж призводить до того, що центральні 
органи державної влади частково втрачають контроль над процеса-
ми трансурядового співробітництва. Крім того, виникає потенцій-
ний ризик реполітизації внутрішньополітичного життя, оскільки в 
конфлікти між державними органами щодо вирішення тієї чи іншої 
проблеми залучаються зовнішні сили3.

Провідними учасниками цих мереж дедалі ще залишаються 
органи держав Північної Америки та Західної Європи, водночас 
вплив діяльності таких мереж відчувається практично в кожній 
державі світу. Більше того, фрагментація держав дозволяє оцінити 
якість певних судових адміністративних або законодавчих орга-
нів, незважаючи на те, чи є уряди відповідних держав ліберально-
демократичними. Регулярні взаємодії із зарубіжними колегами 
від кривають нові можливості для поширення та утвердження прин-
ципів демократичної підзвітності, прозорості уряду та верховенства 
права. 

Трансурядові мережі як результат поступового розмивання кор-
донів держав сприяють формуванню нового світового порядку, що 
1 Huntington, S.P. (1996). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. 

New York: Simon & Schuster.
2 Slaughter, A.-M. (2004). A New World Order. Princeton, New Jersy: Princeton 

University, 235.
3 Романова, Т.А. (2013). Фактор ВТО в современных отношениях России и 

Европейского союза. Вестник международных организаций, 8, 4, 189.
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є більш демократичним порівняно з будь-якою з існуючих альтер-
натив. Так, розвиток ліберального інтернаціоналізму потенційно 
може призвести до формування наднаціонального бюрократичного 
механізму, що нікому не підзвітний. У свою чергу, ідеї неомедеваліз-
му можуть призвести до анархії у міжнародних відносинах. Тран-
сурядові мережі не ставлять під загрозу збереження ліберально-
демократичного характеру міжнародних відносин і водночас не 
мають за мету обмеження суверенітету держав.

Слід окремо зазначити, що А.-М. Слатер запропонувала ухвали-
ти міжнародний інструмент, який містив би норми щодо порядку 
функціонування трансуранових мереж, іншими словами, своєрідну 
«конституцію трансурядових мереж». На її думку, така конституція 
має базуватися на низці ключових принципів, зокрема принципі рів-
ної участі, правомірного розрізнення, позитивної взаємності, стри-
мувань і противаг та субсидіарності1.

До участі в трансурядових мережах передовсім долучаються 
держави з ліберально-демократичним політичним устроєм. В окре-
мих державах, у яких демократичні інститути є доволі слабкими, є 
установи, що можуть брати участь у співробітництві з аналогічни-
ми інституціями зарубіжних держав. Трансурядові зв’язки можуть 
посилити такі інституції шляхом підвищення їх спроможності про-
тидіяти політичному впливу та корупції, а також можливості під-
вищення професіоналізму. Це сприятиме демократизації таких дер-
жав. Так, наприклад, Організація Верховних Судів Америки вживає 
активних заходів щодо пошуку можливих шляхів підвищення ефек-
тивності принципу незалежності суддів серед своїх членів, біль-
шість з яких перебувають під значним політичним тиском.

Окремо слід зазначити один важливий момент, що стосується зна-
чення трансурядових мереж у двосторонньому та багатосторонньо-
му міжнародному співробітництві. Окремі дослідники вважають, 
що трансурядові мережі стали одним із визначальних факторів, що 
характеризують інтеграційні процеси на теренах Європи, зокрема 
ті, що стосуються розвитку Європейського Союзу. Трансурядові 
відносини є найважливішими процесами інтеграції. Європейський 
Союз, незважаючи на значний рівень інтеграції, порівняно з біль-
шістю інших міжнародних органів залишається децентралізованою 
політичною структурою. З одного боку, поглиблення функціональ-
ної взаємозалежності, що обумовлена розширенням сфер діяльності 
1 Slaughter, A.-M. (2004). A New World Order. Princeton, New Jersy: Princeton 

University, 244-260.



200

ISSN 2336-5439          EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ

ЄС, створює потребу більшої координації політики. З іншого – по-
літична влада в розширеному ЄС залишається фрагментованою, 
оскільки держави-члени неохоче передають регуляторні повнова-
ження на рівень ЄС через побоювання концентрації влади на над-
національному рівні. Це є найбільшим викликом для традиційної 
моделі ЄС щодо єдиного законодавства Союзу1.

На думку Б. Еберлайна, одним із можливих шляхів подолан-
ня окресленої дилеми є трансурядові мережі2. Зазначений учений 
вважає, що Європейський Союз як міжнародна організація не має 
достатньо адміністративних повноважень, щоб повною мірою ре-
алізувати свою політику у всіх сферах. З огляду на те що більша 
централізація є політично неприйнятною і ймовірно навіть неба-
жаною, відповіддю ЄС на функціональну потребу досягнення біль-
шої єдності є регулювання через мережі. Тобто йдеться про участь 
національних службовців у мережах, що мають за мету вирішення 
питань у чітко визначених сферах, і приведення останніх у відпо-
відність до рішень, ухвалених на рівні Європейського Союзу.

1 Eberlein, B., Newman, A.L. (2008). Escaping the International Governance Dilemma? 
Incorporated Transgovernmental Networks in the European Union. Governance, 21, 
1, 25-52. 

2 Dehousse, R. (1997). Regulation by Networks in the European Community: the Role 
of European Agencies. Journal of European Public Policy, 4 (2), 259.
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Наталія Малиновська

актуальні пРоблеми та Різновиди 
методологічної бази в дослідженні 
міжнаРодних відносин

The article describes such basic science component of international relations 
as methodological base and main problems of its formation. As it is known the 
institutionalization of science began recently, methods are borrowed from 
related sciences. There are methods of general, explicative, constructive and 
prognostic research group. Each of the proposed method has its own specific 
and a threat to the knowledge. There is a risk of loss reality by researcher that 
leads to distortion of the future and undermines the credibility of science in 
general. The general problem is typical for all methods, it’s the impossibility 
to verify the results and then scientists must rely on the correctness choice of 
methodological, objectivity and wisdom.

Теорія міжнародних відносин, як і інші науки, має широкий 
спектр методів, принципів та методологій. Вивчення будь-якої по-
дії, явища, процесу перш за все залежить від раціонального вибору 
методології та комплексного вивчення об’єкта. 

Головна причина звернення науки до методу й методології по-
лягає в тому, щоб дотримуватися досить суворих правил і прийомів 
під час дослідження явищ і процесів; роздумів над підсумками спо-
стережень і виведення на їх підставі певних висновків; перегляду 
раніше сформульованих положень і висновків чи в бік відмови від 
них, часткового корегування, чи подальшого розвитку. Наявність 
таких правил і їх суворе дотримання дають можливість порівняти, 
сумістити, перевірити результати окремих спостережень, дослі-
джень, роздумів1.

Теорія міжнародних відносин є відносно молодою наукою, вона 
не має у своєму арсеналі набору власних методів дослідження. Як і 
більшість суспільних наук, теорія міжнародних відносин проводить 
селекцію та адаптує щодо свого об’єкта загальнонаукові методи і 
методи інших дисциплін. Упродовж тривалого часу політичній на-
уці дорікали нездатністю самостійно створювати теорії. Внаслідок 
цього в багатьох політологів склався своєрідний комплекс меншо-
вартості. Він знаходив прояв або у відмові займатися теорією вза-
галі, або в оцінці політологічних досліджень як допоміжних, для 
побудови філософських або соціологічних теорій політики2. На 
1 Троян, С.С. (2000). Вступ до теорії міжнародних відносин. Київ: НМЦВО, 94.
2 Култаєва, М. (2008). Німецька політична думка у пошуках методологічного 

оновлення. Філософська думка, 5. Київ: НАН України, 37.
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думку М. Мальського, на етапі гетерогенізму науки навряд чи вар-
то очікувати власних наукових методів1. При цьому П. Циганков 
звертає увагу на те, що кожен дослідник зазвичай використовує свій 
улюблений метод, який корегується, доповнюється і збагачується 
відповідно до наявних умов та інструментарію. Застосування того 
чи іншого методу залежить від об’єкта, завдань дослідження та на-
явності матеріальних засобів. Звідси випливає неоднозначне розу-
міння дефініції «метод». Він означає як суму прийомів, засобів і 
процедур дослідження наукою свого предмета, так і сукупність уже 
наявного знання. Маючи самостійне значення, проблема методу од-
ночасно тісно пов’язана з аналітичною і практичною роллю теорії, 
яка також відіграє і роль метода2.

Питання будь-якої науки починається з виокремлення проблеми 
метода: як отримати нові знання і як їх застосовувати в практичній 
діяльності. Методологічні підходи політичної науки, у тому числі 
міжнародних відносин, будуються навколо трьох аспектів:

– відокремлення дослідницької позиції від морально-ціннісних 
суджень чи особистих поглядів;

– використання аналітичних прийомів і процедур, які є загаль-
ними для всіх соціальних наук, що відіграють вирішальну роль у 
встановленні й подальшому розгляді фактів;

– прагнення до систематизації – вироблення загальних підходів і 
побудова моделей, які полегшують відкриття «законів». 

Одночасно більшість дослідників теорії міжнародних відносин 
сходяться на тому, що процес зародження нового знання є питанням 
епістемології та онтології. Дискусія про те, що є «пізнаною реаль-
ністю» міжнародних відносин, онтологічна за змістом. Роберт Кокс 
вважає, що онтологія є початком будь-якого дослідження, оскіль-
ки неможливо визначити проблему у світовій політиці без попере-
днього конструювання певної базової структури, що складається з 
важливих елементів і форми суттєвих зв’язків між ними3. Під час 
дослідження міжнародних відносин важливо враховувати той факт, 
що дослідники використовують у своєму арсеналі різні методи, по-
заяк не існує єдино вірної думки щодо селекції методології. Отже, 
на виході ми отримуємо позитивний досвід використання різних 
методів та на основі цього наукові роздуми дослідників. Тому роз-
1 Мальських, М.З., Мацях М.М. (2007). Теорія міжнародних відносин. Київ: 

Знання. 
2 Цыганков, П.А. (1996). Международные отношения. Москва: Новая школа, 74.
3 Мальських, М.З., Мацях, М.М. (2007). Теорія міжнародних відносин. Київ: 

Знання, 52.
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глядаючи різновиди теоретичного та емпіричного рівнів досліджен-
ня, необхідно пам’ятати про різноманітність методів міжнародних 
відносин. 

Беручи до уваги висновки Р. Арона, у фундаментальному плані 
вивчення міжнародних відносин вимагає поєднання таких підходів, 
які спираються на теорію (дослідження сутності, специфіки осно-
вних рушійних сил цього особливого роду суспільних відносин), 
соціологію (пошуки детермінант і закономірностей, які визначають 
його зміни й еволюцію), історію (фактичний розвиток міжнародних 
відносин у процесі зміни епох і поколінь, які дозволяють знаходи-
ти аналогії і винятки) і праксеологію (аналіз процесу підготовки, 
прийняття і реалізації міжнародно-політичного рішення). У при-
кладному плані йдеться про вивчення фактів, пояснення існуючого 
становища, прогнозування подальшої еволюції ситуації, підготов-
ку рішення і прийняття рішення1. На думку Дж. Васкеза, «як в ем-
піричній, так і в нормативній сфері аналізу відсутні перевірені та 
точні методи оцінки теорій. Неможливість здійснити оцінку теорій 
у науковій та практичній площинах зводить до нуля зусилля щодо 
накопичення знань та гальмує дослідницький процес»2.

У цьому дослідженні важливе місце посідають праці західного 
наукового кола, зокрема французького. Це викликано тим, що саме 
в країнах Західної Європи та у Сполучених Штатах були зосеред-
жені центри досліджень у першій половині ХХ століття. Історично 
розвиток досліджень став реакцією на європейські проблеми і бере 
початок з умов, коли Європа панувала над всією світовою систе-
мою3. Одночасно необхідно розуміти та зважати на небезпеку зо-
середження наукового кола в певній географічній площині. Це несе 
загрозу однобічного сприйняття науки, аналізу процесів і явищ, не-
достовірних результатів прогнозування, а відповідно ставить під 
питання цінність науки як такої. 

На думку науковця І. Валлерстайна, у науці існує загроза євро-
центризму, яка виявляється в п’ятьох площинах:

1) Історіографія. Європейське домінування обґрунтовується за 
допомогою апеляцій до значимості європейських досягнень. 
1 Цыганков, П.А. (1996). Международные отношения. Москва: Новая школа.
2 Мальський, М.З., Мороз, Ю.М., Кучик, О.С. (2010). Міжнародні відносини: 

Історія. Теорія. Економіка. Київ: Знання, 53. 
3 Валерстайн, І. Багатоликий европоцентризм. Незалежний культурологічний 

часо пис «Ї». <http://www.ji.lviv.ua/n39texts/wallerstein1.htm> (2014, листопад, 17).
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2) Універсалізм. Наука відтіснила філософію, ставши найбільш 
авторитетним методом пізнання й посіла місце арбітра в суспіль-
ствознавчих суперечках.

3) Цивілізація. Сам термін становить протилежність первіс-
ності або варварству. Цивілізація ототожнюється з розвитком тех-
нологій, зростаюча незалежність «індивіда» від інших соціальних 
суб’єктів, відмова від брутальності в повсякденному житті, змен-
шення масштабів або звуження сфери застосування насильства. 

4) Орієнталізм. Ґрунтується на передумові правдивості хрис-
тиянської доктрини та розглядається як інструмент виправдання 
домінуючого статусу Європи, як важливий ідеологічний доказ на 
користь імперської ролі Європи в сучасній світовій системі.

5) Прогрес. Це поняття зберегло свою значимість і доволі лег-
ко замінило категорію цивілізації через більш імпозантний вигляд. 
Ідея прогресу виглядає виключно європейською ідеєю, а тому стає 
жертвою боротьби з євроцентризмом. Ця боротьба виглядає досить 
непослідовною, якщо брати до уваги прагнення мешканців незахід-
ного світу приписати прогрес цілому світові чи його частині, яка 
скидає з рахунків Європу, але не прогрес1. 

Неврахування цих загроз породжує сумніви в достовірності да-
них у науці, може стати перепоною у виконанні головних завдань 
науки та порушити її принципи об’єктивності й неупередженості. 

Загальні методи дослідження, що застосовуються в теорії між-
народних відносин, можна поділити на загальні, експлікативні, кон-
структивні та прогнозні. Більшість нижчерозглянутих методів цих 
груп використовується під час проведення даного дослідження, як 
декілька одночасно методів, так і в одиничному порядку. Це дає 
можливість різнобічно підійти до вивчення об’єкта, використовую-
чи різні джерела інформації. 

Найпростіші прийоми та способи вивчення належать до загаль-
них методів та характерні для різних наукових дисциплін. До них 
належать спостереження, вивчення документів, порівняння2. Важ-
ливими є останні два методи. Наукову цінність мають результати 
аналізу офіційних документів, зокрема інформація про офіційні ві-
зити французьких діячів до країн арабського регіону, укладені до-
говори, підписані декларації, подальші заяви глав держав та урядів. 
Важливим є розбір концепцій зовнішньої політики, зокрема вій-
1 Валерстайн, І. Багатоликий европоцентризм. Незалежний культурологічний 

часопис «Ї». <http://www.ji.lviv.ua/n39texts/wallerstein1.htm> (2014, листопад, 17).
2 Мальських, М.З., Мацях М.М. (2007). Теорія міжнародних відносин. Київ: 

Знання, 56-57. 
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ськової, яка анонсує стратегію держави на наступні десятиліття та 
впливає на вибір зовнішньої політики. 

Представники компаративізму найчастіше використовують сьо-
годні такі види дослідження, як «case-study», бінарне, регіональне, 
тематичне, крос-національне і крос-темпоральне порівняння1. Про-
те, на думку Дж. Сарторі, більшість «методологічної» літератури 
насправді присвячена технологіям проведення опитувань і соціаль-
ній статистиці та має віддалене відношення до сфери ключових ін-
тересів «методології» – до проблем логічної структури і процедури 
наукового дослідження. У фундаментальному значенні методоло-
гія неможлива без логосу та роздумів про мислення, позаяк можна 
бути хорошим дослідником та обробником даних, але залишатися 
несвідомим мислителем2. У міжнародних відносинах порівнянню 
піддають історичні епохи, конкретні події, які відбувалися в різних 
країнах. Тут має місце історія та похідний від неї історичний метод. 
Історична наука комплексно підходить до вивчення міжнародних 
відносин із позиції їх практичної організації, якомога оптимальні-
шого використання існуючих можливостей і наявних засобів. При-
чина звернення історичної науки до методології полягає в тому, щоб 
дотримуватися суворих правил і прийомів: по-перше, дослідження 
явищ і процесів; по-друге, роздумів над підсумками досліджень і 
виведення на їх підставі певних висновків; по-третє, перегляду ра-
ніше сформульованих положень і висновків чи то в бік відмови від 
них, часткового корегування, або подальшого розвитку3. 

Важливість вивчення історії в міжнародних відносинах підкрес-
лює американський політолог Р. Кокс. Він пропонує дивитися на 
історію не в сенсі того, що трапилося в минулому, а як спосіб розу-
міння процесів, які відбуваються у світі. Схожі погляди історичного 
матеріалізму він знаходить в Р. Коллінгвуда, який говорив як про 
«ззовні», так і «всередині» історичні події. Коли позитивістський 
підхід дивиться на те, що трапилося по класифікації, збору подій, 
і робить висновки на основі цього, він дивиться ззовні. Акцент на 
внутрішню подію полягає в розумінні значення речей у період ро-
1 Кармазіна, М. (2006). Становлення і розвиток порівняльної методології в 

політичних дослідженнях. Політичний менеджмент, 5. 6.
2 Сартори, Дж. (2003). Искажение концептов в сравнительной политологии. 

Электронная библиотека Тwirpx.com. <http://www.twirpx.com/file/650116> 
(2014, листопад, 18).

3 Герасимчук, Т.Ф. Теоретико-концептуальні основи та методи дослідження 
міжнародних відносин. Електронна версія журналу «Історичний журнал». 
<http://www.histans.com/JournALL/journal/2006/5/12.pdf> (2014, листопад, 18).
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зумових процесів людей, які діяли, і в їх розумінні структури від-
носин, у яких вони жили. Розуміння історії в цих умовах полягає в 
тому, що дає сенс подій. На думку Р. Кокса, завдання історика по-
лягає в реконструкції історичних структур у власному розумі та в 
розумінні, що учасники роблять і які наслідки це може мати. Істо-
рик повинен зрозуміти, як учасники в межах тієї чи іншої структури 
можуть думати в рамках конкретного розуміння, властивого їхньо-
му часу та місцю. Історичний світогляд означає сприймати речі, що 
відбуваються в історичному контексті в цілому. Теорія виходить з 
практики та досвіду, а досвід пов’язаний із часом та місцем. Теорія 
є частиною історії. Дослідник повинен поставити себе вище за іс-
торичні обставини, які висуває історія1.

Групи прийомів та способів дослідження, що мають аналітичний 
характер, відзначаються точністю і конкретністю, представляють 
експлікативні методи. Сюди належать контент-аналіз, івент-аналіз, 
когнітивне картування, метод індикаторів і статистичний2. Ці методи 
мають за мету аналітичну обробку інформації. Суть контент-аналізу 
полягає в систематичному виділенні й фіксації окремих одиниць 
тексту, квантифікації окремих одиниць тексту, квантифікації отри-
маних даних і подальшій інтерпретації результатів з метою оцінки 
і прогнозування дій політичних акторів. Івент-аналіз спрямований 
на обробку інформації, яка показує, хто говорить або робить, що 
говорить або робить, щодо кого і коли говорить і робить. Когнітивне 
картування зосереджується на особливостях організації, динаміки 
і формування знань людини про оточуючий світ. Це пояснює по-
ведінку особистості в різних ситуаціях та допомагає спрогнозувати 
вибір, який зробить політик3. У дослідженні дана група методів має 
особливе значення, позаяк промови політичних діячів, заяви в засо-
бах масової інформації, звіти про політичну діяльність часто несуть 
приховані повідомлення політичним опонентам, впливають на полі-
тичну мову представників інших держав, а тому дозволяє передба-
чити можливий розвиток подій, тривалість домовленостей, подаль-
ше майбутнє міждержавної співпраці. 
1 Schouten, P. (2009). ‘Theory Talk #37: Robert Cox on World Orders, Historical 

Change, and the Purpose of Theory in International Relations’, Theory Talks. <http://
www.theory-talks.org/2010/03/theory-talk-37.html> (2014, листопад, 18).

2 Мальських, М.З., Мацях, М.М. (2007). Теорія міжнародних відносин. Київ: 
Знання, 57-58.

3 Муковський, І.Т. Міщенко, А.Г., Шевченко, М.М. (2012). Інформаційно-
аналітична діяльність у міжнародних відносинах. Київ: Кондор, 170.
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Слабкістю теорії міжнародних відносин до сьогодні є відсутність 
науково апробованої експлантаційної теорії, що цілісно, несупер-
ечливо та аргументовано пояснює сутність міжнародних явищ і 
процесів. Відсутність такого чіткого розуміння звужує можливість 
широкого застосування сучасних наукових методів та підходів до 
дослідження. Створені до цього часу моделі базуються на аналізі 
сотень змінних, що визначають найрізноманітніші ситуації в між-
народних відносинах, але разом із тим не привели до очікуваних 
результатів, передусім з огляду на методологічну і теоретичну слаб-
кість закладеного в них розуміння міжнародних відносин1. 

Можливість ідеалізованого відтворення реальності, що дозволяє 
дослідникові зосередитися на істотних особливостях об’єкта дослі-
дження, належить до конструктивних методів. Сюди входять експе-
римент, моделювання, системний метод2. Досить часто системний 
підхід змішують із системним аналізом, а останній ототожнюють з 
кількісним (математичним) аналізом. У дійсності поняття «систе-
ма», «системний підхід», «системний аналіз», «кількісний аналіз» 
суттєво відрізняються між собою, позаяк мають власну якісну спе-
цифіку, свою історію формування та розвиток. У конкретних сис-
темних дослідженнях вони можуть злитися разом, але це більше ви-
падковість, аніж правило3. Беручи за основу загальну теорію систем 
у системному аналізі, М. Каплан конструює абстрактні теоретичні 
моделі, які сприяють кращому розумінню міжнародної реальності. 
Виходячи з переконання, що аналіз можливих міжнародних систем 
передбачає вивчення обставин і умов, у яких кожна з них може іс-
нувати і трансформуватися в систему іншого типу, він порушує пи-
тання про те, чому та чи інша система розвивається, як вона функ-
ціонує, через які причини занепадає. Серед міжнародних систем 
розрізняють також глобальну, загальну і приватну системи. Будь-яка 
приватна система входить як складовий елемент у глобальну міжна-
родну систему і вступає з нею в більшу чи меншу взаємодію. Тому 
приватні міжнародні системи, як правило, називають підсистемами, 
маючи на увазі існування більш широкої системи. Іноді таку харак-
теристику підсистеми опускають, наполягаючи на тому, що існують 
1 Мальський, М.З., Мороз, Ю.М., Кучик, О.С. (2010). Міжнародні відносини: 

Історія. Теорія. Економіка. Київ: Знання. 
2 Мальський, М.З., Мороз, Ю.М., Кучик, О.С. (2010). Міжнародні відносини: 

Історія. Теорія. Економіка. Київ: Знання, 133.
3 Гришин, А.В., Никольський, Н.М. (1982). Системный анализ и диалог с ЭВМ 

в исследовании междурнародных отношений. Некоторые вопроси теории и 
опыта. Москва: Международные отношения, 122. 



208

ISSN 2336-5439          EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ

тільки приватні міжнародні системи. Те, що називають глобальною 
міжнародною системою, становить собою не більше ніж їх оточен-
ня чи середовище1.

Особливе місце в базі методологічних досліджень варто відвес-
ти четвертій групі – прогнозуванню, позаяк особливістю й одним 
із головних завдань аналізу міжнародних відносин є прогноз між-
державних політичних подій, ситуацій, відносин та прийняття від-
повідних рішень. Сюди належать такі методи, як дельфійський, та 
побудова сценаріїв. 

У політичній науці основними об’єктами прогнозування є полі-
тична система і політичний процес, а також їхні окремі компоненти 
і суб’єкти. Відповідно до цього політичний прогноз – це вірогідне, 
науково обґрунтоване судження про можливі стани політичних сис-
тем, процесів і суб’єктів у майбутньому, тенденції їх розвитку2. 

Із метою створення нової науки на кшталт «філософії майбутньо-
го» 1943 року німецький соціолог О. Флехтгайм увів термін «футу-
рологія» в науковий обіг. Учений розглядав футурологію як науку, 
вільну від будь-яких ідеологічних і соціально-утопічних доктрин, 
як галузь суспільствознавства, завданням якої є розробка концеп-
цій майбутнього людства, перспектив розвитку соціальних проце-
сів. Особливістю футурологічних концепцій, починаючи з 1960-х 
років, стало ототожнення футурології з науковим прогнозуванням 
і оформлення її як спеціального наукового напряму в працях «Ко-
місії 2000 року» при Американській академії мистецтв і наук під 
головуванням Д. Белла, а також у доповідях Римського клубу. Таке 
зближення, з точки зору соціологічних наук, закономірно, позаяк 
«між ними не існує жорстокого розмежування, і загальні спостере-
ження, які стосуються футурології, підходять для прогнозування». 
Останнім часом поняття «футурологія» найчастіше вживається як 
образний синонім прогностики і прогнозування, що позначає всю 
сукупність літератури про майбутнє3. 

До проблематики політичного прогнозування майбутнього нале-
жать як глобальні питання, що охоплюють великі регіони й людство 
в цілому, так і локальні, але не менш складні проблеми в різнома-
1 Цыганкова, П.А (2002). Хрестоматия. Москва: Гардарики, 215, 238.
2 Ахременко, А.С. (2006). Политический анализ и прогнозирование. Москва: 

Гардарики, 23.
3 Горбатенко, В. (2004). Еволюція футуроорієнтованого потенціалу суспільно-

політичної думки. Політичний менеджмент, 4, 52. 
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нітних сферах людської діяльності1. Вітчизняний науковець І. Му-
ковський визначає геополітичне прогнозування як процес розроб-
ки наукового обґрунтованого судження на засадах геополітики про 
можливі варіанти розвитку політичних подій міжнародного життя в 
майбутньому, альтернативні шляхи і терміни їх здійснення, а також 
визначення конкретних рекомендацій для практичної діяльності в 
умовах взаємодії суб’єктів міжнародних відносин. Прогнозування 
зміни геополітичних відносин базується на аналізі тенденцій їх роз-
витку2. Процес творення теорій, оновлення їхнього методологічного 
арсеналу належить розглядати в широкому контексті, що відповідає 
реаліям політичної глобалізації, а тому зумовлює спрямованість, 
діапазон та характер політичного мислення. Попри глобалізаційні 
тенденції в сучасному політичному мисленні, що знаходять прояв 
у концентруванні зусиль науковців на спільних тематичних блоках, 
існують стильові відмінності, зумовлені національною традицією і 
ментальністю вчених. У добу глобалізації ці риси зазнають нівелю-
вання, але зберігають притаманність у роботі політологів3.

Крім того, сьогодні актуальною є теза про вихід геоекономіч-
ного простору на панівні позиції у стратегічній ієрархії, що скла-
дається з трьох головних просторів: геополітичного, геоекономіч-
ного і геостратегічного (воєнно-стратегічного). Саме тут визріває 
нова роль зовнішньої політики та компонентів військової політики, 
місце останньої у стратегічному балансі сил та інтересів, які деда-
лі більше від геополітичних переходять до геоекономічних. Разом 
із тим міжнародні відносини держав індустріальної цивілізації і 
сьогодні продовжують ґрунтуватися на геополітичній парадигмі, 
яка передбачає захист національних інтересів, що розглядається 
як недопущення іноземного втручання у внутрішні справи, забез-
печення непорушності національних політичних та економічних 
кордонів4. Саме національні інтереси спричинюють трансформацію 
міжнародних відносин. Найчастіше інтереси поділяють на егоїс-
тичні, альтруїстські та екзистенційні, спрямовані на самозбережен-
ня. Подібна класифікація та характеристика окремих із наведених 
1 Горбатенко, В.П., Бутовська, І.О. (2005). Політичне прогнозування. Київ: 

МАУП, 54. 
2 Муковський, І.Т. Міщенко, А.Г., Шевченко, М.М. (2012). Інформаційно-

аналітична діяльність у міжнародних відносинах. Київ: Кондор, 126.
3 Култаєва, М. (2008). Німецька політична думка у пошуках методологічного 

оновлення. Філософська думка, 5. Київ: НАН України, 38.
4 Муковський, І.Т. Міщенко, А.Г., Шевченко, М.М. (2012). Інформаційно-

аналітична діяльність у міжнародних відносинах. Київ: Кондор, 127.
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груп інтересів знаходиться в працях А. Волферса, М. Каплана, В. 
ван Дікса, Р. Вендзеля, К.Дойча та інших дослідників. Виходячи з 
даної схеми, А. Волферс виокремив три групи цілей зовнішньої по-
літики національної держави: 1) національної експансії, що поля-
гає в прагненні до зміни статус-кво в міжнародному середовищі; 
2) національної безпеки, намаганні зберегти існуючий статус-кво; 
3) національного самозречення, відмова від реалізації національних 
інтересів на користь універсальних інтересів міжнародного співто-
вариства1. Також національні інтереси можна систематизувати за-
лежно від критеріїв відмінності інтересів, для прикладу їх значу-
щості, за часом та тривалістю їх реалізації чи інших характеристик. 

Розглядаючи глобальне моделювання як достатньо ефективний 
інструмент дослідження, науковець Д. Гвішіані звертає увагу на 
необхідність розуміння його меж і обмежень. Одні з найбільших 
труднощів, які виникають при глобальному моделюванні, виплива-
ють з високого рівня дезагрегації моделі. Великий обсяг інформації 
і велика кількість параметрів при глобальному моделюванні при-
зводять до створення такої міри важкості моделі, що виникає ри-
зик перейти так званий «інтерпретаційний поріг», тобто втратити 
здатність реально сприймати й оцінювати ці результати. І навпаки, 
надмірно агреговані показники і моделі, на них побудовані, можуть 
привести до «проекції в майбутнє сьогоднішнього дня», його тен-
денцій, структур, взаємозв’язків і уявлень. При короткострокових і 
середньострокових прогнозах така проекція може бути виправдана, 
але для довготривалих прогнозів це може призвести до спотворення 
майбутнього і до заперечення, небачення можливих якісних змін у 
майбутньому порівняно із сьогоднішнім днем2.

Існує велика кількість як загальних, так і вузькоорієнтованих 
методів соціального прогнозування. Австрійський футуролог Еріх 
Янч нараховує до 200 методів попри те, що цей перелік не вважа-
ється вичерпним3. Їх можна поділити на три основні групи: методи 
екстраполяції, експертні оцінки і моделювання. 

Методи екстраполяції – це сукупність пізнавальних прийо-
мів і засобів наукового передбачення, яке базується на відносній 
1 Мальських, М.З., Мацях, М.М. (2007). Теорія міжнародних відносин. Київ: 

Знання, 155. 
2 Гришин, А.В., Никольський, Н.М. (1982). Системный анализ и диалог с ЭВМ 

в исследовании междурнародных отношений. Некоторые вопроси теории и 
опыта. Москва: Международные отношения, 124-125. 

3 Горбатенко, В.П., Бутовська, І.О. (2005). Політичне прогнозування. Київ: 
МАУП, 33. 
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стабільності тенденцій розвитку в минулому, теперішньому і май-
бутньому.

Експертні оцінки – це сукупність методів прогнозування, що ба-
зуються на систематизованих опитуваннях висококваліфікованих 
фахівців у галузі дослідження суспільних процесів і подальшій об-
робці отриманих результатів. Їх використовують у супертривалому 
і невизначено-далекому прогнозуванні, коли інші методи не можуть 
дати переконливі результати. 

Моделювання – це спрощене математичне уявлення про певний 
суспільний процес.

Підхід до розробки прогнозу – це не елемент передбачення, а 
різноманітний тип методики, який визначається особливостями 
об’єктів прогнозування1. Вирішальну роль у забезпеченні результа-
ту політичного прогнозування відіграє оптимізація добору методів, 
які становлять арсенал цього наукового напряму. Основне завдан-
ня дослідника полягає в тому, щоб визначити можливу сферу ви-
користання кожного методу і вибрати найефективніший у кожному 
конкретному разі, оскільки вибір певного методу прогнозування по-
літичних процесів залежить від мети, термінів і часу, відведеного на 
розроблення прогнозів2.

Отже, можна виділити такі підходи до прогнозування майбутнього: 
– Аналітико-якісний підхід до майбутнього пов’язаний із нефор-

малізованим якісним аналізом результатів і факторів розвитку, орі-
єнтований перш за все на експертні оцінки конкретними людьми з 
їхнім певним життєвим і професійним досвідом.

– Аналітико-емпіричний підхід виражається в аналізі статистич-
них даних, фактів, емпірично спостерігаючих параметрів об’єкта 
прогнозу.

– Ресурсний підхід полягає в оцінці можливостей розвитку 
об’єкта прогнозу на основі аналізу умов його реального функціо-
нування.

– Програмно-цільовий підхід – це оцінка перспектив розвитку 
об’єкта прогнозу, виходячи із соціально заданих потреб і програм-
них цілей. 
1 Косолапов, В.В. (1981). Методология социального прогнозирования. Киев: 

Вища школа, 127, 134. 
2 Горбатенко, В.П., Бутовська, І.О. (2005). Політичне прогнозування. Київ: 

МАУП, 33. 
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– Системно-кібернетичний підхід полягає у вивченні об’єкта 
прогнозу як складної відкритої і самокеруючої системи, яка має 
«входи» і «виходи».

– Генетичний підхід базується на аналізі постійних і змінних па-
раметрів зростання об’єкта прогнозу. 

– Нормативний підхід полягає в дослідженні об’єкта прогнозу з 
позиції його заданих норм зростання, без урахування ресурсних чи 
інших обмежень1. 

Одночасно існує небезпека захоплення прогнозами. Російський 
учений Віктор Косолапов звертає увагу на небезпеку перероджен-
ня футурології у «футурократію», можливість, використовую-
чи витончену техніку, формування «футурологічної свідомості», 
нав’язування людству ідей заздалегідь запланованого майбутнього2. 
Іншою небезпекою політичного прогнозування є втрата розуміння 
похибки дослідження. Жодна майбутня стадія політичного проце-
су – настання тих чи інших подій, ситуацій – не може бути перед-
бачена з вірогідністю, що дорівнює одиниці. Завжди існує спектр 
альтернативних майбутніх станів політичного об’єкта, які можуть 
бути актуалізовані з певною мірою вірогідності. Метою політично-
го прогнозування зовсім не є точне передбачення настання конкрет-
них подій, більше того, постановка такого роду утопічної мети свід-
чить про нерозуміння аналітиком фундаментальних характеристик 
політичної реальності3. 

Таким чином, важливою є селекція методологічної бази відповід-
но до поставлених дослідником завдань. На вибір методологічної 
бази впливає наявна джерельна база дослідника. Її різноманітність 
забезпечує можливість використання цілого арсеналу методологіч-
ної бази та підвищує достовірність результатів дослідження. 

 Отже, можна зробити деякі висновки. Вищерозглянуті аспек-
ти мають важливе значення, позаяк поставлені завдання визна-
чають вибір методологічної бази, відповідно від останньої зале-
жить достовірність отриманих результатів. Важливе значення має 
об’єктивність, тверезість та розум дослідника. Під час роботи необ-
хідно пам’ятати про відповідальність та важливість збереження цін-
ності науки. Методологія міжнародних відносин містить широкий 
1 Косолапов, В.В. (1981). Методология социального прогнозирования. Киев: 

Вища школа, 139.
2 Косолапов, В.В., Гончаренко, А.Н. (1987). ХХІ век в зеркале футурологи. 

Москва: Мысль, 18.
3 Ахременко, А.С. (2006). Политический анализ и прогнозирование. Москва: 

Гардарики, 25.
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спектр теоретичних, аналітичних, практичних та інших видів груп 
методів. Від раціонального підходу дослідника залежить вибір ме-
тодів, бо їх велика сукупність може негативно відобразитися на ре-
зультатах. Дослідникові також варто взяти до уваги, що не кожне 
дослідження приречено на науковість та визнання, не кожен про-
гноз повинен втілюватися. Неправильне використання методології 
спотворює науку та підриває до неї суспільну довіру. 

Особливість міжнародних відносин як науки полягає в її неста-
більності. За короткий період інституціалізації наука зазнала де-
кілька криз та серйозної критики щодо розвитку. На неї впливає ре-
альний стан міжнародних відносин, політичних подій. Реагування 
на них, невідставання, можливість прогнозів та аналіз прийнятих 
рішень є зовсім не вичерпним переліком поставлених завдань мето-
дології міжнародних відносин. Дилема полягає в незбігу розвитку 
науки та подій, що відбуваються. 

Іншою важливою умовою дослідження є вірний підбір джерель-
ної бази, позаяк аналіз однобічної сторони питання, врахування 
позицій частини учасників, вибірковий та непідкріплений обґрун-
туванням вибір документів, виступів, зустрічей, інших об’єктів до-
слідження можуть показати частковий результат або його викрив-
лення чи недостовірність. Відповідальність дослідника передує 
успішності його роботи. 
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Василь Шквірук

міжнаРодний теРоРизм  
як політичний феномен у сучасних 
умовах

the article reveals the definition and specific characteristics of contemporary 
terrorism. After the end of the Cold War it became evident that the next 
challenge facing the world would not be a military conflict between different 
states but the growing threat of terrorists having access to increasingly 
destructive weapons. Although there is a lot of disagreement on particular 
actions constituting terrorism, the fundamental concept is that terrorism has a 
political nature. Correspondingly, the character of counterterrorism strategies 
and mechanisms used by democratic states should also be political. One of 
the crucial tasks is to develop a model of counterterrorism that is consistent 
with human rights and civil liberties, democratic norms and principles of 
legitimacy.

Кінець XX – початок XXI століття – це період небезпечного 
соціально-політичного явища, серйозних змін тероризму в сенсі 
значного зростання його загроз для безпеки сучасного світу. Під 
прямим або опосередкованим впливом різних за характером соці-
альних суперечностей і конфліктів різного рівня тероризм транс-
формується як за своїм внутрішнім змістом і формами, так і його 
взаємозв’язками з іншими деструктивними явищами сучасності. 

Міжнародний тероризм поставив перед демократичними держа-
вами низку вкрай складних проблем, які зачіпають самі основи їх 
політичного устрою. Транснаціональний характер діяльності теро-
ристичних організацій робить необхідним узгодження базових по-
зицій між державами, які при загальній прихильності демократич-
ним принципам по-різному реалізують їх на практиці. При цьому 
на порядку денному постає питання про досягнення певного кон-
сенсусу не тільки між різними державами, але й між державою і 
суспільством в окремій, конкретно взятій країні. Основна проблема 
полягає в тому, як на практиці досягти високого рівня ефективнос-
ті в боротьбі з тероризмом, одночасно зберігши існуючі досягнен-
ня у сфері прав і свобод громадян, підзвітності та контролю з боку 
суспільства за структурами державної влади, включаючи поліцію і 
спецслужби. 

Перша проблема, з якою стикаються і дослідники, і практикую-
чі політики, це визначення самого поняття «тероризм». Річ у тім, 
що в даний час існує безліч визначень, категорій і розумінь цього 
терміна. При цьому, як справедливо відзначає Алекс Шмідт, «пи-
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тання про визначення такого поняття, як тероризм, не може бути 
відірваним від питання про те, хто дасть визначення»1. 

У той самий час, незважаючи на відмінності у визначеннях, існує 
і низка загальноприйнятих моментів, а саме: політична вмотивова-
ність, здійснення групою, а не одинаками, окремі акти є частиною 
більш широкого стратегічного плану, спрямованість на цивільних 
осіб, не форма ведення воєнних дій. Однак існує й низка спірних 
моментів, у тому числі тих, що мають принципове значення. 

Так, американський політолог Філіп Хейманн вважає, що те-
роризм – це «політичне насильство всередині або проти істинних 
демократій»2. У зв’язку з цим одразу ж виникає низка вельми гострих 
питань. По-перше, які критерії відзнаки «істинних» демократій від 
«неістинних»? По-друге, чи відрізняється тероризм від інших видів 
кримінальної поведінки, інакше кажучи, що важливіше: мотивація 
злочинців або результати їхніх дій? По-третє, чи становить собою 
тероризм спосіб ведення воєнних дій проти уряду або діяльність у 
період миру? Хейманн робить висновок про те, що «тероризм ста-
новить собою нелегальну форму таємної війни, яка ведеться суб-
державною групою з метою зміни політики, персоналії, структури 
або ідеології уряду чи для справляння впливу на іншу частину на-
селення – з іншої самоідентифікацією – як відповідь на селективне 
насильство»3. Крім того, виникає і питання про те, чи можна вважа-
ти тероризмом дії держав, які тероризують власне населення? 

Іол Уїлкінсон також підкреслює політичну мету тероризму, від-
значаючи, що це насамперед «систематичне і навмисне використан-
ня насильства для створення атмосфери страху з політичними ціля-
ми. По-друге, це насильство, спрямоване на більш широку цільову 
аудиторію, ніж безпосередня жертва. По-третє, як наслідок більш 
широкої цільової аудиторії тероризм неминуче включає в себе ви-
падковість і символічність мішеней, включаючи цивільних осіб. 
По-четверте, він включає в себе ненормальні в буквальному сенсі 
цього слова засоби свідомого порушення суспільних норм, що сто-
суються конфліктів і дискусій, і політичну поведінку, спрямовану 
на створення атмосфери страху й експлуатація цього страху для ці-
1 Hanle, D. (2005). Terrorism: The Newest Face of Warfare. New York: Pergamon-

Brasscy, 104. 
2 Cronin, A., Lodes, J. (eds.). (2004). Attacking Terrorism: elements of grand strategy. 

Washington: Georgetown University Press, 6. 
3 Cronin, A., Lodes, J. (eds.). (2004). Attacking Terrorism: elements of grand strategy. 

Washington: Georgetown University Press, 9. 
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лей терористів»1. На думку Пітера Чока, мета тероризму – зруйнува-
ти соціальний «status quo». Його руйнівні дії націлені на те, щоб «у 
довготерміновій перспективі поступово знищити структурну під-
тримку, яка, у кінцевому підсумку, і надає суспільству його силу»2. 
Сінді Комбс визначає тероризм як «синтез війни і театру, драмати-
зацію найбільш забороненого виду насильства – насильства, при-
значеного для невинних жертв, – розіграного перед аудиторією в 
розрахунку на створення настрою страху, з політичними цілями»3. 
Баджхліт Сінгх робить висновок про те, що тероризм – це «загро-
за або використання символічних актів насильства, спрямованих на 
зміну суспільної поведінки»4. 

Таким чином, всі ці визначення припускають наявність політич-
ної мети проведення терористичних актів, і ці акти виходять за рамки 
нормальних політичних зв’язків, оскільки містять у собі символічне 
насильство, спрямоване зазвичай проти невинних жертв, щоб посла-
бити зв’язки, що існують між легітимним урядом і суспільством. 

У науковій літературі під «тероризмом» зазвичай розуміється ви-
користання насильства чи загрози його застосування щодо окремих 
осіб, групи осіб або різних об’єктів з метою досягнення політичних, 
економічних, ідеологічних та інших вигідних терористам результа-
тів. Таким чином, тероризм становить собою один з різновидів со-
ціального насильства як невід’ємного елемента соціального буття, 
супроводжуючого людство на всьому протязі його розвитку і при-
сутнього тією чи іншою мірою на всіх рівнях суспільних відносин – 
від міжособистісних до міждержавних. 

На відміну від своїх зарубіжних колег вітчизняні фахівці у сфе-
рі суспільних наук прагнуть проводити чітке розмежування між 
поняттями «терор», «тероризм», «терористичний акт». Якщо під 
словом «терор» мається на увазі тоталітарний режим, коли відбува-
ється насильство правлячих владних структур над широкими маса-
ми, то слово «тероризм» має вдосконалено інший зміст, означаючи 
прагнення до залякування і насильства над більшістю, здійснюване 
меншістю, котра вважає себе жертвою сформованих у цьому серед-
овищі суспільних відносин. У результаті «терористичний акт» – це 
1 Wilkinson, P. (1992). Freedom and Terrorism. Terrorism: Roots. Impact. Responses. 

New York: Pracgcr, 156. 
2 Chalk, P. (1996). West European Terrorism and Counter-Terrorism: The Evolving 

Dynamic. New York: St. Martin’s Press, 95. 
3 Combs, С. (1997). Terrorism in the 21 Century. Upper Saddle River, New Jersey: 

Prentice I fall, 8.
4 Singh, В. (1977). An Overview. Terrorism: An Interdisciplinary Perspective. New 

York: John Jay Press., 7.
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вже здійснений процес застосування насильства щодо невизначено-
го кола громадян з метою шантажу віддаленого об’єкта заради до-
сягнення своїх політичних чи економічних цілей. 

Можна припустити, що найближчим часом навряд чи варто очі-
кувати вироблення загальноприйнятого розуміння тероризму, що 
пов’язано, з одного боку, з ідеологічною обумовленістю оцінки да-
ного феномена, з іншого – стиканням не тільки різних концептуаль-
них підходів, але й різноманітних методологій. 

Однак незалежно від того, яке точне визначення ми дамо теро-
ризму, очевидно, що цей феномен можна простежити далеко в глиб 
століть. У зв’язку з цим виникає закономірне запитання: у чому ж 
полягає специфіка сучасного тероризму в XXI столітті? 

На наш погляд, ця специфіка визначається такими ключовими 
моментами. 

Перший фактор – це небезпека отримання терористами у свої 
руки зброї масового ураження. Ще 1998 року Егон Картер, Джон 
Дейч і Філіп Зєліков попереджували, що «небезпека застосування 
зброї масового ураження проти США та їх союзників у даний час 
велика, як ніколи раніше з часів Кубинської кризи 1962 року»1. Тоді 
ж вони запропонували провести реорганізацію спецслужб США 
для протидії «катастрофічному тероризму», і більш того, заборо-
нити у всесвітньому масштабі виробництво будь-де зброї масового 
ураження, що дозволило б, на їхню думку, використовувати «силу 
національного кримінального права проти людей, що було б дієві-
ше, ніж використання міжнародного права проти урядів»2. І хоч у 
теоретичному плані подібне рішення виглядає досить привабли-
вим, при спробі практичної реалізації його виникає велика кількість 
труднощів, які на даний момент, навіть після подій 11 вересня, на-
вряд чи переборні. 

Існує побоювання, що терористи виявляють вагомо більший ін-
терес до зброї масового ураження для досягнення своїх цілей. Влас-
не кажучи, перший факт використання такого роду зброї, хоч поки і 
в обмеженому масштабі, вже стався, коли в березні 1995 року «Аум 
Синрикьо» здійснила заринову атаку в токійському метро. 

В 1970–1980-х роках існувало досить стійке уявлення, що вико-
ристання терористами зброї масового ураження (ЗМУ) буде контр-
продуктивним, оскільки викличе загальний осуд і приведе до втрати 
1 Carter, A., Deutch, J., Zelikow, Ph. (1998). Catastrophic Terrorism: Tackling the New 

Danger. Foreign Affairs. November. December, 81.
2 Carter, A., Deutch, J., Zelikow, Ph. (1998). Catastrophic Terrorism: Tackling the New 

Danger. Foreign Affairs. November. December, 86. 
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терористами суспільної підтримки. «Терористи хочуть, щоб безліч 
людей спостерігали за їхніми діями, а не вмирали від них», – за-
значав Брайен Дженкінс1, котрий виходив з припущення про те, що 
поведінка терориста носить раціоналістичний характер. Однак у 
цей період найбільшу терористичну активність виявляли організа-
ції політичного (переважно левацького) або етно-сепаратистського 
характеру. Більшість з них не була зацікавлена, щоб якимось чином 
була підірвані симпатія до них з боку їх етнічної групи або інших 
зовнішніх і внутрішніх сил, які чинили їм матеріальну та моральну 
підтримку. 

Однак коли йдеться про релігійні терористичні організації, дедалі 
більше стає очевидним, що це припущення навряд чи має під собою 
основу. Цікаво відзначити, що ще в 1970-х роках деякі аналітики 
передбачили, що першими зброю масового ураження для вчинення 
терористичного акту застосують релігійні секти з месіанськими або 
апокаліптичними ідеями. Справді, як показали вже 1990-і роки, ре-
лігійні фундаменталісти і групи, які сповідують нові релігійні куль-
ти, роблять ставку на масове знищення, прагнучи максимізувати на-
сильство щодо тих, кого вони сприймають як своїх ворогів, ділячи 
світ чітко на «вони» і «ми». 

При цьому слід ураховувати, що зброя масового ураження несе 
в собі не тільки ідею знищення конкретних цілей, але і руйнування 
соціальних і політичних зв’язків. Роберт Байкер справедливо під-
креслює, що, наприклад, застосування біологічної зброї, як і ядер-
ної, «призведе до деградації та зміни взаємин і зв’язків усередині 
суспільства. Приклади такої деградації включатимуть втрату впев-
неності в компетентності уряду і зростаюче усвідомлення відсут-
ності безпеки (в прямому сенсі – жаху) у громадян, які відчувати-
муть навислу над собою небезпеку»2. 

Доступність зброї масового ураження також робить необхідною 
міждержавну співпрацю, яка хоч і не здатна повністю вирішити цю 
проблему, однак може знизити рівень загрози. 

Інший фактор – це доступність інформації, яка знижує владу на-
ціональної держави, веде до зростання доступності недержавних 
спонсорів тероризму, дає можливість використання інформацій-
них і комп’ютерних технологій для створення терористичних ме-
реж та вдосконалення тактики терористичних груп. Доступність 
інформації руйнує ієрархії, оскільки полегшує процес комунікації 
1 O’Kane, R. (2007). Terrorism. Oxford: Blackwell, 35.
2 Bunker, R. (2000). Weapons of Mass Disruption and Terrorism. Terrorism and 

Political Violence. Spring. Vol. 12. I., 44. 
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та координації. Американські дослідники Джон Арквілла і Девід 
Ронфельдт, описуючи подібні інформаційні мережі й ті виклики, які 
від них виходять на адресу національної держави, використовують 
вельми виразний термін «мережева війна». Для мереж характерна 
автономність, гнучкість і високий рівень адаптивності, а головне – 
вони не підпадають під традиційну правову відповідальність. Осо-
бливо слід підкреслити, що актори «мережевої війни» за своєю при-
родою суб– і транснаціональні1. 

Проблема полягає тут не тільки в тому, що ці актори використо-
вують переваги доступних їм інформаційних технологій, а й у тому, 
що вони прагнуть розробити нові доктрини і стратегії, засновані на 
їх використанні. Так, наприклад, терористи можуть своїми атаками 
на Інтернет завдати шкоди як функціонуванню органів державної 
влади, так і підірвати упевненість громадян у надійності інтернет-
торгівлі. У самому використанні Інтернету для комунікації та про-
паганди своїх ідей немає нічого революційного, однак свого роду 
«миттєва глобальність» його додасть усій ситуації зовсім іншого 
характеру. Девід Ронфельдт особливо відзначає той факт, що «ме-
режевий підхід дедалі більше поширюється серед різних терорис-
тичних і екстремістських угруповань, і їхні лідери багато думають 
над тим, як отримати для себе найбільші переваги з інформаційної 
революції»2. 

Лоренцо Валері та Майкл Найт називають це з’єднання терориз-
му та Інтернету «наступальною інформаційною зброєю», розумі-
ючи під нею «набір дій, які здійснюють індивідууми і/або групи, 
що мають специфічні політичні і стратегічні цілі, з наміром завдати 
шкоди цілісності, доступності та конфіденційності даних, зібраних, 
збережених і переданих усередині інформаційних систем, з’єднаних 
з Інтернетом»3. 

У зв’язку з цим цілком очевидно, що держави широко викорис-
товують цю інформацію, стають вельми уразливими для подібного 
роду терористичних атак. Більш того, недержавний, мережевий і 
транснаціональний характер такого роду терористичних організа-
цій значно ускладнює проблему їх ідентифікації і відповідно їх роз-
шук. Цілком очевидно, що в цьому разі міждержавне співробітни-
цтво стає абсолютною необхідністю. 
1 Arquilla, J., Ronfeldt, D. (1999). The Advent of Netwar: Analytical Background. 

Studies in Conflict and Terrorism. Vol. 22. 3. July-September., 194-195. 
2 Ronfeldt, D. (1999). Netwar Across the Spectrum of Conflict: An Introductory 

Comment. Studies in Conflict and Terrorism, 191.
3 Valeri, L., Knights, M. (2000). Affecting Trust: Terrorism. Internet and Warfare. 

Terrorism and Political Violence. Vol. 12, 16-17. 
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Дедалі більшу деструктивну роль у комплексі змін тероризму 
відіграє його ідейно-політичний і психологічний вплив на суспіль-
ство завдяки засобам масової інформації. Ще 1974 року американ-
ський дослідник тероризму Брайен Дженкінс дійшов висновку, що 
«тероризм – це театр»1. У свою чергу, Д. Гутман2 підкреслював, що 
терористичні акти націлені в першу чергу на аудиторію, а не на без-
посередніх жертв. У кінцевому підсумку, саме аудиторія повинна 
буде задовольнити вимоги терористів. Більш того, в аналізі Гутмана 
терористові потрібна скоріше ліберальна, ніж права аудиторія для 
досягнення успіху. Ліберали надають терористам респектабельнос-
ті, визнаючи ту ідеологію, якою ті виправдовують свої дії. Терорис-
там також необхідна наявність контролю лібералів за ЗМІ для того, 
щоб мати можливість для поширення своєї ідеології. 

Абсолютно всі терористи, захоплюючи заручників, вимагали на-
дання їм права виступити перед представниками засобів масової ін-
формації або права виступити в прямому ефірі перед телеглядачами 
і радіослухачами. Приблизно після 95 % скоєних терактів їх органі-
затори телефонують у редакції і беруть на себе відповідальність за 
скоєний злочин. Терористи, захоплюючи заручників, дуже часто ви-
магають доставити їм телевізори, радіоприймачі й навіть свіжі газе-
ти, за допомогою яких вони можуть стежити за реакцією на свої дії. 

Наприклад, Тімоті Маквей, що підірвав будівлю в американсько-
му місті Оклахома, заявив на суді, що вибрав цю мету тому, що це 
була відома споруда, розташована посередині широкої площі, що 
дозволяло домогтися високої якості фотознімків у газетах і журна-
лах, а також якісного зображення в теленовинах. 

Експерти вважають, що терористичні атаки 11 вересня 2001 року 
були режисовані таким чином, щоб досягти максимального пропа-
гандистського ефекту. Цілями атак були обрані символи США – бу-
дівля Всесвітнього торгового центру і Пентагон. Аналогічним чи-
ном діяли й багато інших терористичних угруповань і навіть окремі 
терористи. 

Більшість сучасних терористичних організацій прагне обзавес-
тися і власними ЗМІ, приблизно 80 % із них мають свої інтернет-
сайти, багато які мають радіо– і телестанції. 

Подібні акції життєво необхідні для сучасного тероризму, який 
дедалі більше набуває свого роду «медійного» характеру. При цьо-
му терористичними організаціями одночасно вирішується низка по-
літичних завдань як стратегічного, так і тактичного характеру. 
1 O’Kane, R. (2007). Terrorism. Oxford: Blackwell, 36.
2 O’Kane, R. (2007). Terrorism. Oxford: Blackwell, 42-43.
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У першу чергу йдеться про цілеспрямоване і масоване поширен-
ня екстремістської ідеології з метою придбання однодумців і спів-
чуваючих серед широких верств населення, що, крім іншого, вкрай 
важливо терористичним структурам дія забезпечення поповнення 
новими учасниками цих організацій і придбання посібників. Важ-
ливим завданням є й отримання підтримки конкретних політичних 
кіл на міжнародному та національному рівнях: додання своєї діяль-
ності видимості легітимних політичних і національно-визвольних 
рухів, боротьби за права людини, за релігійні свободи і т.д. Така 
практика використовується, зокрема, у спробах домогтися визнання 
за терористичними структурами статусу рівноправних учасників 
тих чи інших міжнародних або внутрішньодержавних політичних 
процесів (переговорів тощо), для інспірування тиску на користь те-
рористів з боку окремих держав або груп держав, а також міжнарод-
них організацій на політику противників терористів (наприклад, на 
законні власті «своєї» держави). 

Нарешті, на появу нових характеристик тероризму впливає іс-
нуюча глобальна тенденція до демократизації і той унікальний ви-
клик, який кидає демократії тероризм. У зв’язку з цим виникає дві 
проблеми. По-перше, держави, що переживають процес системної 
трансформації, дуже вразливі для внутрішніх конфліктів, які мо-
жуть бути використані терористами у своїх цілях. Ці держави, по 
суті, проходять початкову стадію державного будівництва, однією 
з типових характеристик якої зазвичай є наявність декількох цен-
трів сили, що борються за верховенство. Що легко може призвести 
до конфлікту. У зв’язку з цим виникає природне запитання: яким 
чином можна вирішити цей внутрішній конфлікт без відмови від 
принципів і практик ліберальної демократії? Важкість вирішення 
цього питання, мабуть, і призводить до того, що серед нових держав 
існує чимало неліберальних, електоральних демократій. 

На думку Лари Даймонда, «вибори – це тільки один вимір демо-
кратії. Якість демократії також залежить від рівня свободи, плюра-
лізму, справедливості та підзвітності». Він вважає, що ліберальна 
демократія повинна характеризуватися наявністю «свободи пере-
конань, слова, організації, демонстрацій та інших громадянських 
свобод, включаючи: захист від політичного терору і несправедли-
вого тюремного ув’язнення; владу закону, за якої всі громадяни рів-
ні перед ним; політичну незалежність і нейтральність судових та 
інших інститутів «горизонтальної підзвітності», які контролюють 
зловживання владою, таких як виборчі комісії, аудитори і централь-
ний банк; відкрите і плюралістичне громадянське суспільство, що 
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включає в себе не тільки асоціації, але й засоби масової інформації 
та цивільний контроль за військовими»1. 

Ключову роль у розвитку та підтриманні цих проявів громадян-
ських свобод, правової державності, громадянського суспільства і 
громадянського контролю відіграє демократична політична культу-
ра. Саме вона, на думку Френсіса Фукуями, вирішить долю успіш-
ного переходу до демократії2. Справедливість подібної точки зору 
підтверджується тим фактом, що зростання числа електоральних 
демократій, що спостерігається сьогодні у світі, супроводжується 
скороченням громадянських свобод. При цьому останнє стосується 
не тільки «незрілих», а й розвинутих демократій. Саме для останніх 
тероризм становить собою основну загрозу для збереження лібе-
ральних цінностей. 

При всіх розбіжностях з приводу точного визначення тероризму 
спільна точка зору полягає в необхідності підтримки суспільством 
дій держави із запобігання і боротьби з тероризмом. Громадський 
консенсус з даного питання важливий у кількох аспектах. По-
перше, боротьба з тероризмом не повинна призвести до девальва-
ції ліберальних цінностей через установлення порядків свого роду 
«поліцейської» держави. Як справедливо підкреслює Гор Уордлоу, 
«небезпека полягає в можливості зробити за терористів їхню ро-
боту, вживаючи непотрібних заходів по боротьбі з передбачуваною 
загрозою і тим самим змінюючи докорінно природу демократії»3. 
Проводячи порівняльний аналіз антитерористичної діяльності різ-
них держав, доводиться визнати справедливість твердження про 
те, що «політична культура більшою мірою, ніж будь-який інший 
фактор, визначала і продовжує визначати демократичну відповідь 
на загрозу... тероризму»4. 

У свою чергу, саме політична культура – культура свідомості, 
веління і функціонування інститутів політичної системи, що відо-
бражає легітимізацію суспільством своїх політичних лідерів і по-
літики, яку вони здійснюють, і стає основною мішенню сучасного 
тероризму, котрий прагне внесення хаосу в суспільство, розколу 
громадської думки.
1 Diamond, I. (2000). The Global State of Democracy. Current History. Vol. 99. N. 641. 

December, 414-415.
2 Fukuyama, F. (2004). State-Building: Governance and World Order in the 21st 

Century. Ithaca. New York: Cornell University Press, 56.
3 Charters? D. (cd.). (1994). The Deadly Sin of Terrorism: Its Effect on Democracy and 

Civil Liberty in Six Countries. Westport. Conn: Greenwood Press, 6. 
4 Charters? D. (cd.). (1994). The Deadly Sin of Terrorism: Its Effect on Democracy and 

Civil Liberty in Six Countries. Westport. Conn: Greenwood Press, 225.
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gEOPOLITICS AND fOREIgN POLITICS:  
KAZAKhSTAN AND ITS NEIghbORS IN 2000-S

The relations with China are a fundamental area for Kazakhstan’s national 
interests and are an important topic of discussion in the academic circle. Given 
the tendencies of the decade marked by the Chinese rise in international 
relations as well as the extension of Beijing’s influence on Central Asia; 
this article aims to clarify the practical vision of policies towards China. The 
discussions about the relationship between Astana and Beijing are causing 
various speculations among academic scholars and the Kazakhstani population 
because the Chinese presence and its interactions with Kazakhstan are not 
transparent. At the same time there is no clear strategy identified by foreign 
policy makers of Kazakhstan towards China. The needs to find and keep 
a proper balance between Kazakhstan’s national interests and multisided 
presence of regional powers in its life are seeing in all recent moves of the 
republic leadership. 

Introduction
The relations with China and Russia are a fundamental area for 

Kazakhstan’s national interests and also it represents an arena of 
discussions among Kazakhstani and foreign academics. The obvious 
facts that Kazakhstan is a weaker state compared to China and Russia, and 
that it can’t afford to antagonize its powerful neighbors, bring to the fore 
the necessity of understanding what kind of outcomes could be derived 
for Kazakhstan in its relations with regional powers. In this respect, the 
growing impact of China on different sectors of Kazakhstan’s economy 
has not been explained enough in terms of its political background. In 
other words, notwithstanding a hostile perception of China the republic 
anyway is becoming a predominant partner of Kazakhstan. 

It is necessary to point out that the analysis of the counterbalance to 
China is based on approach explaining the strategies that involve Russia. 
This move is motivated by next reasons. First, the long relationship 
that Kazakhstan had with Tsarist Russia first and Soviet Union later 
continues today because of geopolitical necessities – another long 
border – and cultural interconnections – the Russian language to name 
one. Second, although the US and the EU play a substantial role in 
Kazakhstan, and other players are part of the system, such as India and 
Japan, to leave them out of the picture allows for a partial neutralization 
of the global geostrategic component. Therefore, taking into account 
the given conditions of Kazakhstan foreign policy – mainly its location 
between two great powers which are projecting their influence on the 
country – the analysis will rely on the concept of balancing. In this work 
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two different approaches to balancing are tested as theoretical tools for 
studying the relations between Kazakhstan and China. First, there are the 
classic realist strategies of counter balancing power. These are employed 
by Kazakhstan through affiliation with Russian led institutions that are 
supposed to contain Chinese projections of power. Second, there are 
the tenets of non-ingenuous liberal institutionalism and constructivism 
that remember the realist lesson. These suggest Kazakhstan to engage in 
cooperation with China inside common institutions that can transform 
the relationship into a positive sum game. At the same time an institution 
allows to widen the relationship from a bilateral to a multilateral game: 
this passage can be read as a tool for keeping control on China. 

Some theoretical issues
The geography and power distribution play a significant part for 

generating balance of power in international relations1. The common 
border disposition and the relative power of nation states should be 
understood under the given geographical conditions and distribution of 
power, thus the idea of balancing is crucial in containing strong neighbor. 
It is important to look at different forms of balancing such as offshore-
balancing and buck-passing. According to Mersheimer the ultimate goal 
of great powers is to achieve regional hegemony and block the rise of peer 
competitors in distant areas of the globe; states that gain regional power. 

The other forms of balance can be considered through the prism of 
equilibrium and balance of power. This form of balancing was elaborated 
by Morgenthau2 who identified the forms of balancing as Direct Opposition 
and Competition. In the pattern of Direct Opposition the balance of power 
results directly from the desire of either nation to see its policies prevail 
over the policies of the other nation. Competition implies the struggle 
of two powers to dominate a third party. Other forms of balancing 
include “divide and rule” (opposition to unification), “compensation” 
(reservation of certain territories for commercial exploitation), “forming 
alliances” (adding themselves the power of other nations), armaments 
race (improving and maintaining their relative power). 

Among these forms of balancing this one fits better the scope of 
Kazakhstan. It should be recognized, anyway, that Kazakhstan has a 
difficult task: since it is not a major power that has to balance a regional 
and possibly global super power (China), Kazakhstan has to resort to 
1 Mersheimer, J. (2001). The Tragedy of Great Power Politics, New York: WW. Norton 

& Company. 
2 Morgenthau, H. (1978). Politics Among Nations: The Struggle For Power and Peace. 

New York: Alfred A. Knopf. 
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play the Russian card. But Russia is another regional and possibly global 
super power. Therefore a suspect remains: is really Kazakhstan using 
Russia for balancing China? Or the balance between China and Russia is 
going on regardless of Kazakhstan’s interests? 

balancing China through the CSTO
On September 15 1992 a group of CIS states formed the Collective 

Security Treaty (CST). This political-military alliance was signed in 
Tashkent by Russia, Armenia, Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan and 
Uzbekistan, while Azerbaijan, Belarus and Georgia joined it in 1993. In 
2003 the treaty reinforced its legal basis and the member states decided 
to transform it into an international organization (CSTO). The General 
Assembly of United Nations adopted a resolution that had granted a 
status of observer to CSTO1. 

The CSTO signatories would not be able to join other military 
alliances or other groups of states while aggression against one signatory 
would be perceived as an aggression against all. To this end, the CSTO 
holds yearly military command exercises for fostering its members’ 
inter-organization cooperation.

In context of above said a role of Russia in controlling the multilateral 
and bilateral groupings in Central Asia is enormous. Kazakhstan is a 
very important actor in Central Asia for Russia because of its strategic 
geographic location. Russia’s option in balancing China may be 
assessed by its instrument in hand – CSTO. As an alliance of states that 
comprises CIS members, the CSTO places great emphasis on responding 
to regional challenges such as drug trafficking, external aggression to 
member states, transnational crimes, cyber attacks and environmental 
accidents. Some security scholars, as George Friedman2, claim that 
Kazakhstan is geographically dangerously positioned and can become 
a victim of Chinese invasion. Others, as Levine3 in turn counter argue 
that Kazakhstan when it comes to China is a balancer of interests, while 
aggressive military intervention is averted by the institution of the CSTO. 

On the other hand the role and influence of CSTO can be judged by the 
attitude of Kazakhstani leaders. According to Mcdermott, Nazarbayev 
treats Kazakhstan’s relations with other organizations cautiously, given 
1 Kazakhstan Today, 2004. The Diplomat, 2011. Russia launches war games. <http://

thediplomat.com/flashpoints-blog/2011/09/23/russia-launches-war-games/>.
2 Stratfor (2012). Next stage of Russian resurgence: Central Asia. <http://www.

eurasianet.org/node/65007>.
3 Levine, S. (2012). How the West is wholly missing China’s geopolitical focus. <http://

oilandglory.foreignpolicy.com/category/wordpress_tag/south_china_sea>.
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the rhetoric from Moscow surrounding the deployment of components to 
external players as well as improving CSTO’s mechanisms. Kazakhstan’s 
former Defense Minister Daniyal Akhmetov described the country’s 
participation in CSTO and its military partnership with members of the 
organization as priorities1. “Kazakhstan’s new military doctrine clearly 
outlines issues of international military cooperation, in which a priority 
for the country is participation in the CSTO, Akhmetov would like to 
say that their statement in the doctrine, which says that Kazakhstan will 
participate in forming a coalition within the CSTO by setting up necessary 
military groupings”2. His comments suggest that Astana will concentrate 
more readily on the creation and development of formations with a role 
in the CSTO. In particular, it will enhance the combat readiness and 
training of Kazakhstan’s component of the Collective Rapid Deployment 
Forces . The new Military Doctrine of Kazakhstan is not different from 
the statements of 2007 and it defines the priority as follows: first CSTO, 
then Russia and China, then Central Asian states, and finally NATO3.

Currently Kazakhstan deploys for operations of the CSTO two 
battalions, the second largest number of troops after Russia in the 
organization. Together with its readiness to host military exercises on its 
territory, this is another evidence of a serious involvement. The statement 
of the Russian president Medvedev, that further military exercises will 
be organized with scenarios that deal with the repulsion of an external 
threat puts Kazakhstan in a position to balance China with the CSTO at 
least on the level of military security4. 

Overall judgment: Kazakhstan’s participation in the SCO proved 
to be useful for creating predictable relations with China. Kazakhstan 
and China are building trust and collectively responding to transnational 
crimes. This cooperation developed into a stage of interdependences 
between Kazakhstan and China. The borders have been demilitarized 
and the SCO successfully balanced any attempt of Western imposition 
of rules in the region. In the context of SCO China granted credits 
and investments to Kazakhstan’s oil and gas sector, reducing Russian 
domination and diversifying the export market of Kazakhstan. The other 
1 McDermott, R. (2007). Kazakhstan Relying on the CSTO. Eurasia DailyMonitor. <http://

www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Bttnews %5D=32714>.
2 McDermott, R. (2007). Kazakhstan Relying on the CSTO. Eurasia DailyMonitor. <http://

www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Bttnews %5D=32714>.
3 Старчак, M. (2008). Россия как приоритет многовекторной политики в развитии 

обороноспособности. Журнал Казахстан в глобальных процессах. <http://www.
pircenter.org/kosdata/page_doc/p1622_1.pdf>.

4 RIA Novosti, 2009.
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success of Kazakhstan is the ability of balancing China’s strength within 
the SCO. Kazakhstan in this respect sided with Russia on several issues. 
One of the results of balancing within the SCO is a possible degradation 
of the institution. The SCO lacks a clear vision of its regional goal: many 
proposals have been left unanswered because of disagreements between 
Russia and Kazakhstan on one side and China on the other.

One of the problems which may threaten the success of SCO is Russian 
and Kazakhstan’s block of Chinese activities in the organization. This 
may threaten to disrupt SCO’s future plans and projects which may be 
beneficial for Kazakhstan. The policy is successful in limiting Chinese 
predominance of the SCO, but it brings the disadvantage of precluding 
the SCO to become a full-fledged organization. The problem is a broader 
context of regional development of the SCO which is neither exclusively 
political nor economic nor military. 

Despite the majority of its initiatives failed or remained heedless by 
China, this policy is useful because siding with Russia is the only way 
to counter-balance China. Anyway, Kazakhstan’s relations with China 
in the context of SCO for the moment remain solid and friendly, and the 
organization is still a very important source of communications and a 
possible space for the resolution of regional issues. 

The Customs Union as a balancing Institution
The Customs Union (CU) is the union of three post-Soviet states: 

Russia, Belarus and Kazakhstan. The CU was formed following the 
model of the EU (European Union) integration of states1. Its aims are 
the development of trade between the three states and the economic 
development of states within the union. The obvious assumption is that 
these opportunities emerge once trade barriers, tariffs and customs duties 
are removed. The CU provides a single space for the flow of goods, 
capital and labor across the union and it is supposed to strengthen the 
economic ties between the countries that it includes. The necessity of the 
CU derives from the fact that economic relations between Russia and the 
countries of the former USSR have loosened over the last twenty years2. 

The CU has the very specific target of liberalizing the movement 
of goods across the national borders of these three countries: while it 
1 Wizniewska, I. (2011). The customs union of Russia, Kazakhstan and Belarus. 

<http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/eastweek/2010-07-07/customs-union-russia-
s-political-project>.

2 Wizniewska, I. (2011). The customs union of Russia, Kazakhstan and Belarus. 
<http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/eastweek/2010-07-07/customs-union-russia-
s-political-project>.
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virtually eliminates internal customs borders at the same time it lines 
up and fortifies external customs borders. In this sense, the introduction 
of the Common Customs Tariff is accompanied by a single customs 
policy towards non-Union states, as well as single tariff and non-tariff 
regulations1. When the Customs Union between Russia, Kazakhstan 
and Belarus entered into effect, it created common external customs 
borders for its member countries, a common external economic policy, 
and common duty rates. The administrative bodies of the Customs 
Union include the Inter-State Council (composed of heads of state 
and government), which has the authority to make strategic decisions 
and determine further development trends, and whose decisions and 
resolutions must be reached by consensus. The executive body is the 
Customs Union Commission, which adopts its decisions by 2/3 qualified 
Majority. Considering that Russia has 57 % of the votes and Belarus and 
Kazakhstan each have 21.5 % of the votes, Russia effectively holds a 
veto on any measure. The customs rules on the territory of the Customs 
Union are now regulated by the Union’s customs laws which make up 
the Union’s Customs Code, international treaties concluded between the 
Union’s member countries, resolutions of the Inter-State Council, and 
resolutions of the Customs Union Commission2.

The leaders of the three states are declaring to have great expectations 
from the CU in the long term period, and Russian Prime minister 
Putin insists on the CU as the main possibility of economic prosperity 
for members, while in the short term they consider integration as an 
important step in securing their economies from the crises3. In turn, in his 
New Year address to the nation, Kazakh President Nursultan Nazarbayev 
supported Putin’s remarks saying that the planned common economic 
area would strengthen the participating countries’ economy, open up new 
prospects, and improve the standard of living of Kazakhstan’s citizens. 
On July 5, 2010 in Astana, the presidents of the states participating to the 
CU, Russia’s Dmitri Medvedev, Kazakhstan’s Nursultan Nazabayev and 
Belarus’s Alyaksandr Lukashenko, signed a declaration on the entry into 
1 Balco, T. (2011). Customs Union: How does it benefit to Kazakhstan? Investors Voice. 

43, 20-23. <http://www.amcham.kz/getfile/publications/170/IV_43_for_web.pdf>.
2 Balco, T. (2011). Customs Union: How does it benefit to Kazakhstan? Investors Voice. 

43, 20-23. <http://www.amcham.kz/getfile/publications/170/IV_43_for_web.pdf>.
3 Kanagatuly (2011). Kazakhs’ weigh gains from Customs pact. Asia Times online. 

<http://www.atimes.com/atimes/Central_Asia/LA20Ag01.html>.
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effect of the joint Customs Code. This formally ratifies the creation of a 
Customs Union (CU) between these states1.

In accordance to the most recently accepted documents, as of July 
2010, Russia, Belarus and Kazakhstan have formally created a joint 
customs area (the principles of its operation are very close to those 
currently practiced on Russian territory), within which the majority of 
goods’ exchanges should be subject to the principles of free trade. The 
partner countries have introduced a uniform customs tariff (with some 
exceptions) for the import of goods, as well as a joint Customs Code, which 
regulates the procedures applied to the import and export of goods on the 
CU’s territory. In addition, the parties are preparing a harmonization of 
technical, sanitary and phytosanitary standards; these will most probably 
be in accordance with those in force in the European Union, as in June 
2011 Russia harmonized its standards with those of the EU2.

A single economic space started to work in 2012. Until that moment the 
leaders of the three countries were trying to solve questions, such as tariffs 
within the union for energy materials and others3. Some experts in Central 
Asian affairs consider the CU as a Russian instrument for competing with 
China over the region4. Because of t this competition between the two 
major powers over the region, it seems that the choices of small and weak 
states will determine the balance, or at least substantially influence it, 
in favor of one power over the other. The interests of Kazakhstan are 
considered in terms of the balance of power that Kazakhstan tries to play 
in the clash of interests of its two neighboring powers. Kazakhstan tries to 
use the CU for balancing and limiting the Chinese economic expansion. 

The geopolitical move of Kazakhstan towards Russia has two main 
reasons. One of them is the apparent coincidence of interests between 
Russia and Kazakhstan, because Russia is also distrustful and irritated 
by Chinese presence in Eastern Siberia5. The second is that Russia is also 
interested in economic development and is struggling to reduce its gap 
1 Wizniewska, I. (2011). The customs union of Russia, Kazakhstan and Belarus. 

<http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/eastweek/2010-07-07/customs-union-russia-
s-political-project>.

2 Wizniewska, I. (2011). The customs union of Russia, Kazakhstan and Belarus. 
<http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/eastweek/2010-07-07/customs-union-russia-
s-political-project>.

3 Muzalevsky, R. (2011). Customs Union: Doubts remain. Asia Times Online. <http://
www.atimes.com/atimes/Central_Asia/MH03Ag01.html>.

4 Muzalevsky, R. (2011). Customs Union: Doubts remain. Asia Times Online. <http://
www.atimes.com/atimes/Central_Asia/MH03Ag01.html>.

5 Sharip, F. (2011). Kazakhstan’s CSTO Membership Looks Gloomy. Eurasia Daily 
Monitor. Vol. 8, Issue 178.
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with China in terms of economy and financial investments in Central 
Asia. Thus such intertwined state of affairs eases Kazakhstani position 
to balance Russia against China, as Russia is itself interested in limiting 
China, while Kazakhstan can also strengthen its position in negotiation 
inside the CU as Russia is interested and will not be completely deaf to 
Kazakhstani claims. If this is true, the nature of the CU and the manner 
of its introduction show that for Russia the move is above all of political 
significance and serves to strength Moscow’s influence in the region1. 
Kazakhstan is trying to take all the advantages out of this situation, 
although the game is certainly risky and delicate because it is played on 
different levels (political, military, and economic). 

There are two main questions that are still open. First, is the CU really 
a Russian political project? Some authors state that the idea of integration 
is a long lived proposition of Kazakhstani leader, Nursultan Nazarbayev, 
who has fostered the CIS, EuraZes and CU, considering that in some 
case even the Russian leaders declare that the main proponent of CU is 
Nursultan Nazarbayev2. If this is true, or if it is just a favor that Russian 
leaders are doing to the Kazakhstani president, who in this way is seen 
as proactive by its internal constituency, is something that needs to better 
understood. Second, are Russia and China becoming strategic partners 
and their interests in the region are converging toward a limitation of 
NATO in Central Asia? China and Russia have indeed agreed to some 
cooperation for limiting NATO’s influence in the region, but they are still 
mainly competitors in Central Asia3. 

Implementing the CU as a Russian balance against China
This part is aimed at showing how Kazakhstan plays the balancing 

game by using Russia against China. This balancing is introduced in the 
form of regional economical integration. The “National Interest” under 
consideration is characterized as progressive and deals with development 
of economic aspects, economic independence and importance of interna-
tional agreements to serve national interests. With the problems of overly 
dependence of budget from resource share, that has a spending effect and 
created deficits deriving from the financial crisis, Kazakhstan became 
1 Wizniewska, I. (2011). The customs union of Russia, Kazakhstan and Belarus. 

<http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/eastweek/2010-07-07/customs-union-russia-
s-political-project>.

2 Сатпаев, Д. (2011). За Центральную Азию Россия конкурирует с Китаем. Zakon.
kz. <http://www.zakon.kz/4452704-dosym-satpaev-za-centralnuju-aziju.html>.

3 Sharip, F. (2011). Kazakhstan’s CSTO Membership Looks Gloomy. Eurasia Daily 
Monitor. Vol. 8, Issue 178.
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too vulnerable to Chinese expansion1. It is vulnerable because the bud-
get mainly depends on oil revenues (up to 60  %)2 while China is one of 
the main energy importers of Kazakhstan. First, there is a spending ef-
fect that has the potential of making Kazakhstan overly dependent from 
cheap and geographically available Chinese goods. The consumer goods 
that flow from China hinder the development of industry and weaken 
the economy of Kazakhstan. In this respect the move towards the CU is 
understandable as it serves to limit the flow of Chinese goods to Kazakh-
stan. With the single customs duties the CU had struck the retailers in the 
border. For example, there is evidence that many retailers lost jobs and 
are starting to complain about the policies deriving from the CU3.

Kazakhstani officials attach greater value to CU as a tool to prevent 
dependency from China. Murat Abenov, a deputy of the Majilis, argued 
that the CU will help to limit the huge volume of goods that enter the 
territory of Kazakhstan4 Abenov states that trade with China is unbal-
anced because Kazakhstan exports to China only 160 types of goods 
while imports more than 5000 types of goods. The balance according to 
Abenov can be restored only with the adoption of CU. The same strat-
egy, according to Abenov, was implemented by China during the 1990s 
when China raised tariffs to 30-40 % to protect its markets5. The period 
between October 2011 and January 2012 showed that the Kazakhstan’s 
foreign trade grew to $ 39 billions. Kazakhstani exports predominantly 
energy materials and metals up to 17.1  % to China and 8.6  % to Rus-
sia. On the other hand Kazakhstani imports come mainly from Russia 
44 % and China 12.5 %6. The data given shows that China dominates the 
energy exports of Kazakhstan. In terms of Kazakhstani imports the CU 
1 Асламова, Д. (2010). Китай начнет поглощать бывший СССР с Казахстана. 

<http://kp.ru/daily/24395/572647/>.
2 Brauer, B. (2011). Central Asia, Afghanistan and the New Silk Road: Political, 

Economic and Security Challenges. Jamestown Foundation Conference. <http://
www.jamestown.org/index.php?id=575>.

3 Китайская экспансия в Среднюю Азию: игра на опережение или наступление. 
<http://army.lv/ru/Kitayskaya-ekspansiya-v-Srednyuyu-Aziyu-igra-na-operezhenie-
ili-nastuplenie-/1583/3712>.

4 Таможенный союз поможет защитить Казахстан от китайской экспансии 
(2011). Zakon.kz. <http://www.zakon.kz/168693-tamozhennyjj-sojuz-pomozhet-
zashhitit.html>.

5 Таможенный союз поможет защитить Казахстан от китайской экспансии 
(2011). Zakon.kz. <http://www.zakon.kz/168693-tamozhennyjj-sojuz-pomozhet-
zashhitit.html>.

6 Kazakh’s Trade surplus grows (2011). Reuters. <http://af.reuters.com/article/
energyOilNews/idAFL5E7ME0AN20111114>.
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favorably benefited Russia as a main trading partner. Thus CU had lim-
ited China’s export to Kazakhstan while strengthened Russian position.

Many suspect that the Customs Union is most beneficial for Russia 
and is allegedly a Russian project because Russia has access to the well 
paying market of Kazakhstan, but Dosym Satpayev thinks that the estab-
lishment of the Customs Union has another task – to limit the expansion 
of China that has taken the form of huge investments in the countries of 
Central Asia1. 

There are already signs of the first results of the CU in balancing 
China. The adoption of the CU on July 1st, 2010 has led to the closure 
of some market stalls and an increase in prices especially for fresh fruit 
and vegetables. Kyrgyzstan’s usually active textiles industry also suf-
fered, as did the tens of thousands of traders who make a living from 
re-exporting Chinese goods via Kyrgyzstan to Kazakhstan and the rest 
of Central Asia2. According to the World Bank, only about one-quarter 
of the goods sold in Central Asian bazaars are locally produced, and the 
vast majority of imports comes from China, which exported some $5bn 
worth of bazaar goods in 20093. In this regard the role of Kyrgyzstan 
is important as a window leaf that is also considered as a main door of 
Chinese goods that flow to Kazakhstan. This may partially explain the 
position of the members of the CU of stalling the admission of Kyr-
gyzstan in the CU. Limiting the Chinese goods flowing to Kazakhstan 
and consequently into Russia will be more complicated if Kyrgyzstan 
joins the CU. Kyrgyzstan seems not to be able (or willing) to control its 
borders and the spread of corruption and black market alongside. Ac-
cording to prime minister of Kyrgyzstan Almazbek Atambayev corrup-
tion has penetrated all spheres of economy. The opposition leader Felix 
Kulov4 agreed with him and stated that budget losses stand up to $427 
millions. Officially member states advance arguments that the admission 
of Kyrgyzstan is complicated by its WTO membership and procedural 
questions. On the other hand, Kyrgyzstan is also trying to understand 
whether its adhesion to the CU would be advantageous or it would affect 
negatively the relations with China and it would destroy its comparative 
1 Muzalevsky, R. (2011). Customs Union: Doubts remain. Asia Times Online. <http://

www.atimes.com/atimes/Central_Asia/MH03Ag01.html>.
2 Silk Road Intelligencer (2010).
3 Silk Road Intelligencer (2010).
4 Феликс Кулов взбудоражил Киргизию. Radio Svoboda. <http://www.svobodanews.

ru/content/article/2279683.html>.
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advantage of being the cheapest route of transportation1. Some Russian 
sources argue that China is actively destroying the cooperative relations 
among the enterprises of the three countries, replacing not only Russian 
products to customers in Kazakhstan and Astana, but also making Be-
larusian enterprises non-competitive on the Russian market2.

Kazakhstan’s view: Russia as a balance against China
Considering the intensification of foreign economic activities of 

Russia and China in the region, Moscow and Beijing could get to an 
exacerbation of their competition, and as a result may limit the space 
for maneuver of Kazakhstan3. Kazakhstan understands that Beijing’s 
deep involvement will enforce Chinese stance in more demands for 
the provided loans and bilateral aids. In this regard China was also 
considering the project of single economic space in context of SCO: the 
Customs Union seems so far to automatically negate the prospect of a 
free trade zone within the SCO framework4. This seems to be a further 
evidence that explains Kazakhstani rush to form CU. 

Kazakhstan’s balance against China with Russia is also considered 
in terms of expediency. According to Stremlin, the decision to activate 
the Customs Union a year earlier than planned, was largely due to 
disillusion with globalization because of the crisis5. The collapse in oil 
prices and the consequent devaluation of the ruble as well as tenge in 
2008-2009 clearly indicated the danger of depending on foreign markets. 
Joining the WTO is fraught with danger of bankruptcy of the local 
industry at the expense of cheaper and more competitive foreign goods. 
Anyway, similar results can derive from Kazakhstan’s participation in 
the CU. Cheap Russian and Belarusian food can make Kazakhstan’s 
companies unprofitable6. Such explanation, in turn means that it is 
1 Вопросы Таможенного Союза. Soviet TS <http://sovet-ts.ru/novosti/kogda_zhe_

kirgiziya_voydet_v_tamozhenni_soyuz_>.
2 Challenges to Customs Union and Common Economic Space. Politoboz.com. <http://

www.politoboz.com/en/content/challenges-customs-union-and-common-economic-
space-within-eurasian-economics-community-repor>.

3 Мадуев, M. (2011). Актуальные вопросы экономической политики России и Китая 
в отношении Казахстана. <http://iwep.kz/stariysite/index.php?option=com_conte
nt&task=view&id=3780&Itemid=63>.

4 Мадуев, M. (2011). Актуальные вопросы экономической политики России и Китая 
в отношении Казахстана. <http://iwep.kz/stariysite/index.php?option=com_conte
nt&task=view&id=3780&Itemid=63>.

5 Стремлин, B. (2010). Таможенные пошлины планируют поднять постепенно. 
<http://thenews.kz/2009/11/27/183463.html>.

6 Стремлин, B. (2010). Таможенные пошлины планируют поднять постепенно. 
<http://thenews.kz/2009/11/27/183463.html>.
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easier for Kazakhstan to compete with Russian and Belarusian goods 
than competing with Chinese producers. In addition, due to the increase 
of tariffs on goods from countries outside the Union, prices would rise 
on imports on Chinese consumer goods and European or Japanese cars 
without introducing any benefit for Kazakhstan. The effect of CU is that 
prices of imported goods for foods had risen since the inception of CU to 
5.7 percents and for textiles to 7.1 percent1.

The advantage of entering the CU for Kazakhstan is related to the 
export of raw materials, since Kazakhstani companies will not have 
now to pay a fee for transit through Russian territory2. Logically, the 
lifted barriers of CU on imports and exports of raw materials generate 
problems for China that will have to pay more on tariffs. Consequently 
such policy brings revenues to Kazakhstani budget in the form of tariffs3. 

It is important to notice how in recent years Kazakhstan strongly 
increased its economic dependence on China, and how this has generated 
difficulties for Kazakhstan’s multi-vector foreign policy4. Experts warn 
that it is necessary to avoid a situation in which China has leverage over 
Kazakhstan5. At the moment, China is one of the main financiers of 
Kazakhstan. However, any loan involves a return of the consideration 
given, and in this respect it is important that Kazakhstan pays with 
resources6. This is another reason of Kazakhstani is moving towards 
Russia and the CU. 

Thus, Kazakhstan’s interest in bringing Russia as a counterweight to 
China can be explained by the following two reasons. First, there is a 
risk that the share of Chinese companies in several sectors of Kazakh 
economy may exceed the level that is safe for the country. Second, the 
enormous economic growth in China creates a constant demand for raw 
materials, that may transform Kazakhstan into an appendage of China. 
Since China is a resource hungry state, it will try to secure its control 
1 Golos Republiki, 2011, 15. 
2 Стремлин, B. (2010). Таможенные пошлины планируют поднять постепенно. 

<http://thenews.kz/2009/11/27/183463.html>.
3 Мадуев, M. (2011). Актуальные вопросы экономической политики России и Китая 

в отношении Казахстана. <http://iwep.kz/stariysite/index.php?option=com_conte
nt&task=view&id=3780&Itemid=63>.

4 Стремлин, B. (2010). Таможенные пошлины планируют поднять постепенно. 
<http://thenews.kz/2009/11/27/183463.html>.

5 Мадуев, M. (2011). Актуальные вопросы экономической политики России и Китая 
в отношении Казахстана. <http://iwep.kz/stariysite/index.php?option=com_conte
nt&task=view&id=3780&Itemid=63>.

6 Мадуев, M. (2011). Актуальные вопросы экономической политики России и Китая 
в отношении Казахстана. <http://iwep.kz/stariysite/index.php?option=com_conte
nt&task=view&id=3780&Itemid=63>.
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of the oil and gas sectors in Kazakhstan. Therefore Chinese growth is 
a potential threat for Kazakhstan’s national interest. The $10 billions 
Chinese loan to Kazakhstan in 2009 had as a side result the acquisition 
of the national company MangistauMunaiGas by China1 According 
to Cutler2 in the past 12 years Nazarbayev behaved as if he believed 
that he had no alternative but to yield to various solicitations of China. 
These include the repression against the social institutions of the Kazakh 
Uighurs, as well as in violation of domestic laws of Kazakhstan, like 
the requirement of forced return of refugees in the Xinjiang Uyghur 
Province of China3. 

According to some analysts the danger for Kazakhstani security can 
be dated back to 2007 and the financial crisis. According to Aslamova4, 
in 2007 all major energy projects in Kazakhstan required immediate 
investments that only China was able to provide. It seems reasonable to 
say that the complex state of affairs generated by the financial burden 
in terms of credits, the Chinese growth and China’s strong position in 
Kazakhstani oil and gas sector and market pushed Kazakhstan toward 
the CU. 

There is a further reason behind Kazakhstan’s move toward Russia: 
a disappointment caused by the failure to receive any feedback for 
cooperating on the modernization of the economy of Kazakhstan by 
China. Clearly Kazakhstani officials are aware of the fact that the country 
may become a raw material supplier to China. Therefore, the leaders of 
Kazakhstan visited several times China for discussing the diversification 
of economic cooperation from raw materials to manufactured goods5. 
Kazakhstani leader Nursultan Nazarbayev visited Hu Jintau and signed 
agreements to facilitate the country’s stagnated non-resource economy6. 
They agreed on the construction of Balkhash Power station and other 
projects, although up to this moment these remain only on paper7. 
1 Лиллис, Дж. (2011). Казахстан: Китай хочет арендовать землю под 

сельскохозяйственные нужды. <http://russian.eurasianet.org/node/30962>.
2 Cutler, R. (2011). Kazakhstan deepens China link. Asia Times online. <http://www.

atimes.com/atimes/Central_Asia/MC04Ag01.html>.
3 Cutler, R.M. (2004). Novi Treugolbik Rossia-Kazakhstan-Kitai. <http://ymyt.com/

ru/2/65_1.shtml>.
4 Асламова, Д. (2010). Китай начнет поглощать бывший СССР с Казахстана. 

<http://kp.ru/daily/24395/572647/>.
5 Сыроешкин, К.С. (2010). Казахастан – Китай: от приграничной торговли к 

стратегическому сотрудничеству. Алматы, 140.
6 Сыроешкин, К.С. (2010). Казахастан – Китай: от приграничной торговли к 

стратегическому сотрудничеству. Алматы, 162.
7 Сатпаев, Д. (2011). За Центральную Азию Россия конкурирует с Китаем. Zakon.

kz <http://www.zakon.kz/4452704-dosym-satpaev-za-centralnuju-aziju.html>.
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Another disappointment is that China emphasizes the role of equality 
and cooperation of mutual development, but it seems reluctant to follow 
deeds to words, as for example testified by the memorandum signed by 
Kazakhstan and China on the development of scientific-technological 
sectors and the diversification of spheres of cooperation1. According to 
Sabden2, it is unlikely that Kazakhstan will go through a modernization 
and diversification of its economy if it depends on China. Sabden argues 
that failure to cooperate on the diversification of economy can be seen 
considering joint ventures that were not materialized3.

From this perspective the move to CU, involves a regionalization that 
is a golden mean between globalization and exclusion4. If Kazakhstan’s 
move towards the CU cannot be considered with certainty as an instrument 
for the modernization of Kazakhstan, it is anyway a step that brings some 
sort of hope for development. 

Conclusion
The position of the president of Kazakhstan Nazarbaev is defined 

by some scholars as that of a promoter of more integration between 
Russia and Kazakhstan5. It appears that “integrationist policies” such as 
the CSTO and the Customs Union are increasingly getting priority on 
the agenda of reforms proposed by the President. Initiating such “joint 
ventures” Kazakhstan tries to drag Russia into Central Asian affairs – a 
strategy that is of course welcome by Moscow because of its special 
interests in the region. Consequently, it appears that in this interplay of 
mutually advantageous cooperation with Russia Kazakhstan so far has 
been able to use Russia for limiting the influence of China.

However, it is difficult to say in a certain point how successful 
Kazakhstan’s modernization of economy will be in CU with Russia. 
Even though China delays its help for Kazakhstani modernization, 
Russia also stumbles with its own failure to modernize its own economy, 
which means that Russia will prioritize its own economic modernization. 
Despite cooperation with Germany, even the Russian budget is still highly 
1 Сыроешкин, К.С. (2010). Казахастан – Китай: от приграничной торговли к 

стратегическому сотрудничеству. Алматы, 137.
2 Сабден, O. (2011). Казахстан-Китай: плюсы и минусы взаимодействия. Gazeta.

kz. <http://articles.gazeta.kz/art.asp?aid=144368>.
3 KZ. Today, 2011.
4 Стремлин, B. (2010). Таможенные пошлины планируют поднять постепенно. 

<http://thenews.kz/2009/11/27/183463.html>.
5 Ламумулин, M. (2010). Союзники или партнеры? Интересы Казахстана и 

России в Центральной Азии. Kontur.kz. <http://www.contur.kz/node/1508>.
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depending on oil revenues, and this makes Kazakhstani modernization 
unlikely within the CU. 

There is one more point for discussion on how Kazakhstan balances 
between China and Russia, using the latter to limit the former. Analysts 
argue that Kazakhstan would have more advantages without participating 
to the CU because it has more trade links with Iran, China, EU and South 
Asian states. Not so long ago the trade relations with CU members are 
minimal as 0.7 percents with Belarus and 2.3 with Russia. Moreover, 
Kazakhstan will lose in terms of internal advantages by cutting ties with 
China because consumer goods proved to become more expensive. This 
not only deprives many retailers in Kazakhstan of their jobs, but also 
reduces Kazakhstan independence on foreign policy being now chained 
to Russian moves. A possible answer for explaining why Kazakhstan 
chooses to go ahead with the CU notwithstanding such disadvantages 
is related to the fact that Kazakhstan is trying to limit Chinese influence 
as fast as possible by relying on Russia, and therefore it agrees on many 
deprivations. As evidence it is simply possible to see how Kazakhstan 
rushes toward the CU without resolving many open questions such as the 
harmonization of administrative and criminal regulations 
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Андрій Майборода

Російсько-сеРбські відносини:  
істоРія та сучасність

This article focuses on the outlook study of bilateral relations between Serbia 
and Russia in its historical context and at the present stage. The author reveals 
the main problems of formation of Russian foreign policy on the Balkans in 
different historical periods: the pre-revolutionary times, Soviet-era and 
modernity. Besides, the article focuses on the main trends in the development 
of Serbian foreign policy, which for various historical periods in one way or 
another was reflected on relations with Russia. Assessing the current bilateral 
relations between Russia and Serbia, it is provided an attempt to assess the 
prospects of further cooperation between two states. The author points out 
that in the current transformation of global system, the development and 
formation of long-term bilateral relations is quite variable and unpredictable, 
so the further building of the Serbian-Russian connections has greatly 
influenced a number of global challenges to which countries should give an 
adequate response.

Історія російсько-сербських відносин становить собою досить 
багатогранне явище. Довготривалий вплив один на одного залишив 
вагомий слід у політиці, культурі й житті двох країн. Незважаючи 
на деяку хрестоматійність у дослідженнях російсько-сербських 
відносин, вивчення їх специфіки на сучасному етапі уявляється не 
менш актуальним. Розпад приблизно в один і той самий час СРСР 
і Югославії ознаменувався переходом до іншої історичної епохи як 
для Російської Федерації, так і для Сербії. В умовах трансформації 
міжнародних відносин, викликаної демонтажем біполярної систе-
ми, пошук нових орієнтирів став рівною мірою характерним для 
цих країн.

Розглядаючи взаємини Сербії і Росії в історичному зрізі, можна 
відзначити, що протягом декількох століть вони обумовлювалися 
двома основними факторами: етно-релігійним і геополітичним.

Характеризуючи етно-релігійний фактор, можна підкреслити, що 
він, будучи первинним по своєму виникненню, мав найбільшу стій-
кість і завжди справляв позитивний вплив на політичні відносини 
держав. Єдність православної віри і спільні слов’янські корені при-
родним чином підштовхували два народи до щільної взаємодії. Ха-
рактерно, що будучи де-факто лідером православного світу, Москва 
стала культурним і релігійним центром тяжіння для багатьох право-
славних народів, які тоді перебували під гнітом Османської імперії. 
Не є винятком і Сербія. Основа російської зовнішньої політики в 
регіоні аж до XIX століття зводилася до релігійно-культурного ас-
пекту. Просвітницька місія громадських і релігійних діячів Росії 
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сприймалася як невід’ємна допомога в збереженні сербських народ-
них начал і культурних традицій. Гуманітарний напрям у співпраці 
Росії і Сербії залишався стабільним і практично не змінював своєї 
якості навіть у періоди охолодження між політичним керівництвом 
Росії та Сербії.

З кінця XVIII століття характер їхніх взаємин дедалі більше став 
обумовлюватися геополітичним фактором. Розширення Російської 
імперії в південному напрямку природним чином стикнуло її з най-
більшим гравцем – Османською імперією. «Грецький проект» Кате-
рини II, що передбачав зламання південного сусіда і вихід до чор-
номорських протоків, дедалі більше став відображатися на політиці 
щодо слов’янських народів, які живуть на Балканах. Їх прагнення 
до незалежності знаходило належну реакцію в Петербурзі, і протя-
гом усього XIX століття російська активність у регіоні супроводжу-
валася вже не тільки просвітницькою місією, а й військовою. Геопо-
літичне становище Сербії робило її одним із ключових російських 
форпостів на шляху до кінцевої мети – оволодіння Константинопо-
лем. Здобуття Сербією автономії 1830 року, а потім і незалежності 
1878 року в цілому стало можливим завдяки російській підтримці, 
що власне і закріпило традиційно дружні відносини між Сербією і 
Росією.

Тема Сербії істотно відбилася і в суспільно-політичній думці Ро-
сії. Теорія слов’янофільства черпала філософське натхнення також і 
в балканських образах. Сформована громадська думка про необхід-
ність підтримки боротьби сербського народу істотно впливала на 
рішення вищого керівництва країни. Така зачарованість Сербією в 
кінцевому підсумку стала трагізмом Першої світової війни. Вступ у 
війну заради захисту сербської незалежності призвів у результаті до 
краху самої Російської імперії. Сама ж Сербія свою державність не 
лише зберегла, а й змогла втілити свої давні ідеї пансербізма утво-
ренням Королівства сербів, хорватів і словенців (КСХС), яке транс-
формувалося пізніше в Королівство Югославії.

Характерно, що революція 1917 року в Росії і створення СРСР 
кардинально змінили відносини двох країн. Сербія продовжувала 
вважати себе в першу чергу союзником старої, монархічної Росії, 
що послідовно виражалося в підтримці білого руху і російської 
еміграції1.
1 Бондарев, Н. История русско-сербских отношений. Погледи pogledi.rs. <http://

www.pogledi.rs/ru/istori %D1 %8F-russko-serbskih-otnoseni %D0 %B9-2/> (2013, 
квітень, 01).
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Геополітичний вектор Югославії з початку свого утворення й аж 
до Другої світової війни був цілком спрямований на країни Заходу. 
Спершу, перебуваючи у складі Малої Антанти, вона орієнтувалася 
на демократичний блок, а з 1934 року після вбивства короля Олек-
сандра змінила свій напрям у бік фашистських Італії та Німеччини. 
Проте таке союзництво не знайшло позитивного відгуку в серб-
ському суспільстві й у підсумку привело до повалення профашист-
ського режиму Павла Карагеоргійовича 1941 року. З цього моменту 
Югославія поринає в громадянський конфлікт і боротьбу з інозем-
ною інтервенцією.

Друга світова війна відкриває нову главу в російсько-сербських 
відносинах. Прихід до влади комуністичних сил на чолі з Йосипом 
Броз Тіто кардинально змінює зовнішньополітичний вектор Югос-
лавії в бік Радянського Союзу. Повоєнний період відзначається як 
найбільш плідний у відносинах між двома країнами. Однак триває 
він зовсім недовго. Різкий конфлікт між Сталіним і Тіто 1948 року 
на певний час заморожує відносини Югославії та СРСР.

Причини розбіжностей між радянським і югославським керів-
ництвом мають у першу чергу геополітичну природу. Після війни 
лідерами нових соціалістичних держав виношувалася ідея ство-
рення так званої Балканської Федерації, проекту, спрямованого на 
об’єднання балканських держав із загальною комуністичною ідео-
логією. Однак погляди югославського лідера на реалізацію даного 
проекту стали істотно відрізнятися від поглядів решти учасників. За 
намірам Тіто цей проект повинен був стати ні чим іншим, як вира-
женням тієї самої концепції «пансербізма», яка за час незалежності 
трансформувалася в теорію «югославізма». Крім незгоди включа-
ти в проект неслов’янські Румунію і Грецію, Тіто фактично напо-
лягав на створенні «Великої Югославії» з жорстким домінуванням 
Белграда. Передбачувану рівність суб’єктів пропонувалося дезаву-
ювати, у результаті чого Болгарія та Албанія просто б поглинали-
ся Югославією. Така позиція викликала досить негативну реакцію 
Сталіна, який бачив у діях Тіто зайву самостійність, що заважає по-
будові єдиного соціалістичного блоку. Подальший розрив із СРСР 
підштовхнув Югославію до оформлення нової політики як у вну-
трішньому, так і в зовнішньому житті1.

З цього моменту комуністична ідеологія в Югославії починає 
трансформуватися в особливий напрям – «тітоїзм». Формально за-
1 Ивановский, С. Советско-Югославский конфликт. Холодная война coldwar.ru. 

<http://www.coldwar.ru/conflicts/yugoslaviya/conflict-1948-1953.php>.
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лишаючись соціалістичною країною, Югославія впроваджує багато 
капіталістичних елементів в свою економіку, тим самим декларуючи 
свою прихильність «особливому югославському шляху» побудови 
соціалізму. На міжнародній арені, навіть після потепління у відно-
синах із СРСР, Белград продовжив проводити самостійну політику, 
що особливо підкреслювалося участю в Русі неприєднання. Поряд 
з Єгиптом та Індією Югославія вважалася одним із лідерів даної 
організації, що об’єднала величезну кількість країн, які не бажали 
приєднуватися до якогось геополітичного блоку. Саме тому Югос-
лавія не вступала ні в Організацію Варшавського договору (ОВД), 
ані в Раду економічної взаємодопомоги (РЕВ), які об’єднували со-
ціалістичні країни Східної Європи.

Характерно, що відносини СРСР та Югославії у другій половині 
XX століття носили досить суперечливий характер. Так, наприклад, 
Югославія з підтримкою поставилася до придушення радянськими 
військами Угорського повстання 1956 року, але, з іншого боку, різ-
ко осудила введення військ ОВД в Прагу 1968 року. Події Празької 
весни прямо відобразилися на радянсько-югославських відносинах. 
Втручання у внутрішні справи Чехословаччини були оцінені в Бел-
граді як пряма загроза для їхньої країни. Ескалація конфлікту при-
звела до того, що в Югославії стали вживати заходів, спрямованих 
на зміцнення обороноздатності проти потенційної агресії Радян-
ського Союзу.

Причини такої реакції були викликані побоюванням можливого 
реваншу СРСР за суперечності 1948 року. З іншого боку, особли-
ве напруження в югославського керівництва викликала нещодавня 
промова Леоніда Брежнєва, де він проголосив принцип, що припус-
кає виключне право СРСР втручатися в країни соцтабору при будь-
яких виникаючих там загрозах комуністичному курсу. (У західній 
історіографії цей принцип відомий як «доктрина Брежнєва».) Ви-
ходячи з того що чехословацькі реформатори значною мірою орі-
єнтувалися на економічний досвід Югославії, Тіто побоювався, що 
під тим самим приводом могли б бути введені війська і в Белград1.

Після цих подій взаємини між країнами ще зберігали деяку на-
пруженість. Однак з початку 70-х років, коли намітилася загальна 
політика розрядки між Вашингтоном і Москвою, природним чином 
стали відновлюватися відносини Москви і Белграда.
1 Стыкалин, А.С. (2010). 1968 год: «Пражская весна»: историческая ретро-

спектива: сборник статей. РОССПЭH, 332.
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Наступним поворотним моментом, який кардинально вплинув на 
відносини СРСР не тільки з Югославією, а й з усіма країнами За-
хідної Європи, стала політика «перебудови» в Радянському Союзі. 
Процеси лібералізації, що проводив М. С. Горбачов, торкнулися не 
тільки внутрішньої, а й зовнішньої політики. Тому не стало сюрпри-
зом, що реформаторський курс радянської влади став перекидатися 
на інші країни соцтабору. «Перебудова» серйозним чином впливала 
на громадську думку цих держав, що в підсумку привело до серії 
антикомуністичних революцій 1989 року. У цей період керівництво 
СРСР не чинило жодного опору цим процесам, а часом і саме брало 
участь у демонтажі соціалістичного блоку. Наочно це виявилося в 
символічному руйнуванні Берлінської стіни. Революції 1989 року 
за своїм характером суттєво відрізнялися одна від однієї. Десь, як у 
Чехословаччині, революція відбулася без кровопролиття, а десь, як 
в Югославії, призвела до серії громадянських воєн, розпаду країни 
і тисячам жертв.

Початок бойових дій на території Югославії почався з проголо-
шення незалежності Словенією та Хорватією 1991 року. Введення 
військ Народної Югославської Армії на територію республік при-
звело до подальшої ескалації конфлікту. Реакція СРСР в останній 
рік свого існування звелася лише до усної підтримки Белграда та 
прихильності до територіальної цілісності Югославії. Проте вже в 
наступному році правонаступниця СРСР Російська Федерація кар-
динально змінила свій погляд на Югославську кризу. Разом із США 
і європейськими країнами Росія визнала незалежність Хорватії та 
Словенії. Наступним ударом по сербсько-російським відносинам 
стало приєднання Москви до режиму санкцій проти Югославії1.

Така пасивна політика викликала широкий резонанс у російській 
громадській думці. Величезній критиці піддавався уряд Б. М. Єльци-
на і особисто міністр закордонних справ РФ А. В. Козирєв, який не-
гласно отримав прізвисько «Містер Yes». Варто відзначити, що про-
тягом 90-х років на зовнішньополітичний курс РФ серйозним чином 
чинився тиск двох головних факторів: з одного боку, патріотична 
більшість у парламенті, яка вимагала надати дієву допомогу Белгра-
ду, а з іншого – жорстка залежність від західних кредиторів, що не 
дозволяла виявляти зайву самостійність на міжнародній арені. Пев-
на стабілізація зовнішньої політики відбувається з приходом 1996 
року на пост міністра закордонних справ Є. М. Примакова. У цей 
період Росія займає більш принципову позицію в югославському 
1 Гуськова, Е.Ю. (2001). История югославского кризиса (1990–2000). Москва: 

Русское право, 107.
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питанні, яке особливо загострилося у зв’язку із ситуацією в Косово. 
Але, незважаючи на жорстку риторику, силам НАТО особливо нічо-
го не перешкодило нанести авіаудари по Белграду 1999  року. Хоч 
Росія і відреагувала на це введенням в Косово миротворчого кон-
тингенту, його місія тривала недовго і була завершена до 2003 року.

У цілому, головною темою російсько-сербських відносин з по-
чатку 2000-х років продовжує залишатися проблема Косово, яка 
суттєво загострилася після визнання більшістю країн Заходу його 
суверенітету. Незважаючи на новий виток геополітичних супереч-
ностей, позиція Росії залишилася незмінною, що закріпило за нею 
статус головного союзника Сербії в цьому питанні.

Окрім політичних проблем, які так чи інакше формують відно-
сини Москви і Белграда, необхідно відзначити позитивну динамі-
ку і в економічних відносинах між державами. Особливо плідним 
бачиться співробітництво в нафтогазовій галузі. Починаючи з 2008 
року країни підписують низку документів, найважливіші з яких сто-
суються реалізації газотранспортного проекту «Південний Потік». 
Враховуючи величезну політичну складову даного проекту, Сербія 
починає відігравати зовсім нову роль у відносинах з Росією. Незва-
жаючи на тиск, який чиниться з боку ЄС, Сербія не створює будь-
яких перешкод у будівництві та декларує всіляку підтримку своєму 
партнерові.

Принциповим моментом є те, що ця ситуація істотно оголила 
клубок суперечностей, що склалися на Балканах за останнє десяти-
річчя. З моменту розпаду Югославії Сербія внаслідок об’єктивних 
причин почала приєднуватися до процесів євроінтеграції. Важке 
економічне становище та відсутність будь-яких інтеграційних аль-
тернатив природним чином штовхали Сербію на зміцнення співро-
бітництва з європейськими державами. 2008 року між Сербією та 
Євросоюзом було підписано договір про асоціацію, а 2012 року кра-
їна офіційно стала кандидатом на вступ до ЄС. Незважаючи на озву-
чені перспективи євроінтеграції, ключовою вимогою з боку Брюс-
селя залишається врегулювання проблеми Косово. Однак потрібно 
визнати, що жодна із серйозних політичних сил Сербії не зможе 
нині піти на визнання суверенітету Косово, що фактично заганяє 
ситуацію в глухий кут. Крім того, недавній вступ в Європейський 
Союз Хорватії, з якою ще не так давно Сербії довелося вести бойо-
ві дії, викликає чимале роздратування в сербському суспільстві. 
Внаслідок цілої палітри суперечностей Сербія, подібно Туреччині, 
ризикує стати «вічним кандидатом» на шляху до ЄС, що з кожним 
роком чіткіше усвідомлюється політичним істеблішментом країни.
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Характеризуючи ж позицію Росії щодо євроінтеграції Сербії, 
важливо підкреслити, що заперечень або тиску з її боку Белград не 
відчував. Російська влада реалістично оцінює неможливість на су-
часному етапі підключити Сербію до процесів євразійської інтегра-
ції як через географічні причини, так і внаслідок низької зовнішньо-
торговельної активності.

Незважаючи на це, поточна міжнародна нестабільність, яка 
2014  року охопила і європейський континент, ставить Сербію в зо-
всім інші рамки у взаєминах Росії і ЄС. Жовтневий візит президен-
та РФ В. В. Путіна в Белград відзначився підписанням серії угод 
у військовій, торговельній та транспортній сфері. Крім того, серб-
ське керівництво знову підкреслило непорушність своїх союзниць-
ких принципів у відносинах з Москвою, незважаючи на зовнішній 
тиск1. Таким чином, в умовах різкого загострення відносин Росії і 
ЄС, у Сербії в нових умовах появляється перспективна можливість 
служити «геополітичним мостом» між двома великими центрами 
сили. Реалізація такої можливості напевно б змогла підвищити між-
народну суб’єктність Сербії і збільшити її вплив у своєму регіоні.

Таким чином, сукупність викладених факторів дозволяє відзна-
чити досить плідну динаміку в розвитку зв’язків між Росією і Сер-
бією. У той самий час важливо підкреслити, що в даний момент 
загальна політична кон’юнктура, як на європейському, так і на гло-
бальному рівні, є досить мінливою і нестійкою. Тому подальша 
трансформація міжнародної системи відкриватиме нові можливості 
в реалізації і побудові двосторонніх російсько-сербських відносин.
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Stanislav but

RUSSIAN-ChINESE COOPERATION  
IN ThE mILITARy-TEChNICAL SPhERE:  
PRECONDITIONS, PRObLEmS AND CONSEqUENCES

This article is devoted to the analysis of Russian-Chinese cooperation in 
military-technical sphere in the post-bipolar period. The elimination of 
political confrontation, complementarity and mutual interest of the parties 
have played the leading role in the intensifying of arms trade between 
Moscow and Beijing since the collapse of the USSR. However, key issues such 
as the unauthorized copying of Russian arms by the Chinese side, the growth 
of the integrated power of the PRC in conjunction with historical conflicts of a 
territorial character, have reduced the volume of arms trade between Russia 
and China. Meantime, this process has a number of consequences as for each 
party, and for the regional stability in the Asia-Pacific region.

Introduction. Post-bipolar phase of relations between the Russian 
Federation (RF) and the People’s Republic of China (PRC) is character-
ized by a dynamic dialogue in many areas. The cementing factor of actu-
al multidimensional cooperation between the parties was the normaliza-
tion of political relations and the elimination of ideological controversy 
after the collapse of the USSR and socialistic camp. Moreover, Moscow 
and Beijing formally demonstrates similar or common approaches to 
solving the range of regional and global issues, principles of conduct 
in international relations, a vision of the future world order. Overall in 
the last years parties systematically at the official level focus on highly 
unprecedented level of bilateral relations and the achievements of com-
prehensive strategic partnership relations, first proclaimed in the joint 
declaration of the Beijing 1996. Characteristic is also the activation of 
cooperation especially in «sensitive» areas of international interaction, 
such as military-technical dimension of partnership. However, thіs vec-
tor of Russian-Chinese cooperation is marked by certain characteristics, 
which allow to get a deeper understanding of the content of bilateral 
cooperation and to predict the prospects of its further development.

brief Literature Review. Given the evolving character of bilateral 
relations between Russia and China, which represent a model of inter-
action between the two centers of power in contemporary international 
relations, this process become systematically an object of scientific re-
search.

The study of military-technical cooperation (MTC) as one of the most 
important segments of the Russian-Chinese cooperation is performed in 
parallel with the development of a practical dialogue between the parties. 
In this perspective, it should be noted the work of American investigators 
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S. Blank, R. H. Donaldson and John. A. Donaldson, Russian experts K. 
Makienko, A. Klimenko, A. Vazhnova and scientific achievements of the 
Chinese scholar Zheng Qi, which directly analyze the bilateral MTC. 
The issue of military-technical cooperation also affected in studies of 
Western, Chinese and Russian scientists who investigate the relations of 
Russia and China in general or focus on a several aspects (Sh. Garnett, 
R. Weitz) or consider MTC within the military vector (V. Chaschyn, A. 
Migunov, Ming-Yen Tsai).

In particular, for this investigation represent a value works of such 
analysts as M. Poddubnaya, K. Ryan, R. Farley, M. de Haas, as well as 
research materials of Stockholm International peace Research Institute 
(SIPRI) and the Center for Analysis of World arms trade (TSAMTO).

The purpose of the study is to analyze the key factors of Russian-
Chinese cooperation in the military-technical sphere, the main problems 
and actual consequences of this process.

Results. Military vector of cooperation is one of the pillars of the stra-
tegic partnership between Russia and China, which, as noted by former 
Minister of Defense оf RF S. Ivanov during a press conference on the 
joint exercise «Peace Mission» in August 2005, should be allocated to 
three aspects: military-political consultations, practical interaction of mil-
itary forces within military exercises and military-technical cooperation1.

Actually the military-technical sphere of collaboration between Rus-
sia and China was officially declared by the parties as one of the key 
vectors of strategic partnership in the base bilateral international legal 
act – Treaty of neighborliness, friendship and cooperation of 16 July 
20012, which clearly demonstrates the importance of this area for bilat-
eral relations.

Indeed, at that time the Russian-Chinese military-technical coopera-
tion was at a very high level, because in the 1990-s and early 2000-
s China with India were the largest importers of Russian weapons, on 
which together accounted for 60-80 % of Russian arms exports3. Thus, 
obviously, that production of Russian military-industrial complex (MIC) 
1 Ryan, K. (2010). Russo-Chinese defense relations: the view from Moscow. In J. 

Bellacqua (Ed.). The future of China-Russia relations. Lexington: The University 
Press of Kentucky, 181.

2 Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской 
Федерацией и Китайской Народной Республикой (подписан 16 июля 2001, 
вступил в действие 28 февраля 2002). Российская газета. <http://www.
rg.ru/2009/03/20/russia-kitai-dok.html>.

3 Дмитриев, М.А. Военно-техническое сотрудничество России с зарубежными 
государствами: достижения и проблемы. <http://federalbook.ru/files/OPK/
Soderjanie/OPK-6/IV/Dmitriev.pdf>
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was a key source of military technology to PRC, because in 2003 it ac-
counted for 97 % of all the supply of arms to the Celestial Empire, while 
the Chinese segment in structure of world arms imports was 14 %1.

The presences of such large-scale and close cooperation between the 
parties logically causes the need for identification of key preconditions 
for the emergence of such situation.

The situation of Russia in many areas of both domestic functioning 
and foreign policy activity after the end of the Cold War and the era 
of bipolar architecture in international relations characterized by a large 
number of problematic aspects. In particular, Moscow quickly has lost 
positions that recently were occupied by Soviet Union in the global arms 
market, which resulted in a sharp decline in volumes and narrowing of 
the geographical area of exports of defense industry. Among the con-
crete reasons of the designated situation can be identified next moments: 
the collapse of the Warsaw Pact, reducing the intensity of military-tech-
nical cooperation with developing countries and the transition in trade 
relations with them for hard currency2, the difficult financial situation 
of such traditional buyers of soviet weapons as Ethiopia and Syria, and 
the application of international sanctions against Iraq and Iran. Besides, 
Russian MIC was in a difficult position because of general lack of bud-
getary allocations and reduction of public procurement3. This complex 
served as an impetus to searching for new markets its military products.

In this light, it is necessary to remember that the leadership of the 
PRC in 1979 started the military reform, which aims at modernization, 
reconstruction and technical re-equipment of the People’s Liberation 
Army (PLA). This area of domestic activity was launched in 1978 and is 
part of the national course «four modernizations» – the general strategy 
of China’s development in the late XX – early XXI century.

In the early 1990’s issue of PLA’s upgrading received a new impe-
tus. Having regard to the Soviet collapse, Chinese military strategists 
have made the transition from the concept of large-scale land war doc-
trine to peripheral defense, which provided limited but effective military 
1 Поддубная, М.В. Отношения США, КНР и России в условиях глобализации 

современного мира. Научная электронная библиотека КиберЛенинка. <http://
cyberleninka.ru/article/n/vzaimootnosheniya-ssha-knr-i-rossii-v-usloviyah-
globalizatsii-sovremennogo-mira>.

2 Важнов, О.Ю. (2007). Роль военно-технического сотрудничества во внешне-
политической деятельности России (на примере ВТС с Китаем): автореф. 
дис.  … канд. полит. наук: 23.00.04, Москва, 4.

3 Военный эксперт: китайско-российское военно-техническое сотрудничество не 
является «игрой с нулевой суммой». Веб-сайт газеты «Жэньминь жибао» он-
лайн. <http://russian.people.com.cn/31516/8019968.html>.
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operations in border areas. These doctrinal changes demanded upgrading 
of air and naval forces.

However, in the way of implementation of task to increase the ef-
fectiveness of own army the Celestial Empire was facing unfavorable 
factors: China did not have the necessary capabilities for technical re-
equipment of PLA, which in turn caused the need of purchases abroad. 
In 1989, China’s military modernization process was hampered due to 
the introduction of an embargo on supplying arms to Beijing by Western 
countries for reason of the tragic events in Tiananmen Square (shooting 
demonstrations). It is pertinent to mention that as a result of this embargo 
Russia has become virtually a monopoly in the field of arms exports to 
the Middle Kingdom1, as until such action, within 70-80 years of XX 
century, the United States and the EU carried out a large-scale sale of 
defense technologies to China.

The disintegration of the Soviet Union made significant changes in 
Russian-Chinese relations, in which in the early 1990s were apparent 
tendencies of political warming and convergence. This created the foun-
dation for the resumption of cooperation in military-technical sphere, 
which was dinamically developed during the period of Sino-Soviet ideo-
logical affinity, and the parties, taking into account the effects of shifts in 
the global architectonics and some features in its development, activated 
this area of cooperation on the basis of mutual interest in the form of 
seller (RF) and buyer (PRC). It is to be noted that most large-scale de-
liveries were realized of aviation and naval equipment, and means of air 
defense2.

Completing the analysis of factors, that assisted activation of col-
laboration of Moscow and Beijing in the military-technical field, should 
highlight the following points: geopolitical (China’s striving to become a 
leader of the Third World, affirm as a regional power and gain superpow-
er status, a common desire to build a multipolar world, the pressure on 
the parties from the United States, NATO expansion, as a result of which 
Russia has lost its markets for military products), financial and economic 
(dynamic and permanent economic growth of China, which created a 
financial opportunity to modernize the PLA and military production in 
1 Ци, Чжен. Основные тенденции российско-китайского военно-технического 

сотрудничества на современном этапе. Научная электронная библиотека 
КиберЛенинка. <http://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-tendentsii-voenno-
tehnicheskogo-sotrudnichestva-mezhdu-rossiey-i-kitaem-na-sovremennom-etape>.

2 Эпоха масштабных закупок Китаем российских вооружений завершена. 
Новости ВПК. <http://vpk.name/news/44849_epoha_masshtabnyih_zakupok_
kitaem_rossiiskih_vooruzhenii_zavershena.html>.
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general; the need for modernization of the naval forces of PRC to protect 
sea route of transportation of energy resources that are critical for further 
economic development; economic devastation in Russia in the 1990’s 
that have caused the necessity for the export of its products and getting 
investment, particularly chinese). 

However, according to research of the Stockholm International Peace 
Research Institute (SIPRI) «golden era» in MTC between Moscow and 
Beijing lasted only until the middle 2000s. So if in 2002-2006 45  % of 
Russian arms exports were sent to China1, in 2012 the volume of Russian 
supplies was in six times less compared to 20062.

 That situation causes the necessary to identify a number of factors, 
which are the acting drivers of problematic points of military-technical 
cooperation between Russia and China and led to stagnation of interac-
tion in this area. In this case, we note that relations between states should 
be considered, first of all, through the prism of realistic and pragmatic 
approach and aspiration of parties to turn to as many as possible advan-
tage for itself and for strengthening of national power.

Advance actions of the Chinese side for unauthorized copying of Rus-
sian military-industrial complex products with the aim to raise of tech-
nological level of PLA’s armaments and the need to build its own defense 
industry taking into account considerable lagging in this sphere from the 
countries of the Western World. The beginning of understanding of the 
technological backwardness and start the process of large-scale military 
modernization, according to the french military analyst Jean-B. Brisset, 
was the Gulf War of 1991, during that Beijing understood that its mili-
tary technique (analogical that was used by the Iraqi army) fully became 
antiquated, and MIC – backward and inefficient3. It should be recalled 
the emergence of the Taiwan missile crisis in 1995-1996, when there 
was a likelihood of armed conflict between the Chinese army and more 
technologically advanced American troops4, also the presence of contra-
dictions of territorial nature in relations between China a large number 
1 СІПРІ 2007: Щорічник: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека (2008). 

Київ: Заповіт, 379.
2 Farley, R. Over the Horizon: Trouble Ahead for Russia's Triangle Arms Trade. World 

Politics Review. <http://www.worldpoliticsreview.com/articles/11069/over-the-
horizon-trouble-ahead-for-russias-triangle-arms-trade>.

3 Brisset, J.-V. Sans foi ni loi: les Chinois, fournisseurs d'armes de ceux? qui personne 
d'autre ne veut en vendre. Atlantico. <http://www.atlantico.fr/decryptage/sans-foi-
ni-loi-chinois-fournisseurs-armes-ceux-qui-personne-autre-ne-veut-en-vendre-jean-
vincent-brisset– 672899.html>.

4 Тайваньский «ракетный кризис» и поворот Китая к сближению с Россией. 
Системная история международных отношений в четырех томах. Том 
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of neighboring states, separatist sentiments of the muslim population in 
Xinjiang and clear intention of the Communist Party of China to return 
Taiwan (Republic of China) in the Chinese mainland, that in a result be-
came a complex impulse for the modernization of military capabilities.

The source of strengthening of national security to Beijing, as it was 
already marked, was the trade of military equipment with Russia, in 
which China purposefully and methodically carried out the unauthorized 
copying of Russian armaments (to facilitate this process PRC originally 
purchased products with low technological level) with the aim of cre-
ation on their basis own analogues, the strategy which China success-
fully uses since the days of the Vietnam War.

As a result, has emerged and, despite the signing of a bilateral 
agreement in 2008, remains on the agenda the problem of protecting 
intellectual property, what is the key cause of stagnation phenomena 
in MTC between Russia and China. An interesting fact is that, despite 
the expression disturbance and dissatisfaction from Russia, the Chinese 
leadership formally denies the facts of unauthorized copying and 
processing of Russian military equipment. For instance, in 2012 during 
a briefing spokesperson of China’s Ministry of Defense Geng Yanshen 
indicated that «this kind of information does not meet the reality»1 .

It should be noted that this approach allowed the Celestial Empire 
to build quickly its own defense industry that could meet the growing 
demand for armaments and military equipment2. Taking this into account 
in relations with Russia in the sphere of military-technical cooperation 
China emphasis shifted from buying finished products for common 
development of new models of weapons and obtaining licenses. Thus 
China continues to show interest in receiving newest weapons from 
Russia.

Because of this strategy and short-sightedness of the Kremlin’s policy, 
China has become a competitor of RF in the global market weapons. So 
China, according to SIPRI, in 2012 at the first time has entered to the top 
five largest global exporters of weapons since the end of the Cold War 
(part of the Celestial Empire was 5 %, the volume of foreign supplies of 

ІІІ. События 1945–2003. <http://www.diphis.ru/tayvanskiy_raketniy_krizis_i_
povorot_kitaya_k-a1531.html>.

1 Минобороны КНР назвало безосновательными обвинения в том, что Китай 
без разрешения переделывает российскую военную технику. Новости ВПК. 
<http://vpk.name/news/79881_minoboronyi_knr_nazvalo_bezosnovatelnyimi_
obvineniya_v_tom_chto_kitai_bez_razresheniya_peredelyivaet_rossiiskuyu_
voennuyu_tehniku.html>.

2 СІПРІ 2012: Щорічник: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека (2013). 
Київ: Заповіт, 251.
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products of Chinese military-industrial complex during 2008-2012 has 
increased on162 %, the main importer – Pakistan)1.

Based on the models of Russian military equipment, Beijing has 
managed to create its own series of related military vehicles, particularly 
in the field of aviation. Chinese analogues due to lower pricing, and using 
of soft loans at zero or low interest rates for the purchase of arms, pushed 
the production of Russian MIC of its traditional markets: Bangladesh, 
Libya, Iran, Malaysia, Egypt, Venezuela, Myanmar (the price of the 
most popular Chinese weapons, created by the Russian models, is on 
average 20-40 % lower)2. Experts estimate that the faking of weapons 
make annually economic losses for Russia in the amount of $ 6 billion3. 
Certainly, this situation causes negative effects on the dynamic of 
bilateral military-technical cooperation.

The dynamic growth of China’s power, including military capabilities, 
in combination with the conflict moments of history in bilateral mutual 
relations. The modern China’s military policy is aimed at providing the 
main national strategic objective – the creation of a modernized state, 
which will occupy a dominant position in the Asia-Pacific Region (APR), 
where the key tactical direction is the creation of powerful armed forces 
capable of protecting the country from external threats4. In addition, there 
is a conversion of the economic potential into the military that allows 
China to expand its range of interest5.

However, APR also plays an important role in external Moscow’s 
strategy in the context of the realization of economic and geopolitical 
tasks, where dynamic China is the key to achieving the Russian state’s 
foreign policy interests by means of military-technical cooperation in 
this part of the world6.
1 Китай вошел в пятерку крупнейших экспортеров оружия. Сайт газеты 

«Военно-промышленный курьер». <http://vpk-news.ru/news/14966>.
2 При продаже новейших вооружений Китаю России необходимо учитывать 

накопленный КНР опыт по копированию ВиВТ. Новости ВПК. <http://vpk.name/
news/65858_pri_prodazhe_noveishih_vooruzhenii_kitayu_rossii_neobhodimo_
uchityivat_nakoplennyii_knr_opyit_po_kopirovaniyu_vivt.html>.

3 Sapozhnikov, V. Wen Jiabao a Mosca. La Cina chiede alla Russia meno armi e pi? 
gas. Il sole 24 ore. <http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2010-11-22/jabao-
moscawen-jabao-mosca-145911.shtml?uuid=AYsLfplC>.

4 Китай продовжує озброюватися. Військова панорама. <http://wartime.org.
ua/3209-kitay-prodovzhuye-ozbroyuvatisya.html>.

5 Китай починає експансію і не соромитиметься демонструвати силу. Голос 
Cтолиці. <http://newsradio.com.ua/2013_04_19/Kitaj-pochina-ekspans-ju-ne-
soromitimetsja-demonstruvati-silu/>.

6 Важнов, О.Ю. (2007). Роль военно-технического сотрудничества во 
внешнеполитической деятельности России (на примере ВТС с Китаем): 



254

ISSN 2336-5439          EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ

Therefore, it would seem, at a first sight, transfers of arms and military 
equipment between Moscow and Beijing are mutually beneficial and 
important segment of the bilateral strategic partnership. Nevertheless, due 
to the presence оf alarmism and mistrust of China as in some segments 
of Russian society and political circles, there are significant qualitative 
and quantitative restrictions on exports of military-industrial complex, 
which is manifested in selling to China those armaments what will 
represent the smallest potential threat to Moscow1. As it was highlighted 
by the American expert D. Mitchell, the Russian side tried to sell air and 
naval systems, not ground military-technical platform able to challenge 
Russian interests along their eastern rather weak periphery2.

In this contest it costs to remember, that the aggravation of political 
relations between the parties in the late 1950s has led to the armed 
conflict on the island Damanskii in 1969. The historical memory in 
combination with the current weakness of Russia’s geopolitical positions 
in its eastern regions (Far East and Siberia), demographic congestion and 
the growing needs of China in raw materials, which in large quantities 
are present in the territory of these regions, the systematic increase of the 
inflow of Chinese migrants and the presence in Chinese society the idea 
of «development north virgin lands» objectively cause disturbance in 
Russia and provides negative effect on the bilateral MTC. In this light, it 
should be noted that in December 1996 the ex-Minister of Defense of the 
Russian Federation Ivan Rodionov included the PRC to the governmental 
list of potential threats, although later he was forced to abandon this view 
under pressure from officials3.

But now officially the Russian leadership not only identifies China 
as a potential or real threat, but rather refutes these arguments. An 
Illustrative example of this is the statement of Prime Minister Dmitry 
Medvedev announced during a visit in 2013 to the PRC, that China does 
not represent any danger for Russia4, what demonstrates a degree of 
duality in relations between Moscow and Beijing both in this area and in 
other spheres of strategic interaction.

автореф. дис. … канд. полит. наук: 23.00.04, Москва, 5.
1 Cheng, J. Y.-S. (2004). Challenges to China's Russian Policy in Early 21st Century. 

Journal of Contemporary Asia, 4, 480-502.
2 Mitchell, D. J. China and Russia. <http://csis.org/files/media/csis/

pubs/090212_07china_russia.pdf>.
3 Garnett, Sh. (2001). Challenges of the Sino-Russian Strategic Partnership. The 

Washington Quarterly. 41–54.
4 China poses no danger to Russia: Medvedev. Chinadaily. <http://www.chinadaily.

com.cn/world/2013-10/27/content_17061632.htm>.
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Russian strategists and experts with a view to future scenarios of 
security from time to time continue to raise the issue of whether is in 
the interests of Moscow the China’s strengthening, that is, in opinion of 
author, is appropriate because in this case for Russia economic incomes 
can change on the strategic costs caused by an assistance in modernization 
of the army of neighbor-economic heavyweight.

Undoubtedly, the question of arms trade is characterized by great 
significance for Russian-Chinese bilateral relations, as opposed to 
other transfers buying and selling military equipment affects not only 
economic, but and in a greater measure and political considerations, 
because obtaining weapons changes the balance of power between states 
and influences the rebalancing of power in the world politics1. 

Taking into account it, and also leaning on opinion of classic of 
political realism G. Morgenthau, who asserted that «military force is in 
international politics… important material factor that provides political 
power of the state»2, in our view, the existence of distrust between 
Russia and Celestial Empire in military-technical aspects of relations 
is an objective law of bilateral relations between the states that have 
significant geopolitical ambitions and a row of conflict periods in mutual 
history.

Summarizing the analysis of Russian-Chinese cooperation in the 
military-technical sphere it is necessary to determine the practical 
consequences of this process, which have both national and regional 
dimension:

– due to the large-scale exports of military technology in the 1990s 
and early 2000s to China (and India, which is the basis Celestial’s 
competitor towards gaining access to advanced Russian weapons) 
Russia managed to solve several problems: 1 despite narrowing of the 
internal and external markets, save its own defense industry, which was 
inherited from the Soviet era; 2. get the necessary financial resources for 
the modernization of the MTC as well as the armed forces, considering 
the fact that military-technical production is a high-tech process and 
second article of export after natural resources, increase competitive 
advantage economy that ultimately become one of the main factors that 
allows Russia to declares itself as a regional superpower and to realize 
geopolitical ambitions using military force; 3. in the process of MTC 
1 Zhuravel, I. Arms Transfers between Russia and China. Neoclassical Realist Analysis. 

<http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3047012&file
OId=3047013>.

2 Чиркин, В.В. (2011). Военная мощь как важный инструмент внешней политики. 
Известия Уральского государственного университета, 4 (97), 153-158.
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Moscow gained the objective possibilities for control over the process of 
modernization of the PLA and the Chinese military-industrial complex;

– purchasing of Russian weapons allowed Celestial to build its own 
defense industry, to upgrade the armed forces and to strengthen military 
capabilities in the areas, which allows the country to become a military 
superpower; 

– the increase of defensive capacity of Beijing automatically has 
reflected on the China’s foreign policy, especially in the light of the 
manifestation of greater aggressiveness towards territorial claims, 
which in turn affected the regional stability in the Asia-Pacific region. 
One example of this is the declaration of China on November 23, 2013 
extension of the identification zone of air defense on territory of islands, 
that are under the control of the Republic of Korea and Japan, however 
remain the object of China’s territorial intrusion 1. This, certainly, caused 
a corresponding negative reaction from Seoul, Washington and Tokyo, 
that eventually carried out a stimulating effect on the escalation of 
tensions in the region and could trigger further incidents in the future;

– dynamic extension of military power of Beijing creates a situation 
of «security dilemma», because the presence of actual controversy of 
territorial character with China leads Asia-Pacific countries to increase 
assignation on defensive charges. This especially relates to Japan, South 
Korea, Philippines, Taiwan, Vietnam, Indonesia, India and Malaysia;

– besides, alarmism before the «Chinese threat» is pushing these 
countries to the search a collaboration with alternative centers of power 
in international relations, that’s why another consequence of the Russian-
Chinese military-technical cooperation is promoting and strengthening 
cooperation between states-opponents of the China’s regional policy 
and the United States, which consider Beijing as the most credible 
competitor in the struggle for world leadership. Moreover, the USA 
given the growth of military capabilities of Beijing are try to restrain this 
process by the increase of military presence in Asia Pacific, forming here 
military-political coalitions and ensuring transparency of the Chinese 
military program;

– additionally, becoming a global exporter of arms and redirecting 
of Chinese defense industry products to developing countries, on a 
background of the simultaneous weakening of the Russian position in 
this direction, can result in the re-balancing process in a number of world 
«hot spots». For example, the rearmament оf Pakistan (which purchases 
1 Menon, R. China Ascendant: Is Conflict Inevitable? The National Interest. 

<http://nationalinterest.org/commentary/china-ascendant-conflict-inevitable-
9576?page=show>.
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for over 50 % of current Chinese arms exports)1, consequently can 
changes the balance of power in regional Indo-Pakistan confrontation2.

In this light it should be added, that Russia, for its part, is also negatively 
examines the prospects for China’s dominance in the Asia-Pacific region, 
and therefore continues to develop military-technical cooperation with 
India, Vietnam, Indonesia and Malaysia, which respectively causes 
outrage of Beijing. In particular, in April 2012 China «recommended» 
Russia refuse to cooperate with Vietnam3, which apparently serves as 
another striking expression of mutual suspicion and «veiled» distrust 
between the parties.

At the same time it is possible to predict that the actual deterioration of 
relations between Russia and the Western states, caused by the waging of 
Moscow an undeclared war against Ukraine and Crimea rejection could 
be as a favorable factor for the recovery of closer cooperation between 
the parties in the MTC.

Conclusions. Thus, elimination of ideological confrontation 
between Russia and China in the last decade of the twentieth century 
and the subsequent political rapprochement has allowed to activate the 
cooperation between the parties in many areas of international relations, 
including military-technical vector.

Analyzing the factors, that led to the activation of MTC between 
Russia and China in the early 1990s to 2005, it should be noted that, on 
the one hand, due to the collapse of the bipolar structure of international 
relations and the socialist camp Russian defense industry got into got in 
a difficult situation, where the general economic crisis, which caused an 
absence of internal orders and loss of traditional markets, forced to find 
new customers. In this situation due to the embargo on arms supplies 
from the Western countries and the presence in the Chinese leadership 
aspirations of large-scale modernization of the armed forces and MIC 
because of its weak technological level, conflicts of territorial character 
with neighboring states and fear of losing power, presence of the financial 
capacity, this position was taken by China.
1 Перспективы дальнейшего развития ВТС России и Китая будут определять новые 

команды управленцев. Центр анализа международной торговли оружием. 
<http://armstrade.org/includes/periodics/mainnews/2012/1120/103015758/detail.
shtml>.

2 Page, J. China Clones, Sells Russian Fighter Jets. The Wall Street Journal. <http://
online.wsj.com/news/articles/SB1000142405274870467920457564647265569884>.

3 Haas, M. Russian–Chinese Security Relations: Moscow’s Threat from the East. 
<http://www.clingendael.nl/sites/default/files/20130327_rc_securityrelations.pdf>.
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However, the close military-technical cooperation in the form of 
seller (RF) and buyer (PRC) at the beginning of the XXI century, fell into 
stagnation, base reasons of which consisted in economic losses caused 
by the unauthorized copying by the Chinese side of Russian military 
equipment and with further sale of modified technique in the world 
market of weapon, presence of certain level of distrust arising from the 
conflict historical past, the growth of China’s power, on the one hand, 
and the weakness of Russia in their eastern regions on the other.

As a result of the bilateral MTC, Russian Federation has succeeded 
to save the potential of defensive industry, to continue its modernization 
and improve the technological level of the armed forces, which greatly 
increased the capabilities of the perspective of implementing leadership 
ambitions in the post-Soviet space and realization of the geopolitical 
project Russian-Soviet «small» Eurasia. At the same time, China through 
MTC with Russia has grown into one of the leading arms exporters, made 
of PLA’s modernization and development of its own defense industry, 
which has strengthened its position as a challenger for the leadership 
in the regional and global dimensions. As a result, there was increasing 
assertiveness in China’s foreign policy in the context of territorial 
claims, causing a the «security dilemma» in Asia Pacific and growth of 
alarmism before the «Chinese threat» among the neighboring countries, 
strengthening of American presence in the region and the simultaneous 
enhancing of cooperation between the United States and opponents of 
Beijing’s Asia-Pacific foreign policy.
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Олександр Антонюк 

судова політика  
в умовах пРавової глобалізації

The article deals with the legal nature of globalization and its impact on the 
transformation of the judicial policy using as examples the cases against 
former Chilean dictator Pinochet, former Secretary of State Henry Kissinger, 
the UEFA leaders, officials of the US administration – in connection with 
the use of torture at Guantanamo and other. Special attention is paid to 
the formation of a global system of international criminal prosecution. In 
the example of the Spanish judge B. Garson it is shown that this system is 
formed not only through extensive international cooperation in the legal and 
institutional innovations in synchronization policies of different countries, but 
also by some judges of national courts that are «incorporated» to it and in 
practice by the exterritoriality of justice.

Помітною зростаючою тенденцією суспільного життя на початку 
ХХІ століття є інтернаціоналізація та уніфікація права, екстерито-
ріалізація правосуддя, а в цілому – свого роду правова глобалізація. 
Цей на перший погляд скоріше правовий феномен справляє потуж-
ний політичний вплив, а відповідні судові органи і їхні рішення ма-
ють значною мірою політичний характер, що й зумовлює актуаль-
ність і значимість їх розгляду в контексті розкриття впливу правової 
глобалізації на трансформацію судової політики. Деякі аспекти цієї 
проблематики розглядалися в працях правознавців – Г. Б. Власової, 
В. Ю. Верещагіна, О. І. Цуканової, С. А. Щетиніна та інших, тоді 
як в політологічному вимірі зазначена проблема ґрунтовно не роз-
глядалася.

Щодо поняття «політика судової влади», то воно пов’язано з 
реалізацією судовими органами і конкретними суддями немину-
чого вибору при прийнятті суспільно значущих рішень, що надає 
відповідним судовим рішенням політичного характеру. Останніми 
роками в різних країнах (Італія, Іспанія, Туреччина, Україна тощо) 
суспільства стикаються з прикладами залучення судових властей у 
політичний процес, що дає підстави говорити про «суддівську по-
літику». 

Термін «суддівська політика» юристи зазвичай використовували 
в суто правовому контексті, однак не можна не враховувати його 
політичний сенс. У фундаментальній книзі А. Барака «Суддівський 
розсуд» судова політика розглядається як «комплекс факторів, які 
спрямовують судову владу, коли вона робить вибір з тих варіан-
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тів, які право надає їй»1. Ключовою фігурою у сфері судової політи-
ки виступає суддя, наділений відповідними повноваженнями з роз-
гляду правових спорів у певному виді судочинства, формування та 
вироблення суддівської політики щодо застосування нормативних 
актів, узагальнення судової практики та створення правових пози-
цій тощо. 

Право вибору в застосуванні нормативного акта, правових по-
зицій, судової практики або вироблення правоположення для вирі-
шення правового спору має тільки суддя або колегія суддів. Така 
мисленнєво-аналітична діяльність судді з вибору єдино вірної пра-
вової норми, правової позиції, правоположення судової практики, 
за наявності декількох легітимних варіантів для застосування до 
спірних правовідносин або вироблення загального правоположен-
ня, становить собою суддівський розсуд. 

Суддівський розсуд можна визначити як надане судді право віль-
ного аналізу і вибору єдино можливого варіанта рішення (з наявних 
нормативних актів, правових позицій, судової практики), здатного 
врегулювати відносини при вирішенні юридичної суперечності в 
певному виді судочинства із закріпленням результату вибору в су-
довому акті2.

Суддівський розсуд може знаходити реалізацію в певній суд-
дівській політиці, яку необхідно відрізняти від судово-правової та 
судової політики. Вона пов’язана із свідомим формуванням і реа-
лізацією політичних міркувань, згідно з якими суддя робить вибір 
між різними відповідними праву альтернативами, відкритими перед 
ним у важких справах. Цей вибір може визначатися тими чи іншими 
політичними, моральними, релігійними та іншими факторами. 

Відносна самостійність суддівської політики з найбільшою оче-
видністю виявляється у сфері призначення покарання, де практика 
судів давно отримала позначення як кримінально-виконавча (або 
каральна) політика. Вона підтверджує, що законодавець не тільки 
закріплює за суддею право тлумачення застосовуваних норм права, 
але й залишає на його розсуд вибір одного з варіантів вирішення по-
ставлених перед ним питань, що допускаються законом. Узагалі про 
будь-яку політику може йтися лише тоді, коли в особи, що приймає 
суспільно значуще рішення, є вибір. За відсутності вибору цілі й 
засоби їх досягнення пропонуються ззовні, і якщо можливість ви-
1 Барак, А. (1999). Судейское усмотрение. Москва: НОРМА, 299.
2 Гук, П.А. (2008). Независимость и судейское усмотрение. Российская юстиция, 

11, 45–47.
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бору варіанта рішення (дії) відсутня, то ні про яку політику даної 
системи (організації тощо) говорити не можна.

Результуючою індивідуальних рішень кожного з діючих суддів 
є судова політика, або політика судової влади. «В основі цього під-
ходу до судової політики лежить принцип незалежності суддів і їх 
внутрішнього переконання при прийнятті рішень, що обмежується 
лише рамками закону. Однак плюралістичність тлумачення закону 
різними суддями має й інші обмеження, окрім закону. Внаслідок 
інстанційної побудови судової системи «різнорідність» рішень, що 
прийняли суди нижчого рівня, певною мірою скорочується тими 
варіантами, які будуть схвалені вищестоящими судами. Зрозуміло, 
суддя, який виніс скасоване згодом рішення, може залишатися при 
своїй точці зору, але в кінцевому підсумку набере чинності те рі-
шення, яке відповідає розсуду суддів вищих судів (якщо, звичайно, 
сторони оскаржать початкове рішення)»1. Тому найбільш виразних 
контурів політика судової влади набуває в рішеннях вищих судових 
органів. Крім їх авторитету і легальної сили, їх значення визнача-
ється й тим, що сторони, оскаржуючи рішення нижчих судів, бачать 
у рішенні найвищого судового органу сприятливу для захисту своїх 
інтересів перспективу. 

Правова глобалізація є частиною загального процесу глобалізації 
в різних сферах суспільних відносин. Витоки її сягають середини 
ХХ століття, коли розпочався новий етап міжнародного співробітни-
цтва у вирішенні загальносвітових проблем. Відстоюючи таку точку 
зору, С. А. Щетинін доводить, що «по-перше, процеси правової гло-
балізації у своїх окремих напрямах можуть виступати і як віднос-
но незалежні від загальносвітових процесів глобалізації в цілому. 
А, по-друге, на певному етапі свого розвитку вони були органічно 
«вплетені» в загальну систему загальносвітових глобалізаційних 
процесів, виконуючи певною мірою функцію їх «обслуговування»2.

На цій основі, у контексті аналізу світових економічних і по-
літичних глобалізаційних процесів, С. А. Щетинін розглядає пра-
вову глобалізацію в двох основних аспектах: по-перше, як про-
цес, покликаний забезпечити юридичне оформлення та правову 
легітимність інститутів і елементів глобальної політичної влади і 
транснаціональним економічним об’єднанням; по-друге, як цілком 
1 Петрухин, И.Л. (ред.) (2003). Судебная власть. Москва: Проспект, 69.
2 Щетинин, С.А. (2008). Правовая глобализация: понятие и основные формы: 

(теоретико-методологические аспекты): дисс. на соискание ученой степени 
канд. юрид. наук: спец. 23.00.01 «12.00.01 – Теория и история права и 
государства; История учений о праве и государстве». Ростов-на-Дону, 5.



262

ISSN 2336-5439          EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ

самостійний процес, що має свою окрему історію і незалежний від 
політичної та економічної глобалізації, покликаний забезпечити 
міждержавну взаємодію у справі вирішення глобальних проблем 
сучасності.

Правова глобалізація означає універсалізацію юридичної мови, 
правових норм, створення універсальних юридичних інструментів і 
загального визнання основних цінностей, таких як демократія, пра-
ва людини, правова держава. Також вона пов’язана з формуванням 
глобальних нормативно-правових механізмів, що забезпечують не 
тільки широке міжнародне співробітництво в галузі права, але й 
синхронність інституційних нововведень у політиці різних держав. 
Пристосування права до умов глобалізації враховує зміни статусу 
національної держави, у тому числі скорочення її суверенітету, по-
силення відносності понять «території» і «кордони».

Як зазначає Г. Б. Власова, «у правових системах різних держав 
глобалізація виявляється як широкомасштабний і багатоплановий 
процес наростання спільного, а на рівні правозастосування отримує 
своє вираження в зростанні значення загальновизнаних світових 
стандартів у правозастосовній діяльності». У зв’язку з цим вона, 
зокрема, звертає увагу на те, що «вплив глобалізаційних процесів 
на правозастосовну діяльність виявляється в трансформації органі-
заційного рівня правозастосування, в удосконаленні організації та 
діяльності правозастосовних інститутів судової системи при забез-
печенні їх відповідності міжнародним стандартам»1.

Також вплив глобалізації на діяльність судової влади реалізуєть-
ся в сучасному світі через створення наддержавних судових інстан-
цій та набуття міжнародними судовими органами, особливо із за-
хисту прав людини, значення ефективного засобу позасистемного 
контролю національної судової влади.

Як відзначають В. Ю. Верещагін і О. І. Цуканова, «глобаліза-
ція пов’язана із зростанням масштабів владного втручання. Вла-
да – один з атрибутів глобалізації. У глобальній системі, елементи 
якої стають дедалі більш залежними один від одного, здійснення 
владних повноважень шляхом прийняття рішень, здійснення тих чи 
інших дій виконавчих органів влади на одному континенті можуть 
мати істотні наслідки для народів, спільнот, домогосподарств на 
інших континентах. Владні центри і саме існування влади дедалі 
1 Власова, Г.Б. (2010). Процессы глобализации и судебная власть. Человек и 

закон, 8, 55–62
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більше і більше віддаляються від суб’єктів і областей, що зазнають 
на собі їх наслідки»1.

Основними способами правової глобалізації є правова інтегра-
ція, правова інтернаціоналізація та правова імплементація. Наслід-
ком правової глобалізації є, зокрема, виникнення міжнародного гло-
бального правосуддя. Слід враховувати при цьому, що створювана 
під її впливом глобальна система міжнародного кримінального су-
дового переслідування часто використовується як спосіб розширен-
ня політичного впливу і метод «розправи» з неугодними політични-
ми режимами.

На сьогоднішній день відомі такі інституційні моделі установ-
лення, формування, правового регулювання, організації та діяль-
ності органів міжнародного кримінального правосуддя: 1) міжна-
родні кримінальні трибунали ad hoc, створювані Радою Безпеки 
ООН як допоміжні органи; 2) змішані (гібридні) трибунали (суди) 
двох видів: (а) створювані відповідно або на основі договорів дер-
жав з ООН і (б) сформовані тимчасовими адміністраціями ООН на 
територіях держав, де проводяться миротворчі операції; 3) націо-
нальні суди, до юрисдикції яких віднесено розгляд справ про між-
народні злочини за участі міжнародних суддів та інших учасників 
кримінального судочинства; 4) Міжнародний кримінальний суд2.

Однак поряд зі спеціалізованими органами в систему міжнарод-
ного кримінального правосуддя, що формується, «інкорпоруються» 
звичайні судді національних судів. Це неминучий наслідок того, що 
держави, будучи учасниками договорів, що встановлюють злочин-
ність і караність міжнародних злочинів, зобов’язані вживати заходів 
щодо імплементації в національне законодавство норм міжнародно-
го права про їх злочинність та караність. Через це більшість держав 
світу включають в національне кримінальне право норми про від-
повідальність за злочини, передбачені міжнародними договорами, 
і приймають законодавство у сфері судоустрою та кримінального 
процесу таким чином, щоб кримінальне правосуддя у справах про 
міжнародні злочини могло безперешкодно здійснюватися націо-
нальними судами.

Яскравим прикладом такої судової практики, що складається і в 
якій здійснення правосуддя нерідко важко відділити від політики, 
є іспанський суддя Бальтасар Гарсон. Примітно, що він ніколи не 
1 Верещагин, В.Ю., Цуканова О.И. (2006). Национальная государственность в 

условиях глобализации. Ростов-на-Дону: СКНЦВШ, 32-33.
2 Волеводз, А.Г., Волеводз В.А. (2009). Современная система международной 

уголовной юстиции: Хрестоматия. Москва: Изд-во Юрлитинформ.



264

ISSN 2336-5439          EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ

приховував своїх лівих переконань і неодноразово брав участь в ан-
тифашистських демонстраціях, у минулому він був депутатом пар-
ламенту від Іспанської соціалістичної робочої партії. Він відомий 
тим, що 1998 року порушив справу проти колишнього чилійського 
диктатора А. Піночета і видав ордер на його екстрадицію з Лондона. 
Гарсон заявив, що існує достатньо доказів, які дозволяють вимагати 
від британської влади арешту генерала і його екстрадиції до Іспанії, 
де він повинен сісти на лаву підсудних. Від Великої Британії також 
зажадали заморозити фінансові активи Піночета з метою виплати 
матеріальної компенсації жертвам Піночета. Британська влада була 
змушена підкоритися цій вимозі. Після шістнадцяти місяців, про-
ведених під арештом за рішенням британського Верховного Суду, 
Піночета відпустили під приводом його розумового розладу, який 
нібито не давав йому можливості постати перед судом.

Продовжуючи розслідувати аналогічні справи, суддя Гарсон 
пред’явив обвинувачення іншим іноземним громадянам, викорис-
товуючи принцип екстериторіальності правосуддя, який дозволяє 
іспанським суддям розслідувати злочини, вчинені в будь-якій части-
ні земної кулі, навіть якщо вони не вважаються злочинами за зако-
нами країни, де були вчинені ці дії. Так, він порушив справу проти 
колишнього держсекретаря США Генрі Кіссінджера з метою роз-
слідування піночетівського перевороту і так званої «Операції Кон-
дор» – спланованого знищення лівої опозиції в країнах Латинської 
Америки.

Також Бальтасар Гарсон займався розслідуванням діяльності 
«ескадронів смерті», які діяли під виглядом антитерористичних 
бригад проти баскських підпільників, і розкрив зв’язки «ескадро-
нів смерті» зі спецслужбами Іспанії. Він же розслідував справу ко-
лумбійських наркокартелів та їхні контакти з адміністрацією США. 
Він пред’явив обвинувачення у злочинах проти людяності арген-
тинському офіцерові Адольфо Силінго, який віддав наказ скидати 
з літаків в море лівих активістів, противників аргентинської хунти.

Ще суддя Гарсон порушив справу проти власників футбольних 
клубів та керівництва УЄФА, що обвинувачувалися в організації 
договірних матчів. Він займався розслідуванням справи росій-
ського олігарха В. Гусинського, вів справи щодо «російської нар-
комафії», виявляючи її зв’язки з керівництвом іспанської правої 
Народної партії. 11 жовтня 2008 року Гарсон санкціонував обшук 
будинку, який належав голові комітету з фінансових ринків Дер-
жавної Думи РФ Владиславу Резнику. Суддя також проводив роз-
слідування справи російського олігарха Олега Дерипаски, якого 
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звинувачували у зв’язках з італійською мафією й у «веденні рахун-
ків» російської мафії.

Саме Гарсон почав слідство проти чиновників адміністра-
ції США – у зв’язку із застосуванням тортур на базі Гуантанамо. 
2007  року він розпочав слідство у справі Джорджа Буша і його со-
юзників у зв’язку з військовими злочинами в Іраку. Він же брав 
участь у розслідуванні й зборі доказів для пред’явлення обвинува-
чень ізраїльським військовим у зв’язку зі злочинами в секторі Газа. 
Суддя Гарсон подавав позов до Європарламенту про позбавлення 
Сільвіо Берлусконі недоторканності в рамках розслідування справи 
про корупцію.

2009 року Бальтасар Гарсон отримав повідомлення від генераль-
ного прокурора Іспанії з настійною рекомендацією утриматися від 
розслідування справ іноземців, зокрема чиновників адміністрації 
США, і «не політизувати правосуддя». Текст рекомендації генпро-
курора був публічно оприлюднений у пресі, що стало безпрецедент-
ним явищем в історії іспанського правосуддя.

Суддя Гарсон почав розслідування злочинів, скоєних під час 
Громадянської війни в Іспанії і диктатури, що постала згодом. Май-
же 115 тисяч осіб безслідно зникли за роки фашистського режиму 
Франко. Більшість з них були вбиті, що дозволяло притягнути зло-
чинців до відповідальності. Згідно з амністією 1977 року франкісти 
не можуть бути притягнуті до відповідальності за скоєні злочини, 
проте в тексті закону про амністію не йдеться про «зниклих без ві-
сті», що й дало судді Гарсону юридичну можливість почати роз-
слідування. Б. Гарсон також розслідував справу про вбивство іспан-
ського поета Гарсіа Лорки. У ході розслідування наказав провести 
ексгумацію останків, що імовірно належали поетові й ще вісімнад-
цяти республіканцям, яких розстріляли фалангісти.

2010 року профранкістські судді оголосили Гарсона винним у 
перевищенні допустимих повноважень, оскільки він наказав полі-
ції прослуховувати розмови між обвинуваченими в корупції чинов-
никами, що перебували в ув’язненні, та їх адвокатами. Державний 
прокурор назвав тоді Гарсона «чудовиськом» і заявив, що той уявив 
себе «великим братом, який вважає, що може слухати все, що йому 
завгодно». Крім того, йому інкримінувалося отримання хабарів від 
банку «Santander» за читання лекцій і перевищення повноважень 
у зв’язку з розслідуванням злочинів часів Франко в обхід амністії 
1977 року. Уже перебуваючи у статусі обвинуваченого, Гарсон про-
довжував приходити на засідання суду в суддівській мантії.
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У лютому 2012 року суддя Гарсон був визнаний винним у спра-
ві про незаконне прослуховування. Вислухавши обвинувальний 
вердикт – відсторонення від посади і одинадцятирічна заборона на 
професійну діяльність, – Гарсон заявив: «Даний вирок лише звужує 
юридичну базу і можливість збору доказів, тим самим підриваючи 
саму можливість розслідування справ про корупцію та пов’язані з 
нею злочини. Даний вирок дозволяє злочинцям уникнути покаран-
ня; він своїм лютим неприйняттям рішень окремого судді знищує 
сам принцип незалежності всієї іспанської юридичної системи».

Вердикт був опротестований у Конституційному Суді, а саме пе-
реслідування судді Гарсона викликало масові акції протесту в Іспа-
нії, у тому числі 100-тисячну демонстрацію солідарності в Мадриді. 
Іспанські діячі культури організовували кампанії на підтримку суд-
ді, які очолював друг Бальтасара Гарсона режисер Педро Альмодо-
вар. Він та актриса Пілар Бардем, актори Хосе Сакрістан, Хуан Дієго 
Ботто, Пепе Війуела, письменники Луїс Гарсіа Монтеро і Альмуде-
на Грандес, доктор Луїс Монтес проводили акцію під назвою «без-
строкове домашнє ув’язнення», щоб виявити солідарність із суддею 
Гарсоном і висловити протест проти «нової перемоги Франко».

Показово, що в січні 2012 року наступник Гарсона на посаді, 
суддя Рафаель Рус Пабло Гутьєррес, відновив розслідування тортур 
ув’язнених у Гуантанамо. Новий суддя заявив, що буде шукати до-
даткову інформацію у справі полонених Гуантанамо, домагаючись 
міжнародного ордера на арешт деяких чиновників адміністрації 
США.

У діяльності Бальтасара Гарсона ми бачимо підтвердження ста-
новлення тенденції правової глобалізації, яка здійснюється в тому 
числі завдяки діяльності окремих суддів, а також значну роль їхньої 
політичної волі в просуванні принципу екстериторіального право-
суддя.
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P O L I T I C A L  I N S T I T U T I O N S 
A N D    P R O C E S S E S

Olha Slavina

ChANgINg ThE SymbOLIC mATRICES IN SySTEmS 
Of POST-COmmUNIST TRANSIT: ThE UKRAINIAN 
ExPERIENCE

This paper is an attempt to build a consistent logic of movement of the Ukrainian 
society towards the true democracy, finding a modification of master narrative 
of mass political consciousness, as well as the destruction of the old symbolic 
forms and replacing them with new ones, corresponding real challenges 
of the present time. The author concludes that the transitional reality in 
Ukraine contains the most representative symbolic articulations (products of 
“bottom-up”-symbolization: a comprehensive system of allegorical images, 
new political rituals and rites, mythologemes and transformed archetype), 
which constitute collective emotions and memory. At the same time, there is 
a need to develop the relevant mechanisms of symbolic “top-down”-control 
under the transit to ensure sustainable progress towards its ultimate goal.

Formulation of the problem. Any type of political transformations, 
including changes in post-communist countries, is accompanied by in-
tense symbolic dynamics. Formation of collective representations about 
the changes occurs on the way of series-parallel processes of reconstruc-
tion of symbolic matrices that make up the complex network of cogni-
tive resources of social knowledge. These processes can be tracked most 
clearly on the examples of significant changes in the societal system 
(when the state of suspense actualizes the process of value rethinking the 
political events) as the transformation affects not only simple symbolic 
forms, but fairly stable constructs, which are the archetypes, myths and 
rituals. Let’s consider the Ukrainian case from this standpoint. 

After the collapse of the Soviet Union and until the early 2000s, Ukrai-
nian society had been in the state of lost integrity and coherence of the 
socio-political picture of the world. However, despite the dismantling of 
the previous political system, the old paradigm of thinking and political 
behavior was persisted. However, in parallel the new ideological projects 
began to emerge: these were national-centric projects that had become 
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the harbingers of Ukrainian democratic transition. We are talking about 
the 2004 Orange Revolution – the starting point of the transformation of 
political culture and systemic changes in political management.

It should be emphasized that the post-orange period demonstrated the 
problem of collisions between alternative symbolic projects of social or-
der, which was characteristic feature of transitive societies. Theoretical 
justification of this statement can be found in the Prof. Lotman’s conclu-
sion about the structural heterogeneity of semiotic space. According to 
Ju.Lotman there are nuclear constructs and peripheral areas in this space1. 
At the stage of socio-political transformation we can see the situation 
when the destruction of a single hierarchic semiotic field is occurred and 
the set of basic symbols is modified, thus the former center becomes the 
periphery. This oppositioning becomes possible due to the fact that only 
one of the symbolic projects can be dominant and satisfy the gravitation 
of the system to stability. In the Ukrainian case at the time of the Orange 
Revolution, a post-communist identity and symbolic project of Ukraine 
as a junior partner of Russia held the status of nuclear construct, while 
the democratic version of the national consciousness was located at the 
periphery. Maydan-2004 was an effort to displace the old center to the 
periphery and transform the peripheral symbolic project into dominant 
one. Thus, since 2004, nation-building in Ukraine has reached a stage 
of sharpened search for a common semiosis. However, the authoritarian 
pullback during Victor Yanukovych’ governing demonstrated the weak-
ness and immaturity of the emerging civil initiatives. 

However, as we know from the ontological “law of hierarchy of sign-
edness of social reality”2, simultaneous realization of various symbolic 
models of social life is impossible. The key to a successful social prac-
tice is the selection and implementation of a particular symbolic program 
through “bringing the social reality to a single symbolic denominator”3. 
As a result of the hard collision between two symbolic models (authori-
tarian and democratic) in Ukraine, this common denominator became 
Euro-maydan and Revolution of Dignity (2014).

Goals and objectives of the paper. The foregoing sets the goal to con-
struct a logic of changing of symbolic matrices in Ukraine as a political 
1 Лотман, Ю.М. (2000). О семиотическом механизме культуры. Семиосфера. 

СПб.: Искусство-СПБ, 487.
2 Цыганков, В.В. (2009). Теоретико-методологические основы исследования 

знаковости социальной реальности. Известия Российского государственного 
педагогического университета имени А. И. Герцена, 29, 144-147.

3 Цыганков, В.В. (2009). Теоретико-методологические основы исследования 
знаковости социальной реальности. Известия Российского государственного 
педагогического университета имени А. И. Герцена, 29, 144-147.
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system of the post-communist type, in connection with the transitional 
circumstances of the historical moment. This objective finds its concreti-
zation in the formulation of the following tasks:

− to outline the specific conditions for active re-symbolization over 
the past year in Ukraine;

− to identify the steps that have been taken (from the “bottom-up” 
as well as from the “top-down”) to replace the dominant political 
myth;

− to determine the consequences of the symbolic actions and their 
effect on the system stabilization;

− to reveal directions of subsequent symbolization, which can be 
effective in terms of increasing of legitimacy and stability of 
democratic order.

Main material. Retrospective view shows that all post-communist 
systems in due time faced with crises in one or another manifestations 
associated with transformations. As we know, rational motives of human 
behavior are crumbling in a crisis, and consciousness accumulates dis-
organized elements. There is a perceptible (almost painful) necessity of 
finding (or even deliberate choice) the myth. Myth reconstructs a picture 
of the world, allowing to re-master it: thus society restores itself through 
myth-making. In this regard, N.Berdyaev noted: “The myth can be more 
real than civilized reality. The societies, in which people are grouped 
together, create a series of illusions necessary for their existence and 
development. Perhaps this is the strongest of illusions”1.

Here we are talking about the fact that S.Langer identified as “the 
need for symbolization”2: the myth becomes a form of ordering the real-
ity, the symbolic tool of political change modeling, the symbolic content 
of value vacuum. However, basing on the theoretical works of American 
political psychologists M. Edelman and L. Bennett, we are able to as-
certain the specific feature of political myths not only as projections, but 
also as cognitive maps that provide everyday perception of events and 
phenomena of social life3. Thus, the process of social constructioning of 
community (as a result of reproducing of political myth) can be imple-
mented, in other words, the formation of its identity takes place. 
1 Бердяев, Н. (1947). Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и 

объективация. Париж, YMCA-Press.
2 Лангер, С. (2000). Философия в новом ключе. Исследование символики разума, 

ритуала и искусства. Москва: Республика.
3 Edelman, M. (1967). Myths, metaphors and political conformity. Psychiatry, 30. 

New York, 217-228.
Bennett, L.W. (1980). Myth, ritual, and political control. Journal of communication, 30, 

4. New York, 166-179.
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Efficiency of the myth can be explained due to its integrity of the 
ideological content and emotionally-sensual expression. According to 
K.Flood, myth is a “narration, claiming the status of a true picture of 
the events of the past, present and projected future and perceived by so-
cial group as truth in general terms”1. Due to these properties, the myth 
becomes an effective tool for creating symbolic snapshot of transition 
reality. 

If we talk about the functionality of the socio-political myth, then it 
should be necessarily noted that myth becomes an active and applicable 
element of the political process only when it is constructed in accor-
dance with the circumstances of the historical moment. The analysis of 
the events occurring in Ukraine and in the Ukrainian society over the last 
year lets us talk about the transformation of the active political myth. If 
prior the abolition of signing the Association Agreement (AA) with the 
European Union by the President Viktor Yanukovych in November 2013, 
it was possible to observe only a passive citizens’ dissatisfaction with the 
policy of the ruling political elites; but after this incident, there has been 
a radical change. Millions of people in Kiev and regional centers took 
to the streets to protest against the governmental decision. Failure of 
the AA was the last straw in the rebirth of the Ukrainian political myth, 
which has become read as follows: Ukraine is a promising European 
state, and not a weak buffer post-communist country. And in this new 
reading of the myth, it could guarantee the reproduction of a transformed 
social order and specify the place to every single citizen in it. In addition, 
a new myth as “an expression of determination to act”2 has become a 
powerful force capable to mobilize citizens for decisive actions.

What symbolic steps have been taken to confirm and consolidate 
the new myth? According to theoretical schemes produced by politi-
cal mythology, the substitution of the old myth by the new one occurs 
basing on:

1) the archetype;
2) the content of a particular experience, empirically obtained in situ-

ations united by this archetype;
3) the system of allegorical images with special functional symbolics 

corresponding the “desired” things with the “proper” ones, i.e. with the 
existing archetype.
1 Флад, К. (2004). Политический миф. Теоретическое исследование. Москва: 

Прогресс-Традиция.
2 Bottici, Ch., Challand, В. (2006). Rethinking political myth: The clash of civilizations 

and self-fulfilling prophecy. European journal of social theory, 9, 3, 315-336.
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Let’s start with the last point, that is a set of functional symbols, which 
served as a proto-form of “bottom-up”-legitimization of the new order. 
First of all, it is worth to talk about the mass dismantling of memorials 
related to the Soviet past of Ukraine, in particular, the monuments to 
Lenin and other Soviet leaders have been tumbled down (among civil 
society activists this action received the name of “Leninopad”). Setting 
aside the plaque of barbarous treatment with the historical heritage, and 
thinking only in terms of political science, it can be concluded: Ukrai-
nian society has proved in a “bifurcation point”, that is a powerful emo-
tional defaults to the administrative and political practices of the for-
mer regime and the desire to become an influential subject of political 
decision-making. 

From the standpoint of the symbolic designing of socio-political 
space1, it is logical that in place of the rejected symbols the new ones 
(relevant to inquiries of mass consciousness at that time) had to rise. 
And this condition was fulfilled: numerous memorials of the “Heaven 
hundred” (“Nebesna Sotnya”) have been built in many regions of the 
country, as well as some avenues and squares were renamed in honor 
of the heroes of the Maydan. However, the image of the Other (within 
the country and abroad) has clearly taken shape. In this case, the Other 
acts as an alienated subject in the forming of the internal model of so-
cial group relations and marks the farewell to the last (post-Soviet) era 
and the beginning of a new (national democratic) one. During the Euro-
revolution in Ukraine and still the image of inner Other is implemented 
in the figures of social movement “Anti-Maydan” and the Communist 
Party of Ukraine (CPU). The selection of these Others is not random and 
it is understandable in the Ukrainian political context. Thus, the confron-
tation between Maydan and Anti-Maydan comes not from the dispute 
about the European future of Ukraine, but originates from the conflict of 
“two Ukraines”, which was activated during the 2004 Orange Revolu-
tion. This conflict has been constructed and deliberately aggravated by 
differences in the perception by inhabitants of the Western and Eastern 
regions of Ukraine of their shared political history. As for the CPU, the 
explanations are unlikely needed here: in the opinion of the radical pub-
lic activists, the “party of the past” should be abolished. Thus, we can 
make a preliminary conclusion that the crystallization of the image of 
Me and the constructioning of ideas about the Other have formed the 
framework of the new Ukrainian political myth and provide its viability 
up to this days. 
1 Бергер, П., Лукман, Т. (1995). Социальное конструирование реальности: 

Трактат по социологии знания. Москва: Медиум.
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As we know from the political theory, one of the main characteristics 
of a political myth is the reliance on the archetype. Archetypes are the 
actively operating settings defining personal thoughts, feelings and ac-
tions1. This is the primary matrix of social consciousness, while certain 
social images appear as derivatives (secondary) structures through which 
hidden meanings matrices are disclosed. Therefore, the archetypal base 
can be considered as a substratum for mythological system, if we under-
stand substratum as elementary (static and stable) part of its objective 
content.

As it is clear from the above saying, we found that the dominant 
myth in Ukraine has undergone the renovation, which means that the 
transformation with regard to the basic archetype has to happen. The 
former base archetype manifested itself in connotations of “(post)-
Sovietism” and attitudes of “(post)-Soviet man”. Therefore, the change 
of attitudes of mass consciousness has led to the deeper transformation. 
Thus, the conviction in the inevitability of bad life for citizens, the 
encouraging of corruption, the acquiescence to the lack of opportunity 
to influence the policy have been shifted by the perception of the ideas 
of a deserved better future and national prosperity. The return of respect 
for the law, the creation of numerous lustration initiatives, projects for 
the control on budget spending by local governments and, of course, the 
emergence of the phenomenon of Euro-Maydan as itself speak in favor 
of the last statement. In this aspect Euro-Maydan serves as generated 
orientation of the public on European civil and political values, and 
“Europe” acts as a symbol of axiological, as well as a range of social, 
geopolitical and economic preferences. 

As a result, today we have the opportunity to observe in the Ukrainian 
society the overcoming the feeling of underdeveloped society, insolvency 
and abandonment after the collapse of the USSR. To replace these ideas 
the new phenomenon comes and we can describe it as unitization, as 
consolidation of the Ukrainians around the formed idea of national unity 
between East and West and their common European future. In support of 
this assertion it is necessary to establish the increasing traction of people 
to use ceremonial political symbols. Last year, the country showed a lot 
of patriots who symbolically declare their choice not only by wearing the 
national costume elements (“vyshivankas”), but also getting the relevant 
tattoos, branding cars and other vehicles by colors of the Ukrainian flag 
and elements of national ornaments, holding public events such as “Flag 
in Each Window”, creating “Human Chains” to connect the cities, the 
banks of the Dnieper, and so on. All these actions can be classified as 
1 Юнг, К. (1997). Душа и миф: шесть архетипов. Москва.
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a mental and an operational attachment to certain symbolic matrices, 
because exactly in this way – combining with symbols – political myth 
comes to operating and ritualization. Such sign and symbolic embodi-
ment of the myth turns it into a full communicative system. According 
to R.Barthes: “material media of mythical message ... no matter how 
different they may be, (as they become a part of the myth), are reduced 
to the function of signification, they represent only a starting material for 
the construction of the myth; their unity lies in the fact that they all are 
endowed with the status of linguistic resources”1.

From the perspective of the above it should be noted that the 
change of the archetype of (post)-Soviet man to the archetype of 
Ukrainian European occurs through the transformation of the type of 
civic political culture from the patrialistic to activist one (the political 
culture of participation). This is vividly illustrated by the plurality of 
non-governmental organizations that have appeared now in Ukraine (or 
reactivated its activities) and deal with the monitoring the tone of the 
press, an anti-corruption investigations, support the army and civilians, 
human rights projects, training initiatives to prepare civil society activists 
to participate in the political projects. 

Summarizing the above noted, it can be stated that the transitional 
reality in Ukraine contains the most representative symbolic articulation 
that constitute collective emotions and memory. At the same time, the 
key issues of transition are projected through the proper ritualism. In this 
context it is appropriate to speak of the emergence of new socially sig-
nificant rituals, such as the weekly Viche on the Maydan in Kiev and the 
widespread use of national Anthem of Ukraine. The main functions of 
these symbolic actions are integrative (assertion of the unity and whole-
ness of the community of people) and psychotherapeutic (achieving a 
sense of solidarity in the face of crisis) ones. But the most prominent 
example is the use of a specific greeting (slogan / spell), which reads as 
follows: “Glory to Ukraine! Glory to the Heroes! Glory to the Nation! 
Death to the enemies! Ukraine above all!” («Слава Україні! Героям 
слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе!»). Repeat-
ability of this action and the number of people who find it necessary to 
resort to the practice of ritual described, allow us to speak about the for-
mation of a new habitus of culture. At the same time this ritual appears 
as meta-social language by which we can judge about the urgent requests 
put forward by the Ukrainian community in relation to the transitive re-
ality. These are the need for a sense of unity and cohesion of the nation, 
1 Барт, Р. (1994). Миф сегодня. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. 

Москва: Издательская группа «Прогресс», «Универс», 72-130.
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and the feeling of superiority over the Foreign Enemy, and the desire to 
be proud of their country, and willingness to support the changes. Men-
tioned political rituals form a common system of values in the collective 
consciousness and constitute the frame of socio-political identity (sense 
of co-participation in democratic transition). At the same time there is an 
implementation of symbolic communication that allows to legitimate the 
stage of democratization.

The whole cultural ritual complex is created. It simulates a modern 
reality in Ukraine in the key semantic codes. We are talking about such 
symbolic forms and ceremonials as a celebration of the Day of Dignity and 
Freedom (the Anniversary Day of Euro-maydan), making a documentary 
chronicles about the events of the civil uprising (“Maydan”), collection 
of artifacts and ideas for the future “Museum of Liberty / Museum of 
Maydan” and so on . Thus, here is an emotional consensus in the society, 
integration and mobilization of teams, increasing the sense of unity and 
cohesion of the nation.

In addition to this, here is some kind of symbolic coverage of 
righteousness and correctness of the chosen path (Ukraine’s European 
choice) occurring through the fusion of understanding of freedom concept 
and national independence with religious beliefs: “Ukraine is with us! 
God is with us”. We also want to recall that people who were killed during 
clashes on the Maydan constitute together the Heaven Hundred that is 
composed of the “Angels of Light”, “Angels of Kindness”. It can be stated 
that from this point (to some extent) Ukraine inherits the “Polish third 
way”, where the Catholic Church has played a huge role in maintaining 
Polish identity as a nation. As is well known, the main feature of the 
Polish value consensus was the anticommunism and anti-Sovietism plus 
patriotism, nationalism, and Christian commitment. At the moment the 
scale of the influence of the Church in Poland and Ukraine cannot be 
compared, but certain religious renaissance in Ukrainian society should 
be noted. 

Such a way we can conclude that some concrete deficiency of the 
transitional culture of the Ukrainian society has been removed by means of 
certain instruments of symbolization of political space, and the necessary 
substantial shift to the formation of a new reality / ideas about the new 
reality was also taken. In this symbolic system, the folding a functioning 
myth about the transformation allows to complete the picture of this 
shift, while the typical rituals perform the task of its adaptation to the rest 
of society, and memory objects (including the restoration of historical 
justice policy) allow to fit it naturally into the new context and fix it, and 
therefore neutralize the unpredictable challenges of transformation.
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However, in this case, there is a question that remains to be realized, 
and it relates to the appearance of the myth-ritual scenario – the main 
index of maturity of political myth. We want to recall that according to 
the scheme of E.Cassirer, prophecy is one of the necessary technologi-
cal components of the myth1. No prophecy (mythos-ritual scenario) no 
new social reality. After all, symbolization of the space of public life has 
a unique property to be affecting the transformation of reality and at the 
same time to be changed under the influence of this reality. So the inten-
sification of the democratic transition in Ukraine created a new political 
myth, which was able to legitimize transitional order of things. Now this 
myth must be institutionalized (in the form of the new strategy for devel-
opment of the Ukrainian state, making the necessary reforms, restoration 
of historical justice, consistent policy of historical memory). 

Conclusions. In accordance with the purposes of this paper, we have 
illustrated changes of a set of basic symbols in the socio-political space 
of Ukraine in connection with the events of Euro-maydan and Euro-rev-
olution. It was confirmed that a new attempt to construct a political real-
ity in the social macro-level embodied in the emergence of new political 
stereotypes and symbols as the basic signs of a political myth (which 
fully corresponds to the classical scheme of symbolization proposed by 
G. Lasswell2). Nationwide changing of mythological matrix led to cogni-
tive-emotional mobilization of elitist and mass opinion. At the same time 
the groundwork for the formation of a new political identity was laid. 

Naturally, the symbolic product of the reaction to such processes 
should become a certain ideology that can bridge the gap between actual 
and desired things. However, at the moment, none of the political parties 
in the run-up to parliamentary elections have offered such an ideologi-
cal program yet. Partly this task was accomplished by means of parlia-
mentary elections in Ukraine (2014), which resulted with the loss of the 
Communist Party of Ukraine (it did not win any seat in the Parliament). 
Now the pro-European democratic forces in Ukraine must demonstrate 
consolidation in the reconstruction of the state. This can be done through 
the adoption of restitution laws, reforming the judicial system and law 
enforcement, as well as the compliance of the Law “On the cleansing 
of power”. These symbolic steps will help to strengthen the stability of 
the democratic order and the establishment of democratic procedures, to 
increase respect for the elites, to stabilize the collective sentiments. 
1 Кассирер, Э. (1990). Техника современных политических мифов. Политология: 

хрестоматия. Москва: Гардарики, 580-581.
2 Lasswell, H.D. (1965). Language of Power. Language of Politics. Studies in 

Quantitative Semantics. Cambridge (Mass.): The M.I.T. Press, 4-19.
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Олександр Кудрявцев

цифРова неРівність:  
особливості впРовадження системи 
електРонного уРядування в сучасному 
полі укРаїнської політики

The article deals with the main aspects of the digital divide, and its influence 
on the implementation of e-government in the Ukrainian political area. The 
author uncovers some typical for the post-soviet countries problems on the 
way to decrease digital gap as one of the issues of the modern Ukrainian 
society. There are some examples of the successful implementation of the 
e-government presented in the article. The author supports the idea of the 
digital future for Ukraine in the short perspective if the sharpest problems will 
be solved. The article emphasizes possible ways of the electronic development 
for Ukraine in the short and long perspectives. Statistic data from the latest 
research are presented.

Сучасний світ характеризується величезною кількістю інформа-
ційних потоків, які, фігурально кажучи, є кровоносними судинами 
суспільства. Кількість інформації, що її генерує суспільство, вже 
давно вийшла за межі навіть найфантастичнішої людської уяви. 
Не в останню чергу завдяки значній модернізації матеріально-
технічної бази.

Із появою нових можливостей у сфері інформаційно-комуніка-
тивних технологій постає питання їх практичного використання в 
соціально значущих сферах суспільства, виробництві, управлінні, 
спілкуванні. Зважаючи на це, дедалі більшої актуальності навіть для 
країн, що розвиваються, набуває ідея оптимізації процесів держав-
ного управління на основі масштабного залучення новітніх інфор-
маційних технологій, особливо в ті сфери, функціонування яких по-
требує величезних часових та людських витрат. Комп’ютеризація, 
електронний документообіг, публічні сервіси – все це є елементами 
єдиної системи електронного урядування, на впровадження якої 
провідні суспільства сьогодні витрачають значні ресурси.

Успішність означеного процесу залежить від величезної кількос-
ті факторів, які можуть суттєво відрізнятися в кожному конкретно-
му разі. Так, при впровадженні системи електронного урядування 
в Молдові основними були два принципи: оцінювати всі ново-
введення з точки зору споживача, а не урядової установи, а також 
систематизовано переформатувати уряд, а не лише його автомати-
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зувати1. Польський досвід розбудови системи електронного уряду-
вання багато в чому ґрунтується на загальноєвропейській концеп-
ції, базовими засадами якої є класичні постіндустріальні цінності 
відносин громадянина з державою. З метою якісного та кількісно-
го покращення, всебічного контролю за процесом впровадження 
е-урядування тут було створено профільне міністерство – Міністер-
ство управління і цифризації (існує з 2011 р.)2.

До завдань цього підрозділу входить координація дій усіх інших 
міністерств та відомств, ініціалізація первинних процедур, загаль-
ний контроль за ходом виконання доручень. Окремо Міністерство 
відповідально за затвердження проектів, які потребують значного 
фінансування. Слід зазначити, що з 2007-го по 2013 рік на розвиток 
системи електронного урядування всього було витрачено 788 млн 
євро, які були надані європейськими структурними фондами.

Значних досягнень у створенні е-урядування досягла й Естонія. 
Згідно з доповіддю Ханнеса Астока, керівника програми розвитку 
і стратегії мобільного урядування та колишнього члена Естонсько-
го Парламенту, одним із чинників успішності впровадження та по-
дальшого функціонування системи електронного урядування стало 
залучення максимальної кількості зацікавлених сторін та ґрунтовна 
цифрова підготовка – ліквідація цифрової неграмотності та циф-
рової нерівності3. Завдяки цілеспрямованій діяльності на сьогодні 
77 % населення Естонії віком від 16 до 74 років є користувачами не 
лише Інтернету, а й державних сервісів.

Естонія однією з перших запровадила біометричні електронні 
посвідчення для громадян як обов’язковий документ посвідчення 
та авторизації особи. Наприкінці осені 2014 року стало відомо про 
наступний крок естонського уряду, який пов’язаний із запроваджен-
ням першої у світі системи електронного громадянства4. Мається на 
1 Молдова: досвід в е-врядуванні. Стела Мокан, виконавчий директор, Центр 

електронного управління (Молдова), Київ, 1 липня, 2014 р. Презентація в 
рамках проекту «Європейська модель е-урядування для України».

2 Польський досвід в е-урядуванні. Маріуш Пшибишевський, радник Міністра, 
керівник департаменту інформатизації, Міністерство управління і цифризації 
Польщі, Київ, 1 липня 2014 р. Презентація в рамках проекту «Європейська 
модель е-урядування для України».

3 Ханнес Асток. Електронний Уряд – досвід Естонії., Академія е-урядування 
Естонії, Презентація в рамках проекту «Європейська модель е-урядування для 
України». Київ, 1 липня 2014.

4 Kalev, A. This is so freaking huge man, it’s insane: The plan to let anyone become 
European – digitally. Електронний ресурс Zdnet. http://www.zdnet.com/this-
is-so-freaking-huge-man-its-insane-the-plan-to-let-anyone-become-european-
digitally-7000029486/ (2014, листопад, 22).
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увазі можливість для будь-якої особи, що не підпадає під обмежен-
ня з точки зору закону, отримати офіційний документ, який буде 
посвідчувати електронне громадянство. Інтонаційність такого рі-
шення не викликає особливих сумнівів, а його перспективність ви-
ходить далеко за межі поточного плану дій. Можна навести й багато 
інших прикладів е-еволюції в Європі та світі. На сьогодні більшість 
розвинених країн характеризуються власними досягненнями в пи-
таннях впровадження сучасних інформаційно-комп’ютерних тех-
нологій у процеси державного управління. Окреслене коло питань 
набуває сьогодні значної актуальності для країн, що розвиваються, 
зокрема й для України.

В українському політичному полі ідея розбудови системи елек-
тронного урядування існує тривалий час, проте найчастіше вона 
розглядається лише в контексті її аналізу як одна з компонент успіш-
ності інтеграції в Європейське співтовариство. Поруч із певними 
досягненнями у вирішенні означеного питання існує і багато труд-
нощів, пов’язаних з культурними, економічними, географічними та 
іншими особливостями українського соціуму. І однією з найбільш 
актуальних у цьому контексті є проблема цифрової грамотності та 
цифрової нерівності українського суспільства. Як показує світовий 
досвід, успішність моделі електронного урядування не в останню 
чергу залежить від її всеосяжності, максимального залучення сус-
пільства до участі в її розбудові та подальшому функціонуванні. 

Проблема залучення населення до активної участі у впроваджен-
ні е-урядування пов’язана з пошуком не лише спільних, загально-
значущих мотивів, але й індивідуальних, специфічних для кожного 
окремого громадянина очікувань – користувача послуг, підприємця, 
держслужбовця та ін. І якщо виявити мотивацію для приватного 
підприємця досить легко, то мотивувати держслужбовця в сучасних 
умовах – завдання великої складності. Одним із дієвих механізмів 
вирішення цього питання є ліквідація цифрової нерівності, яка в 
українському суспільстві має чітко виражений характер.

Термін «цифрова нерівність» має багато синонімів через те, що 
початковий варіант цього англомовного поняття «digital divide» в 
українській мові не має чітко визначеного аналога. У найбільш за-
гальному сенсі під цифровою нерівністю мається на увазі відсут-
ність еквівалентності можливостей різних соціальних груп на до-
ступ до всесвітньої мережі та, як наслідок, на реалізацію права на 
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інформацію1. Поява цього явища пов’язана з активним розвитком 
інформаційного суспільства та його закономірностями. 

Слід зазначити, що цифрова нерівність є логічним продовжен-
ням та ще одним проявом нерівності соціальної. Але на відміну від 
попередніх етапів у новому тисячолітті інформація, а з нею й уся 
інформаційна сфера стають потужною зброєю, застосування якої в 
абсолютній більшості випадків дає набагато швидший та якісніший 
результати. Саме тому проблема подолання цифрової нерівності та 
цифрового голоду виходить далеко за межі мотивів просвітництва та 
соціального добробуту, безпосередньо поєднуючись з питаннями ін-
формаційної безпеки на загальнодержавному та суспільному рівнях.

З іншого боку, існує думка, що проблематика цифрової нерівно-
сті співвідноситься лише з економічним дискурсом, оскільки саме 
економічні фактори є детермінантами цифрової нерівності2. Відпо-
відно, ця проблема має вирішуватися перш за все на економічному 
рівні. Однозначним є те, що для сучасного українського суспіль-
ства означена проблема виходить далеко за межі економічного дис-
курсу. Так, згідно з Р. Дж. Кауфманн цифрова нерівність (у інтер-
претації автора це «digital gap») має розглядатися в п’яти різних 
вимірах, а саме:

• технічному, під яким мається на увазі доступність матеріально-
технічної бази, програмного забезпечення та мереж передачі 
інформації;

• особистісному – безперешкодному доступу та використанні;
• ціннісно-цільовому – шаблонне використання можливостей 

технології, чи нестандартного підходу;
• з точки зору вмінь та навичок оптимального застосування;
• колективістського, а саме реальних можливостей міжосо-

бистісної взаємодії користувачів-початківців з досвідчени-
ми користувачами та експертами через профільні соціальні 
мережі3.

1 Internet acronyms and lingo glossary. Whatls.com. http://whatis.techtarget.com/
glossary/Internet-Acronyms-Lingo. (2014, листопад, 23).

2 Lechman, E. Digital divide – inequalities in level of implementation of new 
information and telecommunication technologies. Cross country study. Gdańsk 
University of Technology, Gdańsk, Poland. Academia.edu. http://www.academia.
edu/6970051/Digital_divide_inequalities_in_level_of_implementation_of_new_
information_and_telecommunication_technologies._Cross_country_study. (2014, 
листопад, 22).

3 Kauffman, R.J., Techatassanasoontorn, A.A. (2005). Is there a global digital divide 
for digital wireless phone technologies? Journal of the Association for Information 
Systems. Special Issue. Vol. 6, 338-382.
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У той самий час досить неоднозначним видається визначення по-
няття цифрової нерівності. З наявних точок зору найрелевантніши-
ми є дві позиції: у першому разі цифрова нерівність (тут вона може 
асоціюватися з «digital gap») розглядається як фізична обмеженість 
на доступ до інформаційно-комунікативних технологій. Ця обмеже-
ність є об’єктивною, тобто базується на економічних, географічних, 
політичних та інших чинниках, які не мають прямого відношення до 
свідомості, звичок та уподобань громадян. Таке розуміння цифро-
вої нерівності перетворює її на статистичне поняття. Досліджуючи 
цифрову нерівність в означеному контексті, можна робити висновки 
стосовно е-готовності або загального рівня розвитку інформаційно-
комунікативних технологій у тому чи іншому суспільстві. Ліквіда-
ція цифрової нерівності в такому розумінні є першочерговим за-
вданням політичних інститутів, зацікавлених суб’єктів політичного 
поля, а також політично активних громадян (соціальна ініціатива). 
Подоланням цифрової нерівності наразі можна буде вважати до-
сягнення певної відповідності чисельності суспільства та кількості 
підключень до всесвітньої мережі. Тобто в даному разі проблема 
має більше економічний характер, а її вирішення, відповідно, зале-
жить від наявних економічних ресурсів того чи іншого суспільства. 
У цілому, стосовно створення системи електронного урядування 
вирішення означеного питання може бути подано як перша частина 
практичної імплементації.

Разом із тим у більшості конкретних випадків і в українських ре-
аліях зокрема труднощі практичного впровадження системи елек-
тронного урядування пов’язані з дещо іншими питаннями, які без-
посередньо корелюють з іншим тлумаченням поняття «цифрова 
нерівність» (мається на увазі «digital divide»). Цифрова нерівність 
при такому підході розглядається як соціальна категорія, суть якої 
полягає у відмінностях світогляду та нееквівалентності ціннісних 
засад різних соціальних груп. Простіше кажучи, не для всіх система 
електронного урядування є тією особистісною домінантою, яка в 
майбутньому має стати соціальною нормою. Розглядаючи цифрову 
нерівність в означеному контексті, основні її причини слід виявляти 
в соціокультурних особливостях кожного конкретного суспільства, 
його політичній історії, сучасній ідеології, типових політичних 
практиках і взагалі політичній культурі. Важливо наголосити, що 
цифрова нерівність не пов’язана з нерівністю соціальною або фізі-
ологічною. Проблема в цьому разі може бути сформульована як не-
бажання певної частини суспільства приймати новітні технології як 
важливі, корисні, а в окремих випадках і необхідні в сучасному світі. 
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Людина, згідно з думкою одного з найавторитетніших представни-
ків соціальної психології Ж.-Г. Тарда, є істотою доволі консерватив-
ною. Тому будь-які нововведення автоматично викликають опози-
ційну реакцію, що може виявлятися в найрізноманітніших формах 
поведінки: від простого заперечення до радикально-насильницького 
спротиву1. Відповідно, поява новацій не завжди супроводжується 
позитивною оцінкою та прийняттям суспільства. Разом із тим у 
новому тисячолітті конформізм – через його негативний вплив на 
інноваційний потенціал суспільства – стає великою соціальною 
проблемою. Наслідки такого впливу в далекій перспективі можуть 
бути катастрофічними для всього соціуму. Зважаючи на те, що сві-
тове співтовариство вже давно визначилося з трендовістю поняття 
інформаційного суспільства, адаптивний потенціал конкретного ін-
дивіда та певної спільноти стає потужним ресурсом політичного й 
економічного домінування. Саме навички швидкої адаптації до но-
вих умов (як природних, так і соціальних) відкривають величезні 
можливості для подальшого сталого розвитку будь-якого суспіль-
ства. Світовий веб розвивається значно швидше від своїх медійних 
попередників. Так, технології передачі радіосигналу знадобилося 
майже сорок років, щоб досягти аудиторії в 50 мільйонів, у свою 
чергу телебачення ті самі 50 мільйонів аудиторії глядачів отрима-
ло вже через 13 років функціонування. Що ж стосується Інтерне-
ту – менше ніж за чотири роки кількість його користувачів дося-
гла аналогічного рівня2. І немає жодних причин вважати, що цей 
процес сповільниться найближчими роками. Освіченість свого часу 
була невід’ємним атрибутом елітарної соціальної верстви та недо-
сяжною принадою для інших. Більше того, знання, як ресурс влади, 
завжди мало велике значення, а в сучасному світі саме цей ресурс 
став визначальним, потіснивши всі інші.

Таким чином, вирішення проблеми цифрової нерівності в соціо-
культурному контексті, на наш погляд, є набагато пріоритетнішим, 
ніж вирішення цієї проблеми в контексті економічного дискурсу.

До подолання явища цифрової нерівності в будь-якому суспіль-
стві (і в українському, зокрема) слід підходити виважено та комп-
лексно, оскільки це питання тісно пов’язано з цілою низкою ак-
туальних соціокультурних та освітніх проблем суспільства. Не в 
1 Тард, Г. (2012). Законы подражания. Москва. Книга по требованию.
2 Yao Marc Kouadio (2007). The Digital Divide Still An Issue PhD candidate in 

Information Sciences at the University of Regensburg (Germany). <http://epub.
uni-regensburg.de/10713/1/The_Digital_Divide_Still_An_Issue.pdf> (2014, 
листопад, 25).
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останню чергу потребує цілеспрямованого впливу політична куль-
тура українського суспільства, яка й сьогодні, навіть після майже 
чверті століття самостійності, залишається в багатьох випадках 
пострадянською, або – згідно з термінологією Г. Алмонда1 – під-
данською. Власне кажучи, сама поява та широке розповсюдження 
обчислювальної техніки не здатні змінити політичну свідомість ін-
дивіда. Кваліфікований підхід до вирішення цього питання повинен 
ґрунтуватися на комплексних трансформаціях мотивації кожного 
окремого громадянина щодо участі в політичному житті як своєї те-
риторіальної громади, так і всього суспільства. Світовий досвід по-
долання цифрової нерівності охоплює цілу низку заходів, спрямо-
ваних на ліквідацію як об’єктивних, так і суб’єктивних передумов.

У таких країнах, як Австралія, Канада, Німеччина, Індія, Японія 
та багатьох інших, уже досить давно на законодавчому рівні при-
йнято цілий пакет рішень, спрямованих на створення рівних для 
всього суспільства умов та можливостей доступу до новітніх техно-
логій. Особлива увага приділяється наданню можливостей людям з 
особливими потребами повноцінно отримувати означені послуги. 
Реалізацію такого принципу покладено не лише на державу, але й 
на всі суб’єкти економічної, політичної діяльності. У США також 
тривалий час вирішується означена проблема. Причому сьогодні 
наявне на федеральному рівні законодавство примушує виробни-
ків телекомунікаційного обладнання в процесі проектування брати 
до уваги специфічні потреби певної категорії споживачів. Те саме 
стосується і виробників програмного забезпечення. Така вимога є 
невід’ємною частиною принципів громадянського суспільства2.

Стосовно України слід відзначити, що фактично профільного за-
конодавства в цій сфері майже не існує, а тому регулювання здій-
снюється на основі близьких за тематикою нормативно-правових 
актів. Ще 2005 року було підписано документ про двостороннє 
співробітництво між Україною та Республікою Польщею у сфері ін-
форматизації, яка певною мірою стосується питань зменшення циф-
рового розриву, подолання цифрової нерівності. 2012 року Кабінет 
Міністрів прийняв проект Указу Президента «Про стратегію розви-
тку інформаційного суспільства в Україні». І хоч документ безпо-
середньо не регламентує порядку дій щодо подолання цифрового 
розриву, а також основне навантаження, як у сфері ініціатив, так 
1 Алмонд, Г., Верба, С. (1997). Гражданская культура и стабильная демократия. 

Антология мировой политической мысли: в 5 т. Т. II. Москва, 593-600.
2 Narasimhan, N. (2009). Web Accessibility Policy Making: an International 

Perspective. A G3ict White Paper. Bangalore, India.
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і у сфері їх реалізації покладає на державу, він є на даний момент 
часу базовим нормативним актом, який може еволюціонувати в ці-
лий комплекс норм та системних заходів із залученням не лише дер-
жавного сектора, але й суспільства, як у першу чергу зацікавленого 
суб’єкта1.

Ліквідацією цифрового розриву потрібно займатися вже на ета-
пі первинної соціалізації, приділяючи увагу всебічному розвитку 
особистості. Адже перевчити та адаптувати теперішнє покоління 
управлінців є завданням, яке практично вирішити майже неможли-
во, що обумовлюється браком системності, відсутністю мотивації, а 
в окремих випадках і зацікавленістю у збереженні існуючої неефек-
тивної та непрозорої системи, відсутністю чітко вираженої стратегії 
зовнішнього та внутрішнього розвитку і, врешті, – відсутністю ма-
теріальних ресурсів.

Звернемось до актуальних статистичних даних, які сприятимуть 
розумінню сутності окресленої проблеми. Компанія TNS Infratest на 
замовлення корпорації Google провела світове дослідження цільо-
вої аудиторії користувачів Інтернету. Згідно з отриманими даними 
2014 року в Україні кількість під’єднаних до Інтернету електронних 
персональних пристроїв досягла кількості населення у співвідно-
шенні 1:12. Разом із тим більшість опитаних респондентів викорис-
товують Інтернет для здійснення покупок онлайн або пошуку оста-
точної інформації перед покупкою, а також різноманітних розваг. 
Дослідження поведінки українського користувача Інтернету показа-
ло, що найчастіше респонденти онлайн купують авіа-квитки (68 %), 
бронюють готелі (52 %), купують велику побутову техніку (49 %), 
телевізори (44 %) та одяг (42 %)3. Тобто наразі превалює споживче 
ставлення до всесвітньої мережі як інструмента задоволення побу-
тових потреб, а не як механізму якісних суспільних перетворень, 
що ще раз підкреслює величезну цифрову нерівність між різними 
групами користувачів, і перш за все в мотивації. На подолання цього 
явища і мають бути спрямовані сучасні стратегії молодіжної полі-
тики у сфері політичного виховання. Адже, як свого часу зазначив 
1 Титаренко, О.М. (2012). Роль держави у подоланні “цифрової нерівності”: 

міжнародний досвід для України. Публічне адміністрування: теорія та 
практика. Електронний збірник наукових праць. <http://www.dridu.dp.ua/
zbirnik/2012-02 %288 %29/index.html> (2014, листопад, 25).

2 Consumer Barometer with Google. <http://www.consumerbarometer.com/en/
insights/?countryCode=UA> (2014, листопад, 25).

3 Мінченко, О. Google дослідив українську аудиторію інтернету. <http://watcher.
com.ua/2014/11/12/google-doslidyv-ukrayinsku-audytoriyu-internetu/> (2014, 
листопад, 25).
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М. Кастельс1, лише чітке розуміння цілей та цінностей інформацій-
ного суспільства та його похідних може стати запорукою сталого 
соціального та економічного розвитку в інформаційну еру, яка зре-
штою охоплює найвіддаленіші куточки землі, поєднуючи їх у єдину 
динамічну мережу інформаційних потоків людського спілкування. 

Отже, слід починати з формування так званої «цифрової свідо-
мості», тобто позитивного сприйняття широкого впровад ження 
інформаційно-комунікативних технологій у політичні процеси. 
У контексті формування «цифрової свідомості» інформа цій но-
комунікативні технології мають асоціюватися з ефективністю, про-
зорістю та стабільністю політичного курсу, конкретних політичних 
практик. Лише нове покоління, що розумітиме важливість розпоча-
тих перетворень, буде здатним якісно змінити українські політичні 
реалії та врешті – й українську політичну культуру. 
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Ілона Клименко, к. ф-м. н.

пРактичні аспекти оцінЮвання Ризиків 
та  ефективності Реалізації деРжавних 
пРогРам і пРоектів з електРонного 
вРядування

The question of risk assessment, consequences and effectiveness of state 
programs and projects on e-governance is disclosed. It is reasonable to evalu-
ate the degree of the goal and objectives of the state program achievement; 
evaluate the implementation of the planned budget expenditures; evaluate 
the timely of program measures and/or key measures of the state program 
(achieving immediate results of their implementation). An important factor in 
the success of public projects and programs of e-government is the personal 
responsibility of civil servants managers of public authorities and officials of 
the local authorities and developers, responsible for the implementation and 
effects of incremental implementation. The evaluation of the risks and effects 
of government projects and programs requires great attention. A creation of 
situational center to evaluate the implementation of programs and projects of 
e-government, their social and economic effect is offered.

На перетині ХХ і ХХІ століть уряди країн світу почали успіш-
но впроваджувати інформаційно-комунікаційні технології з метою 
підвищення ефективності та якості функціонування державно-
управлінського апарату з орієнтацією на потреби суспільства. 
В будь-якій національній стратегії інформаційного суспільства за-
значені такі завдання, як: створення глобальної ІКТ-інфраструктури, 
збільшення частки ІКТ-сектора у ВВП держави, використання ІКТ 
та Інтернету як нового каналу для взаємодії держави і суспільства. 
ІКТ та глобальне віртуальне інформаційне середовище виступа-
ють одним із засобів реалізації нової концепції держави в житті 
суспільства. Незалежно від принципів і завдань реформування/
трансформації національних урядів, кожна країна впроваджує ІКТ 
в сферу державного управління з метою покращення внутрішньої 
та зовнішньої соціально-економічної та політичної взаємодії, під-
вищення ефективності та якості державних послуг. Особлива увага 
приділялася розбудові електронного врядування як інноваційної ор-
ганізаційної форми державного управління і інформаційну еру. 

Так, в Україні було прийнято Закон України «Про Основні за-
сади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 
роки»1, де нагальними визначено питання прискорення розробки 
та впровадження новітніх конкурентоспроможних ІКТ в усі сфе-
1 Закон про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 

2007-2015 роки 2007 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради 
України 12, 102.
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ри суспільного життя, зокрема в економіку України і в діяльність 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 
розвиток національної інформаційної інфраструктури; державна 
підтримка нових “електронних” секторів економіки; використан-
ня ІКТ для вдосконалення державного управління, відносин між 
державою і громадянами, становлення електронних форм взаємодії 
між органами державної влади та органами місцевого самовряду-
вання і фізичними та юридичними особами, збільшення різнома-
нітності та кількості послуг населенню та бізнесу, що надаються 
за допомогою ІКТ; створення загальнодоступних електронних ін-
формаційних ресурсів на основі врахування національних, світо-
глядних, політичних, економічних, культурних та інших аспектів 
розвитку України. Прийнята у 2013 році Стратегія розвитку інфор-
маційного суспільства в Україні1 поставила перед державою нові 
завдання, а саме: забезпечення ефективності та якості адміністра-
тивних послуг населенню та бізнесу, що надаються за допомогою 
інформаційно-комунікаційних технологій; створення системи елек-
тронної взаємодії державних органів; впровадження в діяльність 
державних органів типових організаційно-технологічних рішень 
та забезпечення їх ефективного функціонування; впровадження 
відомчих інформаційних систем планування та управлінської звіт-
ності в рамках створення єдиної державної системи контролю ре-
зультативності діяльності державних органів щодо забезпечення 
розвитку соціально-економічної сфери. Якщо згадати Постанову 
Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо створення електро-
нної інформаційної системи «Електронний уряд»2 та Концепцію 
розвитку електронного урядування в Україні3, то в якості головних 
цілей держави можна виокремити: налагодження інформаційних 
комунікацій між суб’єктами державної влади всіх рівнів, створен-
ня централізованих баз даних з технологіями розподіленої обробки 
даних для забезпечення електронного документообігу в усіх дер-
жавних органах та установах; забезпечення надання державними 
органами повного спектра інформаційних послуг електронними за-
собами всім категоріям громадян у доступній та зручній формі, без 
1 Розпорядження про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства 

в Україні 2013 (Кабінет Міністрів України). Офіційний вісник України, 44, 79, 
1581.

2 Постанова Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи 
«Електронний уряд» 2003 (Кабінет Міністрів України). <http://www.e-ukraine.
info/ukr/postanova.php>.

3 Концепція розвитку електронного урядування в Україні 2010 (Кабінет Міністрів 
України). Офіційний вісник України, 97.
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часових та просторових обмежень; сприяння розвитку електронно-
го ринку товарів і послуг для забезпечення державних замовлень, 
організації тендерів, ефективності управління виробництвом та 
реалізацією товарів і послуг з метою підвищення конкурентоспро-
можності вітчизняних виробників на міжнародному ринку; впрова-
дження електронної демократії як форми забезпечення прозорос-
ті, довіри у відносинах між державою і громадянами, приватним 
бізнесом, громадськими організаціями та інституціями; відкритос-
ті державного управління для громадського й суспільного обгово-
рення, контролю та ініціатив; підвищення якості життя громадян 
через удосконалення надання соціальних послуг, системи охорони 
здоров’я, забезпечення гарантій правової, екологічної та особистої 
безпеки, розширення можливостей для освіти; впровадження сис-
теми електронного голосування як форми забезпечення прозорості 
виборчого процесу, зворотного зв’язку відносин виборець – депу-
тат та контролю за діяльністю депутатів з боку виборців. За останні 
десять років відбулися якісні зміни у сфері електронного вряду-
вання: державні органи майже у повному обсязі забезпечені обчис-
лювальною технікою і базовим програмним забезпеченням; вжиті 
заходи до створення телекомунікаційної інфраструктури для забез-
печення діяльності державних органів, зокрема для підключення до 
Інтернету всіх центральних органів виконавчої влади та переважної 
більшості їх територіальних органів; впроваджена значна кількість 
комплексних інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-
телекомунікаційних систем, у тому числі систем відомчого електро-
нного документообігу, автоматизації типової діяльності (кадровий 
та бухгалтерський облік, інші облікові функції) та систем підтрим-
ки прийняття управлінських рішень. Однак, виникає чимало питань 
щодо безсистемності, невиконання (або часткового виконання) дер-
жавних програм і проектів з розбудови електронного врядування в 
Україні. Сьогодення України характеризується умовами гострої по-
літичної та соціально-економічної кризи. Першочерговими завдан-
нями органів державної влади є розробка та запровадження дер-
жавних програм і проектів для стабілізації соціально-економічного 
становища в Україні, забезпечення національної безпеки та належ-
них умов життєдіяльності громадян. Зрозуміло, що успіх запрова-
дження будь-яких стабілізуючих заходів та управлінських рішень 
залежить від наукової обґрунтованості, ресурсного та кадрового за-
безпечення, попереднього оцінювання сценаріїв, ризиків та наслід-
ків реалізації державних програм, їх прозорості та відкритості для 
громадського контролю. Важливим фактором успішності держав-
них проектів і програм, зокрема і щодо електронного врядування, 
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також, є персональна відповідальність державних службовців ке-
рівного складу органів державної влади та посадових осіб органів 
місцевого самоврядування, як розробників та відповідальних за 
реалізацію і наслідки їх покрокового запровадження. Найбільшої 
уваги, на наш погляд, потребують питання оцінювання ризиків та 
наслідків реалізації державних проектів і програм. 

Ризик означає невизначеність результату, включаючи як позитив-
ні (нові можливості), так і негативні (загрози) наслідки запроваджен-
ня державних проектів і програм, що обумовлено не стільки ймовір-
ністю, скільки суб’єктивністю сприйняття управлінської ситуації та 
вироблення комплексу запроваджуваних заходів. Управління ризи-
ками включає в себе всі процеси, пов’язані з виявленням, оцінкою і 
формуванням знань про ризики, розробкою та застосуванням захо-
дів для пом’якшення або зневілювання ризиків, а також з порядком 
їх моніторингу та аналізу. Для управління ризиками повинні бути в 
наявності: порядок моніторингу ризиків; доступ до достовірної та 
актуальної інформації про ризик; оптимальний рівень державного 
контролю для управління цими ризиками та порядок прийняття рі-
шень на основі аналізу та оцінки ризику. Головними перешкодами, 
що заважають ефективній оцінці ризиків при розробці державних 
програм та плануванні заходів їх реалізації, є наступні:

• відсутність планування – часто рішення приймаються в умо-
вах критичного браку часу, а оцінка ризику буде неповною і 
неточною при відсутності належного інформаційного забез-
печення та неможливості передбачити виникнення проблем 
при реалізації;

• обмеженість ресурсів – планування рекомендується проводи-
ти на основі оптимальних припущень;

• короткі періоди планування – за традицією більше уваги при-
діляють офіційним заявам, ніж довгостроковій реалізації дер-
жавних програм, у процесі яких можна було б зрозуміти іс-
нуючі ризики;

• відсутність високоякісної актуальної інформації;
• недостатня кількість високваліфікованих і компетентних дер-

жавних службовців з досвідом роботи та володінням інстру-
ментальним аналізом;

• труднощі точної оцінки ризиків і можливостей, досягнення 
розумного балансу між ними, а також зважування фінансових 
та інших видів ризиків;

• боязнь невдачі, що перешкоджає інноваціям;
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• політичний дискомфорт у зв’язку з необхідність публічного 
визнання ризику.

Для управління ризиками при розробці та впровадженні держав-
них проектів і програм необхідно проводити імітаційне та оптимі-
заційне моделювання, і на їх основі розробляти песимістичний та 
реалістичний сценарії, що включають постійне вивчення реальної 
ситуації, наукову незалежну експертну оцінку наявних тенденцій 
розвитку управлінських ситуацій, загроз, ймовірності їх виникнен-
ня та очікуваного управлінського впливу. Слід зазначити, що у біль-
шості випадків такі дослідження необхідно проводити не тільки фа-
хівцями органів державної влади, але і фахівцями-аналітиками, які 
не мають особистої зацікавленості в тій чи іншій сфері діяльності та 
використовують офіційні і неофіційні канали інформації, для забез-
печення об’єктивності результатів. На базі таких досліджень уряд 
повинен сформувати оціночні судження про бажаність або небажа-
ність різних результатів запровадження підготовлених державних 
проектів і програм, враховуючи запропоновані фахівцями іннова-
ційні зміни і доповнення, переваги в рамках суспільного договору 
між державою та її громадянами.

Методика оцінки ефективності державної програми або проекту 
повинна включати проведення оцінок: 1) ступеня досягнення цілей 
і вирішення завдань програми; 2) ступеня відповідності запланова-
ному рівню витрат та ефективності використання коштів державно-
го та/або місцевого бюджету; 3) ступеня реалізації заходів (досяг-
нення очікуваних безпосередніх результатів їх реалізації).

При оцінюванні ефективності/результативності запроваджених 
державних програм і проектів, особливу увагу слід приділити фор-
муванню системи показників (індикаторів), за якими проводиться 
моніторинг. Використовувані показники повинні бути адекватни-
ми, тобто чітко характеризувати прогрес в досягненні мети або ви-
рішенні завдання і охоплювати всі суттєві аспекти досягнення мети 
або вирішення завдання програми; точними (похибки вимірювання 
не повинні призводити до спотвореного уявлення про результати 
реалізації підпрограми); об’єктивними (не допускається викорис-
тання показників, поліпшення звітних значень яких можливе при 
погіршенні реального стану виконання програми або проекту; ви-
користовувані показники не повинні стимулювати виконавців про-
грами, підвідомчих їм органів виконавчої влади та організацій до 
спотворення результатів реалізації програми); достовірними (спо-
сіб збору та обробки вихідної інформації повинен допускати мож-
ливість перевірки точності отриманих даних у процесі незалежного 
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моніторингу та оцінки програми); однозначними (визначення показ-
ника повинно забезпечувати однакове розуміння вимірюваної ха-
рактеристики як фахівцями, так і кінцевими споживачами послуг); 
економічно ефективними (одержання звітних даних повинне про-
водитися з мінімально можливими витратами); порівнянними (вибір 
показників повинен забезпечувати безперервне накопичення даних 
і забезпечення їх порівнянності за різні періоди часу, а також з по-
казниками, використовуваними для оцінки прогресу в реалізації по-
дібних/суміжних програм); своєчасними та потерміновими.

Одним з головних критеріїв оцінювання ефективності реалізації 
державних програм і проектів є оцінка ступеня досягнення мети і 
вирішення завдань державної програми; оцінка ступеня виконання 
запланованого рівня бюджетних витрат; оцінка ступеня своєчас-
ності реалізації заходів програми і/або основних заходів державної 
програми (досягнення безпосередніх результатів їх реалізації). 

Для моніторингу, оперативного прийняття рішень, покрокового 
оцінювання процесів реалізації державних програм та проектів від-
повідальними виконавцями, експертами, представниками громад-
ськості необхідно створити ситуативні центри управління. Ситуа-
тивні центри створюються для централізованого вирішення задач 
оперативного та стратегічного управління, а також для оцінки та 
контролю управлінського впливу на розвиток ситуації (кризової си-
туації) на об’єкті управління1. Відповідно до цих задач ситуативний 
центр містить набір системних модулів, орієнтованих на: збір інфор-
мації за заданими критеріями, показниками (індикаторами) з різно-
манітних джерел, обробка, та зберігання даних; моніторинг ситуації 
на об’єкті управління та надання державним службовцям – керів-
никам установ та їх підрозділів деталізованої та зведеної інформа-
ції; прогнозування розвитку ситуації та вибір найкращого варіанту 
керуючих впливів після оцінювання достовірності прогностичних 
моделей, можливих ризиків та оцінювання ймовірності прийняття 
успішного (оптимального раціонального рішення); планування, ко-
ординація та контроль реалізації прийнятих рішень; оцінка резуль-
татів виконання рішень.

Ситуативні центри є невід’ємною складовою інформаційної 
інфраструктури електронного урядування, спрямованої, насам-
перед, на підвищення ефективності діяльності органів влади за 
1 Бакин, В. (2011). Ситуационные центры в системе управления органов власти. 

Connect! Мир Связи, 8. <http://www.ситцентр.рф/pressa/bakin.pdf>; Морозов, 
А.О. (2008). Шлях від АСУП до ситуаційних центрів. Математичні машини і 
системи, 3, 82-107.
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рахунок оперативного формування більш обґрунтованих управ-
лінських рішень. 

Ситуативні центри містять інформаційний простір для ефектив-
ного моніторингу, прогнозування, прийняття рішень та контролю 
їх виконання, що дозволяє реалізувати новий формат управління 
в умовах жорсткого дефіциту часу та ресурсів, оцінювати можливі 
стратегічні, політичні, економічні, соціальні, екологічні ризики, які 
можуть виникати при різних сценаріях управлінських ситуацій. Для 
мінімізації ризиків використовують довгострокове прогнозування 
розвитку управлінських (кризових) ситуацій, розробка та моделю-
вання різноманітних сценаріїв їх розвитку. Ситуативний центр як 
модератор і контролер в сфері підготовки, прийняття, впроваджен-
ня державних проектів і програм повинен працювати у таких ре-
жимах: проблемний моніторинг (отримання, обробка та візуальне 
відображення актуальної інформації від різноманітних джерел як у 
фоновому режимі, так і за запитом користувача в режимі он-лайн); 
планове обговорення управлінських ситуацій та впливів (заплано-
ваний колективний розгляд аналітичних досліджень та звітів щодо 
стану об’єктів управління та впливу на них різноманітних зовніш-
ніх і внутрішніх факторів); надзвичайний режим (оперативне при-
йняття управлінських рішень та контроль їх виконання при розгляді 
надзвичайних та кризових ситуацій з можливістю урахування про-
позицій залучених різногалузевих експертів). Віртуальні ситуативні 
центри призначені для підвищення ефективності, якості і швидко-
сті прийняття рішень і засновані на методиці управління колектив-
ним розумом розподіленої групи експертів і будуються на основі 
інформаційно-комунікаційних технологій дистанційної взаємодії, 
зокрема, процесів пошуку, збору, аналізу потоків інформації та ви-
користання методів гібридного інтелекту. Технології віртуальних 
ситуативних центрів базуються на оптимізації наступних трьох 
факторів інтелектуальної діяльності розподіленої групи експертів: 
організаційний фактор – готовність до інновацій, робота в групі, 
гнучкість, адаптація тощо; інформаційні технології – мережеві ко-
мунікації, управління даними, знаннями та інформацією, системи 
гібридного інтелекту; людський фактор – управління знаннями, 
креативність, лідерство, інформаційна культура, інтуїтивне мислен-
ня, мотивація. 

Інтелектуальним ядром ситуативно-аналітичного центру є комп-
лекс взаємопов’язаних підсистем та моделей, основними з яких є 
наступні:
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• динамічні моделі об’єктів управління, здатні не тільки адап-
туватися до вимог зовнішнього середовища, але й цілеспря-
мовано впливати на нього. 

• індикаторні моделі критеріального простору, з якими взаємо-
діють всі інші моделі ситуативного центру через свої вхідні та 
вихідні інформаційні потоки. 

• моделі виявлення проблемних ситуацій, попередження та 
розробки заходів щодо їх усунення та ліквідації негативних 
наслідків. 

• інформаційні моделі об’єктів управління на основі інтерак-
тивних баз знань, які представляються в зручному для керів-
ника вигляді і дозволяють моделювати ситуацію, виробляти 
і представляти варіанти оперативних рішень і протоколів їх 
розробки, доводити прийняті документи до керівників і ви-
конавців, що беруть участь у вирішенні конкретної проблеми, 
а також здійснювати поточний контроль за ходом виконання 
управлінських рішень. 

• система штучного інтелекту для підтримки прийняття довго-
строкових і оперативних рішень різного рівня на основі бага-
тосторонньої стратегічної інформації, як засобу пошуку бага-
токритеріального оптимального рішення, згідно з наявними 
ресурсами та можливостями. 

• модель гнучкого соціально-економічного моніторингу, здат-
ного адаптуватися до динаміки розвитку проблемної ситуації. 

• модель управління психічною та фізичною активністю насе-
лення, яка здатна оперативно представляти поведінку людей, 
в залежності від ситуації, що склалася, з урахуванням їх пси-
хофізіологічних особливостей. 

Апаратне (технічне) забезпечення ситуативного центру найчасті-
ше включає в себе: 

1. Системи відображення даних на екран колективного корис-
тування (відеостіна, проекційна установка) можуть бути різного 
виду – електронні карти, відеозображення, графіки та діаграми, тек-
стова документація в електронному вигляді, таблиці тощо. Завдяки 
модульній конструкції система може конфігуруватися індивідуаль-
но під конкретні приміщення і завдання. Ключовою властивістю 
екрану колективного використання є роздільна здатність та інфор-
маційна ємність, які дозволяють представляти на одному екрані 
множину «вікон», що містять зображення з різноманітних джерел. 
Необхідні засоби візуального відображення інформації підбирають-
ся в залежності від розмірів приміщень, їх завдань та конфігурацій. 
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Це можуть бути системи прямої та зворотної проекції, відеостіни, 
екрани, інтерактивні дошки. 

2. Засоби відеоконференцзв’язку можуть бути реалізовані на базі 
спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи органів дер-
жавної влади (СІТС), або через мережу Інтернет з відповідними за-
собами захисту інформації.

3. Електронні засоби оперативного введення і виведення графіч-
них даних використовуються для моделювання та аналізу можливо-
го розвитку ситуацій, побудови прогнозів на базі відповідного про-
грамного забезпечення та обчислювальних потужностей.

4. Інтерактивний дисплей, призначений для нанесення в ході об-
говорення розглянутих ситуацій помітки на сенсорному екрані гра-
фічними засобами.

5. Інтегровані системи управління, необхідні для технологіч-
но складних комплексів, де для професійного управління станом 
об’єкту управління потрібно одночасне перемикання безлічі при-
строїв. В системі управління задаються цілі сценаріїв, які заздале-
гідь програмуються фахівцями.

Таким чином, ситуативний центр для органів державної влади 
слід розглядати як інструмент організації, супроводження (корегу-
вання) окремих етапів (кроків) реалізації державних проектів і про-
грам з електронного врядування та контролю результативності їх 
виконання, а також оцінювання соціального та економічного ефек-
ту, зниження ризику часткового виконання завдань. Типовий управ-
лінській цикл складається з моніторингу, накопичення даних, по-
дальшої аналітичної й синтетичної обробки інформації, розрахунку 
та планування дії щодо її застосування з урахуванням оцінки всіх 
існуючих обставин, безпосереднього прийняття управлінського рі-
шення, а також організації контролю за їх виконанням. Ситуативний 
центр можна представити як систему, призначену для розв’язання 
управлінських задач методами ситуативного управління, що ба-
зуються на аналізі можливих варіантів дій з урахуванням поточ-
ного стану об’єкту й прогнозу наслідків державно-управлінських 
рішень. Практично, у ситуативних центрах сконцентровано весь 
спектр інформаційної підтримки діяльності органів державної 
влади та управління як повсякденно, так і у кризових (позаштат-
них) ситуаціях. Зокрема, ситуативний центр можна представити як 
програмно-технічний комплекс, призначений для формування варі-
антів планово-управлінських рішень відповідальними працівника-
ми апарату управління на етапах індивідуального та колективного 
прийняття рішень; інформаційного обслуговування колективного 
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розгляду виробничо-господарських ситуацій з метою вироблення 
найбільш обґрунтованих рішень; оперативної доставки прийнятих 
рішень на робочі місця виконавців. Вони містять інформаційний 
простір для ефективного моніторингу, прогнозування, прийняття 
рішень та контролю їх виконання, що дозволяє реалізувати новий 
формат управління в умовах жорсткого обмеження часу та ресурсів, 
оцінювати можливі стратегічні, політичні, економічні, соціальні, 
екологічні ризики, які можуть виникати при різних сценаріях управ-
лінських ситуацій. Для мінімізації ризиків використовують довго-
строкове прогнозування розвитку управлінських (кризових) ситуа-
цій, розробка та моделювання різноманітних сценаріїв їх розвитку. 
На сьогодні принциповими при прийнятті управлінського рішення 
є вимоги: швидкість реагування на динаміку характеристик та по-
казників стану об’єкту управління; високий ступінь відповідаль-
ності за результат управлінського впливу; інформаційна взаємодія 
органів влади різного рівня; ефективні комунікації між державни-
ми службовцями та посадовими особами органів місцевого само-
врядування щодо стану об’єкту управління за допомогою сучасних 
інформаційно-телекомунікаційних технологій.
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В’ячеслав Недбай, д. політ. н.

інтеРнет-блоги як феномен політичної 
комунікації в інфоРмаційному сеРедовищі

The article is devoted to the analysis of political internet blogs as one of the 
most perspective means of modern political communication. It is indicated 
that unlike well-known network forums and other means of internet commu-
nication, which simulates direct intercourse between people, a blog is orien-
tated on reading of texts of author delayed in time. These texts do not have 
a concrete addressee, as it was in the epistolary genre. And nevertheless any 
reader may leave the notes “on the fields of the read book”; an author will 
read them and will possibly answer. The specific of the most personal blogs 
is that their content is devoted to the reflection of events of the own life of 
author and experiences or opinions meaningful for him. Herewith the high 
degree of freedom of author in the choice of subjects, contents and forms of 
diary notes. It is concluded that internet blogs are the perspective means for 
increase of efficiency of political process.

Сьогодні в політичному просторі вже створено набір інструмен-
тів, за допомогою яких може бути реалізоване спілкування грома-
дян і політиків у Мережі. Найпростіший і найпопулярніший з них – 
розсилання тексту листа, а також створення власних розсилок. 

Для політичних кампаній особливої цінності набуває можливість 
працювати з лідерами думок. Дослідження зрізу аудиторії Інтернету 
показують, що переважна більшість користувачів Мережі склада-
ють відвідувачі політичних, агітаційних та інформаційних ресурсів 
(у ході передвиборчої кампанії кількість відвідувачів цих ресурсів 
зростає в 1,5-2 рази. Для політичної комунікації важлива не стіль-
ки реакція на яке-небудь інформаційне послання усередині Мережі, 
скільки забезпечення відгуку на це послання в традиційних ЗМІ1.

Історично першими стали розсилання політичної інформації з 
електронної пошти. Дотепер електронна пошта є найбільш попу-
лярною серед інших сервісів Інтернету завдяки простоті відправ-
лення повідомлення. Однак одним з найбільш яскравих явищ в га-
лузі нових інформаційних технологій стали політичні сайти.

Політичні Інтернет-сайти є найбільш сучасною й затребуваною 
формою політичної комунікації мережі. Основна сила політичних 
Інтернет-сайтів полягає в тому, що вони дозволяють концентру-
вати різні Інтернет-технології, стаючи, таким чином, об’єднаним 
інформаційним ресурсом”. Унікальні можливості політичних 
Інтернет-сайтів дозволили деяким авторам назвати їх принципо-
1 Давыдов, И. (2001). Политика – двигатель вэб-прогресса. Сообщение, 1, 45.
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во новим і навіть революційним способом публічної комунікації 
суб’єктів політики.

На сайтах партій можна знайти інформаційні матеріали, що вира-
жають думку конкретної партії (або політика), її політичні програ-
ми, заяви, агітаційні й пропагандистські матеріали, фото-, теле– і 
аудіоматеріали, доповнені можливостями обміну думками за допо-
могою електронної пошти, різних форумів, Інтернет-опитувань, ча-
тів, електронних списків розсилань. 

На думку М. Пуговського, політикам і партіям варто було б від-
кривати блоги, записувати підкасти, створювати співтовариства в 
Живому Журналі, залучати прихильників1. Жодна з партій не зумі-
ла скористатися Інтернетом, як суперзасобом для мобілізації одно-
думців. Експерт вважає, поки що в Україні кількість авторів не від-
повідає кількості потенційних читачів, яких досить багато. А тому 
немає і якісних тематичних блогів.

Ряд експертів, серед яких Сергій Буштрук (“Перший політичний 
блог”), Віталій Портников, зазначають, що відсутність якісних по-
літичних блогів в Україні пов’язана з тим, що недостатньо розвине-
ною є політична журналістика в країні, Інтернет-ресурси поки ще 
не мають великого охоплення інформації й аудиторії. А політики 
не розуміють корисності блогів для створення свого іміджу. (Сайт 
Агентство Інтернет-новин).

Створювані сайти все частіше надають умови для зворотного 
зв’язку. Люди різних політичних світоглядів можуть брати участь 
у дискусіях, іноді занадто бурхливих, але здебільшого відстоюю-
чи думку певних політичних кіл. Найчастіше на подібних сайтах 
проводяться Інтернет-голосування для з’ясування ставлення ауди-
торії до актуального питання. Ці опитування, не претендуючи на 
вірогідність загальної картини, дуже важливі для дослідження влас-
ної аудиторії партії або політика. Все це, а також власні електро-
нні стрічки новин, онлайн-видання, реклама, використання сайтів 
як порталів і т.д. перетворює Інтернет у наймогутніший інструмент 
політики, тим більше, що створення власних інформаційних ресур-
сів в Інтернеті на першому етапі не вимагає величезних фінансових 
витрат і досить просте в реалізації – створення сайту набагато про-
стіше й дешевше, ніж випуск нової газети або журналу2. 
1 Баловсяк, Н. Политические блоги в Уанете. Агентство Интернет новостей. 

<http://ain.com.ua/archives/3031?itemid=3079>.
2 Соленикова, Н.В. (2007). Политический Интернет в российских избирательных 

кампаниях. Тенденции развития. Общественные науки и современность, 5, 73.
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У виборчих кампаніях важливим є інформаційний обмін, тому 
що без існування зворотного зв’язку з електоратом будь-яка кам-
панія приречена на поразку. Багато політичних партій і політики 
оцінили переваги Інтернету як засобу інтерактивного спілкування, 
його можливості для проведення дискусій.

Останнім часом все більш популярними стають інтернет-
щоденники – блоги. Вони з’явилися наприкінці ХХ століття як 
аналог “гостьової книги” – засобу одержання відгуків або іншого 
зворотного зв’язку від споживача інтернет-послуги. Однак вже не-
забаром блоги набули самостійного значення. На відміну від широ-
ко відомих мережних форумів, інших засобів інтернет-комунікації, 
що моделюють безпосереднє спілкування між людьми, блог зорі-
єнтований на відкладене в часі читання текстів автора. У цих тек-
стів немає конкретного адресата, як це було в епістолярному жанрі. 
І все-таки будь-який читач може залишити “на полях прочитаної 
книги” свої нотатки; автор прочитає їх і можливо відповість. Спе-
цифікою більшості особистих блогів є те, що їхній зміст присвя-
чений відображенню подій власного життя автора, значимих для 
нього переживань або міркувань. При цьому зберігається високий 
ступінь свободи автора у виборі тематики, змісту й форми щоден-
никових записів. Зацікавленість читацької аудиторії спонукає авто-
ра Інтернет-щоденника вести його активно й регулярно. Опосеред-
кованість взаємодії забезпечує авторам і читачам блогів необхідне 
почуття безпеки. 

На відміну від традиційних персональних веб-сторінок блог лег-
ше створити й підтримувати, а тому він частіше обновляється, до-
пускаючи більш відкритий і особистий стиль, більш відверті точки 
зору, заохочуючи дискусії з відвідувачами й блоггерами (користува-
чами, які ведуть блоги)1. 

Дослідники виділяють такі відмінності блогів стосовно будь-
яких інших каналів комунікації:

1. Легкість публікації. Кожен здатний опублікувати блог. Це за-
ймає мало часу й коштує дешево. Робити зміни в блозі можливо з 
будь-якої точки земної кулі.

2. Легкість пошуку. Пошукові системи дозволяють легко знайти 
потрібний блог. Чим більше й довше підтримується блог, тим легше 
його розшукати читачам.
1 Иванов, А. Портрет блоггера. Сайт Фонд развития информационной политики. 

<http://www.frip.ru/newfrip/cnt/library/sel?tid=3&cid=2024>.
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3. Опора на суспільство. Блогосфера − це одна тривала бесіда 
мільйонів людей. Цікаві теми й автори пов’язані один з одним за 
допомогою посилань. Завдяки блогам люди з однаковими інтереса-
ми створюють відносини поза залежністю від свого географічного 
перебування.

4. Швидке поширення інформації. Інформація, яка потрапляє в 
блогосферу, поширюється швидше, ніж традиційними засобами ма-
сової інформації.

5. Можливість прямого зв’язку. Блоги дозволяють підписатися на 
відновлення матеріалів, обговорень та ін. Цей процес набагато зруч-
ніший, ніж прості відвідування сайтів у пошуках відновлень.

6. Взаємозв’язок. Кожний блог може бути пов’язаний з іншими, а 
кожний блоггер – з усіма учасниками блогосфери1.

Ці фактори в сукупності створюють сприятливе середовище для 
формування, активного пошуку й реалізації індивідуального стилю 
певного блоггера.

Блоги як феномен політичної комунікації є явищем нової ін-
терактивної політичної культури. Досліджувати цей феномен до-
цільно тому, що він синтезує певні практики комунікації. Блоги, 
або, як їх ще називають, мережні щоденники, пропонують багатий 
матеріал для дослідження впливу Інтернету на процес політичної 
комунікації. 

Термін “блогосфера” з’явився в 1989 р. і означав “сукупність 
всіх блогів”, яких на той момент було небагато. Синонімами по-
няття стали “громадська думка Інтернету”, “соціальний Веб”, “жи-
вий Веб” тощо. Блогосфера є е-соціальною динамічною системою. 
У ній одночасно присутні блог-співтовариства, де блоггери реально 
взаємодіють (соціальні мережі) і “ізольовані” блоггери, які потен-
ційно можуть взаємодіяти з іншими блоггерами. На думку соціо-
лога А. Давидова, “Блогосфера – електронна соціальна система зі 
змінною структурою, що функціонує на основі загальносистемних 
принципів, законів і соціологічних алгоритмів блоггерів у режимі 
реального часу”2.

Американський піонер блоггінга Дэн Гиллмор назвав блоги “на-
родною журналістикою” створеною людьми для людей”. Блоггери 
часто стають єдиними незалежними й об’єктивними журналістами 
в країнах, де засоби масової інформації перебувають під тиском цен-
1 Богданова, Д. (2006). Блоги в системе электронных сетевых коммуникаций. 

Новое в массовой коммуникации. Альманах, 5-6. Воронеж, 20.
2 Давыдов, А. (2008). Социология изучает блогосферу. Социологические 

исследования, 11, 100.
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зури. Міжнародна організація “Репортери без кордонів” випускає 
практичні посібники збереження анонімності ІP-адрес для блогге-
рів, які проживають у країнах, де електронні ЗМІ підцензурні тота-
літарним режимам. У Китаї, Саудівській Аравії, Ірані урядові орга-
ни постійно стежать за змістом блогів і притягують до кримінальної 
відповідальності блоггерів, які виступають із критикою існуючого 
політичного режиму1.

Думки блоггерів аналізують і використають у практичній діяль-
ності співробітники засобів масової інформації, зокрема, електро-
нних служб новин, фахівці з маркетингу, реклами, зв’язків із громад-
ськістю, політичного консультування, організаційного управління 
суспільною репутацією компаній тощо.

Вважається, що перші блоги в їх сучасному вигляді з’явилися на-
прикінці 1997 або напочатку 1998 рр., хоча блогові аналоги існували 
вже давно. Інтернет-блоги вперше з’явилися в США й одержали по-
ширення як особисті мережні щоденники, на сторінках яких можна 
обговорювати те, що цікавить авторів і їх друзів-передплатників. По 
суті, Інтернет-блоги – це творчий розвиток ідеї інтернет-форумів 
убік їхньої індивідуалізації, підвищення прав і можливостей окре-
мих користувачів. Можна сказати, що блог – це одночасно онлайно-
вий щоденник і новий електронний засіб масової інформації (інди-
відуальний онлайновий електронний журнал).

У 1999 р. відомий Інтернет-бізнесмен і Інтернет-журналіст Джон 
Гілфойл стверджував, що інформаційні сайти повинні робити став-
ку, як мінімум, на щоденне відновлення інформації (тоді багато сай-
тів обновлялися раз на тиждень або навіть на місяць), щоб виграти 
змагання з телебаченням, радіо й газетами. Він також наполягав на 
тому, що Інтернету потрібні коротші новини з особистісною дум-
кою автора, тим самим Інтернет відрізнятиметься від “коректних” 
новин традиційних засобів масової інформації. Але, здебільшого, 
новинні сайти все-таки не змінили традиціях звичайних засобів ма-
сової інформації. Однак до порад Гілфойла прислухалися блоггери 
і вже через два роки блоги здобули більшу популярність і вплив у 
США.

Ще в 2004 р. поняття “блог” не було зрозумілим для широкої 
публіки й навіть посідало перше місце в десятці найпопулярніших 
пошукових запитів у словнику Мерріам-Вебстера. Цікаво, що імен-
ник “блог” було додано в словник зовсім недавно – 1999 року, а до 
1 Давыдов, А. (2008). Социология изучает блогосферу. Социологические 

исследования, 11, 92.
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Академічного словника Меріам-Вебстера − лише 2005 року, в оди-
надцяте його видання. В 2006 р. значення слова “блог” стало відо-
мим практично всім користувачам мережі Інтернет. 

У той же час, дане поняття продовжує залишатися популяр-
ним і стає предметом дискусій у різних інформаційних виданнях. 
В 1998  р. був складений перший список “блогів”, а 1999 року від-
крився перший портал portal.eatonweb.com, що об’єднав авторів 
мережних щоденників (блоггерів). Водночас розроблювачі форми 
Pіtas (www.pіtas.com) безкоштовно запропонували всім бажаючим 
власну службу ведення “блогів”, а програмісти Pyra (www.pyra.
com) випустили “движок” Blogger.com, спочатку зорієнтований на 
представників ІT-середовища. Тоді ж з’явилася “блог”-служба, чий 
аналог Lіve Journal став найпопулярнішим серед мережних графо-
манів і експериментаторів. Один з активних мережних учасників 
“блоггер” Петер Мерхольц переробив термін “web log” в “weblog”, 
у результаті чого з’явилося сучасне поняття “блог”, яке 2003 р. 
було занесено в Оксфордський словник і до сьогодні визначається 
як мережний щоденник одного або декількох авторів, складений із 
записів у зворотному хронологічному порядку1. Тім О’райллі, ав-
тор статті “Відкриваючи майбутнє” визначає блоги як щоденники 
посилань і міркувань над цими посиланнями, які є новим засобом 
комунікації для технічної еліти. Він пояснює, що блоги – це не нове 
покоління домашніх сторінок з перевагою змісту над дизайном і 
простою системою управління, а скоріше, платформа для експери-
менту над тим, як Всесвітня мережа працює (колективні посилання, 
віртуальні співтовариства, засіб для об’єднання тощо)2. 

На сайті Yandex є наступне визначення блога: “мережний щоден-
ник одного або декількох авторів, що складається із записів у зво-
ротному хронологічному порядку”.

Очевидно, що популярність блогів викликана тим, що сучасна 
людина стала більше прагнути до самовираження, до самостійно-
го формування свого кола спілкування й кола джерел інформації. 
Блоги надали для цього зручні технічні засоби. Як пише А. Хи-
тров, “Автором мережного щоденника рухає своєрідний азарт від 
усвідомлення своєї експансивності. Щось на кшталт інстинкту за-
хоплення нових територій. Автор одержує позитивний зворотний 
зв’язок, коли розуміє, наскільки пластичний матеріал, з яким він 
1 Иванникова, С. BLOGодарная почва. Сайт Независимая газета. <http://www.

ng.ru/internet/2006-03-03/9_blogs.html?insidedoc>.
2 Богданова, Д. (2006). Блоги в системе электронных сетевых коммуникаций. 

Новое в массовой коммуникации. Альманах, 5-6. Воронеж, 17.
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працює... Користувач може за п’ять хвилин створити свій аккаунт у 
мережному щоденнику, за десять може вибудувати за шаблоном до-
машню сторінку, ініціювати дискусію у форумі, яка буде підхоплена 
масою інших користувачів знову ж за досить короткий час. Автор 
може відмовитися від тотожності своєї особистості й втрутитися в 
цю дискусію від іншої особи. Його поява в мережі не залишиться 
непоміченою. Він буде проіндексований пошуковими машинами, 
знайдений друзями, ворогами або, за відсутністю таких, принаймні, 
може виявитися атакований спамерами. Написання ж чого-небудь 
у мережному щоденнику гарантує певний відгук. Власне існування 
користувача неминуче буде доведено”1. 

Використання блогів дозволяє швидко створювати нові соціаль-
ні мережі, не обмежені державними кордонами співтовариства по 
інтересах, захопленням і симпатіям. Для блогів характерна можли-
вість публікації відгуків, коментарів відвідувачами. Це робить блоги 
середовищем мережного спілкування з рядом переваг перед елек-
тронною поштою, групами новин, веб-форумами й чатами, тому що 
інтернет-блоги привертають увагу багатьох політиків, які прагнуть 
йти в ногу з часом .

З одного боку, блоги популяризують актуальні дані з менш ці-
кавих блогів, одночасно, звертаючи на них увагу читачів. З іншого 
боку, такі блоги мають власну точку зору на те, що цікаво чита-
чам, а що ні. Фактично блоги впливають на політику й на контент 
традиційних ЗМІ. Дискусії з приводу співвідношення традиційних 
ЗМІ й блогів, порівняння традиційної друкованої літератури й ме-
режної онлайнової творчості приводять до висновку, що блоги не 
можна класифікувати як приналежні до якогось розряду вже наяв-
них ресурсів Інтернет-простору. Мова йде про зовсім нове явище, 
що, безперечно, впливає на процес політичної комунікації й фор-
мування медіа-простору, надає йому нових відтінків. Це не дивно, 
оскільки історія свідчить, як, наприклад, у результаті освоєння єв-
ропейцями вогнепальної зброї трансформувалася лицарська етика, 
а технологічні інновації в індустрії музичних інструментів призве-
ли до збагачення музичної культури ХХ століття новими жанрами 
й напрямками.

Початок процесу політизації блогів датується листопадом 
2000 р. Незалежний журналіст Джош Маршалл запустив блог 
TalkіngPoіntsMemo, на якому обговорювалася “флоридський 
1 Хитров, А. Блог как феномен культуры. <http://www.management.edu.ru/images/

pubs/2008/03/21/0000321728/05-Hitrov.pdf>.
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криза” – суперечливі результати голосування за кандидатів у пре-
зиденти США в штаті Флорида. У вересні 2001 р. блоггери вперше 
стали джерелом інформації для “великих” засобів масової інфор-
мації. Нью-Йоркські автори Інтернет-щоденників вели репортаж з 
місця подій про теракт 11 вересня 2001 р. Вони публікували фото-
графії, описували події, свідками яких стали, розповіді очевидців, 
чутки тощо. Тоді ж на ряді факультетів журналістики американ-
ських університетів почалося вивчення феномена блогів.

В 2002 р. відбувся, напевно, перший великий політичний скан-
дал, викликаний діями блоггерів. На церемонії вшановування най-
старшого члена Сенату США – Строма Турмонда, лідер сенатської 
більшості Трент Лотт заявив, що США стали б кращою країною, 
якщо Турманд півстоліття тому виграв би президентські вибори. 
Скандальність полягала в тім, що Турмонд претендував на вищий 
пост у США 1948 р. Тоді він був прихильником расової сегрегації. 
Незважаючи на те, що цю репліку почули кореспонденти багатьох 
засобів масової інформації, вони не надали їй значення або вирі-
шили не повідомляти про неї публіці. Однак детальний опис цього 
інциденту опублікували блоггери. У результаті Трент Лотт був зму-
шений піти у відставку зі свого поста.

Подальшому стрімкому розвитку блогів дала поштовх війна в 
Іраку. Після вторгнення в Ірак багато американських військовос-
лужбовців створили свої щоденники, у яких описували подробиці 
воєнних дій. На інших блогах родичі й друзі солдат розміщали сол-
датські листи з описанням того, що відбувається. Аналогічні блоги 
створили й іракці. Військові блоги стали популярними серед лю-
дей, що цікавляться ходом бойових дій. У листопаді 2002 р. відомий 
інтернет-підприємець Девід Сіфрі створює першу пошукову маши-
ну для блогів – Technoratі.

У березні цього ж року блоги вперше приходять у велику полі-
тику. Кандидат у Президенти США Говард Дін створив блог, що ви-
світлює питання виборів – Dean Cakk To Actіon, пізніше перейме-
нований в Blog To Amerіca. Багато американських політиків стали 
активно агітувати й збирати гроші на виборчу кампанію за допомо-
гою блогів і блоггерів.

А 2004 р. блогами зацікавилися медійні компанії. Компанія 
Gawker Medіa створила блог Wonkette, що публікує чутки, одержу-
вані з коридорів влади Вашингтона1.
1 Богданова, Д. (2006). Блоги в системе электронных сетевых коммуникаций. 

Новое в массовой коммуникации. Альманах, 5-6. Воронеж, 18.
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Політичні блоги читають редактори, видавці, репортери, огляда-
чі та ін. Впливовий журнал Foreіgn Polіcy, який провів опитування 
ряду провідних політичних коментаторів і журналістів США, дій-
шов висновку, що більшість із них постійно відвідують сторінки 
персональних Інтернет-журналів. За даними дослідження, проведе-
ного компанією Pe Research Center for the People and the Press, май-
же 4 % американських користувачів Інтернету постійно звертають-
ся до блогів для одержання інформації. У соціальній сфері блоггери 
вперше виявили себе під час стихійного лиха – азіатського цунамі. 
Блоггери допомогли сотням жертв катастрофи знайти зниклих ро-
дичів, одержати допомогу тощо.

Більше того, політичні блоги здатні впливати й на світову політи-
ку. Так, політологи Маргарет Кек з Університету Джона Хопкінса й 
Катрін Сіккінс із Університету Міннесоти звернули увагу на те, що 
політичні активісти, нездатні змінити положення у своїх країнах, 
все частіше звертаються до допомоги блогів, щоб привернути увагу 
світової громадськості й у такий спосіб вплинути на свою владу. 
Вони назвали це явище “ефектом бумеранга” – збільшення тиску 
на цю країну. Перші зразки цього явища вже відомі: так арешт відо-
мого китайського блогера призвів до того, що багато держав висло-
вили Пекіну свою стурбованість цим фактом1.

Як відзначають аналітики, автори мережних щоденників іноді 
виявляються оперативнішими й об’єктивнішими, ніж професійні 
журналісти. Як приклад можна навести фотослужбу приватного 
веб-сайту Flіckr.com, на якому фотографії подій з’являються швид-
ше, ніж на сторінках інформаційних агентств. 

Як ми вже відзначали вище, прийнято визначати блоги як онлай-
нові щоденники. Йдеться про спеціально створені веб-сервіси на 
базі сучасних інфокомунікаційних технологій (і в цьому їхня від-
мінність від звичайних гостьових книг і форумів), на яких корис-
тувачі ведуть електронні щоденники, коментують записи інших 
користувачів, самостійно управляють змістом і видаляють зайві 
коментарі. Слово “блог” (Blog) походить від англійського Weblog, 
що перекладається як веб-журнал. Відповідно ведення онлайнового 
щоденника або блога одержало назву блоггинг, а людина, яка веде 
блог – блоггер. Блоги стали не тільки природним продовженням 
моди на ведення домашніх сторінок користувачами Інтернету, але 
й дозволили збільшити число непрофесійних письменників завдяки 
1 Чернышев, Ю.Г. (2008). О влиянии блогосферы на Российскую публичную 

политику. Политическая наука, 2, 117.
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застосуванню спеціального програмного забезпечення (“движків 
блогів”), що дає можливість користувачам без особливої технічної 
підготовки підтримувати свої щоденники.

Як образно висловився А. Хитров, “дерево можливих дій ме-
режних агентів має безліч галузей”. Таким чином, сутність ведення 
мережного щоденника не зводиться до створення в ньому записів. 
Вести мережний щоденник – це означає, займатися постингом, ко-
ментуванням, включенням або виключенням інших користувачів як 
друзів, читанням, застосуванням візуальних засобів, роботою над 
оформленням щоденника, брати участь у житті віртуальних спів-
товариств, організовувати їх. Так, наприклад, в “Живому журналі” 
модусами активного віртуального життя виступають вивішуван-
ня фотографій, використання деяких елементів мови html, зміна 
“юзерпіків”, вибудовування гіпертекстових полів, використання ме-
режного жаргону1. 

Поступово блоги перестали бути екзотичною розвагою для окре-
мих користувачів. Їх стали розглядати як спосіб масової доставки 
інформації, що не могло не зацікавити організації й суспільні групи. 
З’явилися класифікації блогів, наприклад, за авторським складом − 
особисті, групові (корпоративні, клубні тощо) або суспільні (від-
криті) або ж за змістом − тематичні або загальні. Нині, за даними 
Weblogs Cumulatіve, у світі налічується 68 млн. блогів2. 

Блоги використовуються політиками як засіб комунікації й для 
підвищення своєї популярності. 2005 р. в New York Tіmes була опу-
блікована стаття про ріст популярності політичних блогів. На думку 
авторів газети, політичні блоги стали сьогодні проявом сили (або 
як говорять французи “tour de force”) для багатьох політичних кіл. 
Вплив блогів особливо відчутний після голосних і несприятливих 
подій. Також слід зазначити інформаційну роль блогів як своєрідної 
альтернативи офіційним ЗМІ. Як приклад можна згадати все ті ж 
блоги американських солдатів, які розповідали правду про те, що 
відбувається на війні в Іраку. Ці блоги стали альтернативою офіцій-
ній пресі й пропагандистським інструментам адміністрації США. 
Блогерський рух став своєрідною формою протесту проти тиску ад-
міністрації на ЗМІ.

Традиційні засоби масової інформації – газети, журнали, ТВ і 
радіо, стали публікувати огляди блогів і запрошувати популярних 
1 Хитров, А. Блог как феномен культуры. <http://www.management.edu.ru/images/

pubs/2008/03/21/0000321728/05-Hitrov.pdf>.
2 Ануфриева, А. Блоги, новые медиа и гражданская журналистика. Сайт 

LifeInternet. <http://www.yashar.ru/post34272843>.
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блоггерів як коментаторів. 2004 року відбувся перший конфлікт між 
традиційними ЗМІ й блогами. Телекомпанія CBS випустила в ефір 
програму, у якій були продемонстровані архівні документи, згідно з 
якими президент Джордж Буш був недбайливим військовослужбов-
цем, що ухилявся від відправлення у В’єтнам. Ця передача вийшла 
в розпал виборчої кампанії. Блоггери – прихильники Буша перекон-
ливо довели, що використані CBS документи є фальшивкою. CBS 
принесла свої вибачення. Тоді ж найбільші партії США – Демокра-
тична й Республіканська – акредитували ряд блоггерів на своїх пар-
тійних з’їздах як представників ЗМІ.

Оцінюючи роль блогів у політиці, дослідники виділяють най-
більш характерні тенденції: 1) використання блогів для інформу-
вання, консолідації прихильників і координації їхніх дій; 2) про-
паганда й “обкатування” своїх ідей”; 3) контрпропаганда, боротьба 
проти політичних опонентів1.

Останнім часом політичні ЗМІ багато уваги приділяють блогос-
фері. Дослідники пояснюють це чотирма причинами: матеріальні 
стимули (дешевий і якісний контент), особисті зв’язки в Мережі 
(першими політблоггерами найчастіше були журналісти з тісни-
ми контактами в провідних традиційних медіа), аналіз і швидкість. 
Провідні політичні блогери стають усе більше впливовими. Одним 
з фактів на підтвердження цього є те, що і Республіканська партія, і 
Демократична партія США акредитували блоггерів як співробітни-
ків ЗМІ на свої з’їзди2.

У Росії одним з найбільш популярних є блог LіveJournal – блог-
платформа для розміщення онлайнових щоденників (блогів). Служ-
бу відкрив у 1999 році американський програміст Бред Фіцпатрик. 
3 грудня 2007 року компанія Sіx Apart продала службу російській 
компанії “СУП”. Російський сектор Живого Журналу останніми ро-
ками є одним із тих, що динамічно розвиваються. Зараз він містить, 
за деяким даними, більше 1 млн. щоденників і співтовариств, у яких 
щодня з’являються десятки тисяч записів. Більшість блоггерів – жи-
телі найбільших міст, де найпоширенішим є інтернет-зв’язок. 

Існує багато аналогів LіveJournal, що працюють практично за тим 
же принципом мережних щоденників (Дуже Живий Журнал, Dіrty.
ru, WordPress – російська версія, авторський проект Алекса Екслера, 
Sell Me, Блог mblog.ru: усе про “блоги” (щоденники). Фактично у 
1 Чернышев, Ю.Г. (2008). О влиянии блогосферы на Российскую публичную 

политику. Политическая наука, 2, 102. 
2 Климович, С. Електронні пси демократії. Сайт Політичний блог. <http://polit.

blog.net.ua/2007/06/18/forming-ukrainian-blogosphere/>.
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всіх великих компаніях на зразок ІBM і Mіcrosoft ведуться корпо-
ративні “блоги”. Досить популярними є так звані колективні “бло-
ги”, які, по суті, є поєднанням дайджесту з форумом. Як приклад 
колективного “блога” можна навести вартий уваги ресурс Dіаry.ru, 
створений, звичайно, за аналогією з Metafіlter.com, одним із самих 
інтелігентних американських “блогів”, який найчастіше представ-
ляє повідомлення-кальки з англійської мови, проте досить попу-
лярний серед російськомовної аудиторії Інтернету. Є колективним 
“блогом” і проект Memepool.com, заснований на принципах гіпер-
тексту: кожне слово пропозиції в повідомленні має бути гіперпоси-
ланням. Саме своєю безглуздістю цей “блог” і залучає користувачів. 
Відомий багатьом і європейський проект Fіstfulofeuros.net, де чи-
мало європейських політиків (у тому числі й східноєвропейських) 
висловлюють свої думки й ведуть обговорення1. 

Сервіс lіvejournal.com є безперечним лідером серед користувачів 
блого-сервісів і в українському сегменті Інтернету. Російськомов-
ність “Живого журналу” не перешкодила українцям створити в ЖЖ 
багато тематичних співтовариств. Серед них є співтовариство, мета 
якого рекламувати нові співтовариства українського сегмента Інтер-
нету (http://communіty.lіvejournal.com/ua_lіpromo/profіle).

Блог “Відтінки Сірого” став першим блогом, зареєстрованим як 
засіб масової інформації. У всякому разі, першим на пострадянсько-
му просторі, повідомляє “Комсомольська правда в Україні”.

Як свідчить ліцензія на створення ЗМІ, опублікована блогге-
ром, його засіб масової інформації є “електронним періодичним 
виданням”.

У ліцензії записано, що тематика даного блога − “інформаційно-
пізнавальна, а також реклама відповідно до законодавства”2. 

За неперевіреними даними ЖЖ-проекта Ukraіnіans, сьогодні 
українською мовою на платформі LіveJournal пишуть близько де-
сяти тисяч блоггерів. Основна перевага Живого Журналу полягає в 
тім, що тут удалося зібрати цікаве співтовариство користувачів, які 
цінують можливість спілкуватися один з одним.

Поряд з Живим Журналом розвиваються й інші подібні сервіси 
− Blogger.com, Blogs maіl.ru, Dіary.ru, Lіveіnternet.ru, Lj.rossіa.org, 
MySpace та ін. Усе більше стає інших онлайн-співтовариств. Багато 
щоденників мають не стільки “приватну”, скільки яскраво виражену 
1 Иванникова, С. BLOGодарная почва. Сайт Независимая газета. <http://www.

ng.ru/internet/2006-03-03/9_blogs.html?insidedoc>.
2 В России блоггер впервые зарегистрировал себя как СМИ. Сайт Подробности. 

<http://podrobnosti.ua/internet/2009/01/27/578788.html>.
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суспільно-політичну спрямованість. Багато щоденників “партійно-
політичної спрямованості” використовуються політиками для залу-
чення прихильників, для надання їм інформації, для координації дій 
під час проведених заходів.

Разом із зазначенням переваг політичних блогів, варто вказати й 
на їхні недоліки. Зокрема, на обмеженість їх аудиторії активними 
користувачами Інтернету. Також варто враховувати те, що аудиторія 
блогів безпосередньо пов’язана з інтелектуальною й політичною 
елітою, відтак здатна слугувати потужним ретранслятором інфор-
мації, але здебільшого лише у цьому середовищі.

Певну проблему представляють також фейкові щоденники, які 
зустрічаються у Живому Журналі з використанням імен відомих 
політичних діячів або імен, схожих на імена реально існуючих бло-
гів, з метою привернути увагу користувача Інтернету до свого що-
денника для повідомлення свідомо помилкової або неперевіреної 
інформації. Для цього можуть застосовуватися аналогічний дизайн 
і структура щоденника.

В цілому можна вважати інтернет-блоги вкрай перспективним 
засобом підвищення ефективності політичного процесу.
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Вікторія Поперечнюк

до пРоблемних питань дослідження  
основних засобів інтелектуалізації 
суспільства – інфоРмації та знань

At the present stage of development of the global information society the 
issue of intellectualization of society becomes especially relevant. The 
article outlines and analyzes the range of issues related to general tools of 
intellectualization of society as information and knowledge on the theoretical 
and applied research levels. The article also gives reasons for the necessity 
to review and consolidate their legal definitions, explores the nature and the 
basic essence of the specified categories, as well as their role and position in 
the implementation process of intellectualization of society. The basic vectors 
of solving these problems are proposed.

В умовах побудови орієнтованого на розвиток інформаційного 
суспільства, інформація та знання стають стратегічно важливими 
ресурсами, доступ до яких дасть можливість докорінно змінити со-
ціальні, економічні, політичні відносини в середині держави так і 
далеко за її межами. Країни які раніше не мали великого запасу ко-
рисних копалин, та були одними із найбідніших, на сьогоднішній 
день, можуть стати головними гравцями на міжнародній арені, і все 
завдяки лише інформації та знанням примноженими на людський 
капітал. Тому і не дивно, що Закон України «Про Основні засади 
розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» 
ключовою метою ставить надання кожному можливість вільного 
доступу, користування та обміну інформацією та званнями, що в 
майбутньому сприятиме створенню та накопиченню нової інфор-
мації та знань1.

Ключовим процесом, що створить умови для вільного доступу та 
використання інформації з метою задоволення потреб людини, вва-
жається інформатизація, адже, відповідно до ст. 5 Закону України 
«Про Національну програму інформатизації» її головна мета поля-
гає у «…створенні усіх необхідних умов для забезпечення громадян 
та суспільства своєчасною, достовірною та повною інформацією 
шляхом широкого використання інформаційних технологій, забез-
печення інформаційної безпеки держави»2. Однак, такий підхід не 
1 Закон про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 

2007-2015 роки 2007 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 
України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/537-16> (2014, листопад, 01).

2 Закон про національну програму інформатизації 1998 (Верховна рада України). 
Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
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відображає об’єктивну суть нової соціально-економічної формації 
та не принесе очікуваних результатів. 

Конструктивним вирішенням даної проблеми, на думку автора 
може стати інтелектуалізація суспільства як сукупність організа-
ційних, правових, економічних, політичних, соціальних, культурних 
заходів як державних, так і не державних інституцій, спрямованих 
на підвищення загального рівня освіченості, розумового, творчого, 
наукового, культурного та духовного потенціалу людини і суспіль-
ства, що реалізується за допомогою поширення та популяризації 
ІКТ, а також їх якісного контентного наповнення та є основою для 
гармонійного, різностороннього розвитку особистості, формування 
у неї критичного мислення та спонукання до пізнавальних процесів 
навколишньої дійсності. 

Основними засобами інтелектуалізації суспільства, як і розбудови 
інформаційного суспільства є інформація та знання. Проте, єдиного 
підходу щодо тлумачення дефініції «інформація» як на законодав-
чому так і теоретичному рівнях немає, а поняття знання хоч часто 
зустрічається в законодавчих та підзаконних актах, що стосуються 
побудови інформаційного суспільства, взагалі не визначається. 

Враховуючи вищезазначене, мета статті полягає в аналізі 
теоретико-методологічних та законодавчих підходів до визначення 
поняття «інформація» та «знання», як основних засобів інтелекту-
алізації суспільства, а також дослідженні особливостей реалізації 
указаного процесу даними засобами.

Дослідженням зазначеної проблематики займались такі україн-
ські та зарубіжні вчені: І. Арістова, В. Гітт, В. Геець, О. Дзьобань, 
Д. Дюжев, О. Золотар, В. Іноземцев, В. Брижко, М. Кастельс, А.  Ко-
лодюк, С. Кудрявцева, Г. Новицкий, Н. Пархоменко, М. Пашкевич, 
В. Пилипчук, А. Ракітов, Н. Савінова, Е. Тоффлер, В. Фурашев, 
В.  Цимбалюк и др.

Під час аналізу законодавчої бази з’ясувалось, що тлумачен-
ня поняття «інформація» міститься у близько 200-х нормативно-
правових актах, проте інтерпретація даного поняття, практично у 
всіх актах, різниться. З цього приводу В. Брижко зазначає, що уні-
версального визначення інформації, апріорі, не існує та існувати не 
може, кожне визначення є вірним для певної галузі, у чому і поля-
гає його специфіка1. 

show/74/98- %D0 %B2 %D1 %80> (2014, листопад, 01).
1 Брижко, В.М. (2009). Методологічні та правові засади упорядкування 

інформаційних відносин. Київ.: ТОВ «ПанТот», 121.
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Раціональність такої позиції є безперечною, і якщо виходити з неї, 
то кожна сфера суспільних відносин, а також нормативно-правові 
акти які її регулюють повинні закріплювати власне визначення да-
ного поняття, де воно використовується. Але квінтесенція поняття 
«інформація» повинна бути закріплена у спеціальному законі, і вже 
потім знаходити своє продовження в інших нормативно-правових 
актах. Таким законом на сьогоднішній день є Закон України «Про 
інформацію», який визначає інформацію як будь-які відомості та/
або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або ві-
дображені в електронному вигляді»1. Цілком поділяючи позицію 
В. Фурашева, що дане тлумачення поняття «інформація» повною 
мірою не відбиває сутності та соціальної значимості даного понят-
тя, воно має технологічний характер і застосовується з метою спро-
щення та зручності подальшої побудови, розвитку і регламентації 
інформаційних відносин2. 

Аналізуючи запропоновані тлумачення поняття «інформація» у 
різних законодавчих актах їх умовно можна розкласти на дві скла-
дових: форму і зміст3. Проте, на разі питання змісту представлених 
відомосте і даних деделі частіше зводиться до змісту, нівелюючи їх 
формою, як вважає О. Золотар, інформація не залежить від форми 
та способу її представлення4. Враховуючи вищезазначене пропону-
ється, як загальна дефініція до законодавчого визначення поняття 
«інформація», взяти за основу запропоноване у Законі Республіки 
Білорусь «Об информации, информатизации и защите информа-
ции», що знаходить продовження у інших нормативно-правових ак-
тах, і розглядається як відомості та/або дані незалежно від форми 
їх представлення5. Зазначене поняття, на переконання автора, має 
1 Закон про інформацію 1992 (Відомості Верховної Ради України). Офіційний 

сайт Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12> 
(2014, листопад, 01).

2 Фурашев, В.М. (2012). Питання законодавчого визначення понятійно-
категорійного апарату у сфері інформаційної безпеки. Київ: Інформація і право, 
1(4), 51.

3 Дзьобань, О.П. (2013). Філософія інформаційного права: світоглядні й загально-
теоретичні засади. Харків: Майдан, 21.

4 Золотар, О.О. Правова охорона як складова інформаційної безпеки 
цивільної авіації. Офіційний сайт Національної бібліотеки імені В.І. Вер-
над ського. <http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.
exe?C21COM=F&I21DBN=ARD_EX&P21DBN=ARD&S21FMT=&S21ALL=
&Z21ID=> (2014, вересень, 21).

5 Закон об информации, информатизации и защите информации 2008 (Палата 
представителей). Национальный правовой Интернет-портал Республики 
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достатньо широке визначення та може варіюватись в залежності від 
тієї чи іншої сфери суспільних відносин.

Не менш «цікава» ситуація існує навколо законодавчого тлума-
чення поняття «знання», зокрема, воно зустрічається доволі часто 
у нормативно-правових-актах, що регулюють питання розбудови 
інформаційного суспільства, але жодним чином дане поняття у них 
не тлумачиться. Єдиним актом який дає визначення «знання» є на-
каз МОЗ України «Про внесення змін та доповнень до Рекоменда-
цій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін»: 
«знання – категорія, яка відбиває зв’язок між пізнавальною і прак-
тичною діяльністю людини. Знання виявляються в системі понять, 
суджень, уявлень та образів, орієнтовних основ дій тощо, яка має 
певний обсяг і якість. Знання можливо ідентифікувати тільки за 
умови їх проявлення у вигляді умінь виконувати відповідні розумо-
ві або фізичні дії»1 . 

Отже, виходячи із вище запропонованого визначення та врахо-
вуючи низку наукових підходів до тлумачення даного поняття, про-
понується наступна дефініція: знання – це результат пізнавальної 
діяльності людини, спрямований на її особистісний розвиток, що 
становить особистісну та соціальну цінність у випадку їх застосу-
вання та практичної реалізації.

Пізнавальна діяльність людини у своїй основі має інформаційну 
складову, яка є привалюючою, адже вона ґрунтується на збиранні, 
отриманні, осмисленні інформації безпосередньо людиною. Отри-
мавши нову інформацію, в наслідок мисленнєвих процесів інформа-
ція перетворюється на знання. На основі отриманих знань людина 
здатна до продукування нової інформації, інтерпретуючи об’єктивні 
дані та вже наявні знання за допомогою власних інтелектуальних 
здібностей. 

Підтримуючи низку наукових позицій варто зазначити, що зна-
ння є довершеною формою інформації2. Тобто, подібно до енергії, 

Беларусь. <http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=h10800455&p2={NRPA}> 
(2014, апареля, 14).

1 Наказ про внесення змін та доповнень до Рекомендацій щодо розроблення 
навчальних програм навчальних дисциплін 2004 (Міністерство охорони здоров’я 
України). Веб-сайт Ліга: Закон. <http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=3513> 
(2014, жовтня, 30). 

2 Ракитов, А.И. (1991). Философия компьютерной революции. Москва: 
Политиздат; Савінова Н.А. (2012) Кримінально-правове забезпечення розвитку 
інформаційного суспільства в Україні: теоретичні та практичні аспекти. 
Київ: TOB.
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інформація нікуди не дівається, та нізвідки не береться, вона лише 
переходить з одного її виду в інший, тим самим лише примножуєть-
ся, що розкриває перед людиною нові можливості1. 

Але для того, щоб знання стали інформацією та вважалися сус-
пільним надбанням, вони мають відійти від своєї первинної (сим-
вольної) форми та/або бути зафіксованими на матеріальному носії2. 
Отримуючи певну форму об’єктивного вираження, інформація та 
знання стають доступними оточуючим та можуть вважатися ре-
зультатами інтелектуальної діяльності людини. Але змістовне на-
повнення результатів інтелектуальної діяльності буде виконувати 
інформативну функцію (як інформація), що внаслідок сприйняття 
та осмислення її людиною може перетворитись у знання. У цьому 
аспекті варто зважати, що не будь-яка інформація є знанням, а ось 
знання, у свою чергу, можуть слугувати основою для нових резуль-
татів інтелектуальної діяльності людини.

Зокрема, як зазначають члени авторського колективу монографії 
«Е-майбутнє та інформаційне право» інформацію можна вважати 
об’єктом інтелектуальної власності, якщо вона відповідає критері-
ям патентоспроможності (за патентним правом) або входить до кола 
об’єктів, що охороняються за авторським правом3.

Отже, результати інтелектуальної власність можна розглядати 
як знання, а також як інформацію (по відношенню до реципієнтів) 
що має матеріальний вираз. Проте примітно, що інформація існує 
у суспільстві незалежно від суб’єкта вона є об’єктивним явищем 
суспільної дійсності. Знання є суб’єктивною формою та не може 
існувати окремо від людини. Отже, в цьому випадку, здійснюється 
перетворення одного об’єкту суспільних відносин в інший, що про-
ходить по колу та відбувається постійно. 

Визначення поняття інформації та знання у науковій та теоретич-
ний площинах, залишається не єдиною проблемою. На разі, існує 
низка проблем щодо реалізації практичних напрацювань у сфері ін-
телектуалізації суспільства та забезпечення доступу населення до 
зазначених засобів.

Конституція України забезпечує право кожної людини вільно 
збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію 
1 Брижко, В., Цимбалюк, В., Швець, М., Коваль, М., Базанов, Ю. (2006). 

Е-майбутнє та інформаційне право. Київ: НДЦПІ АПрН України.
2 Гуменчук, А.В. (2010). Віртуальні властивості інформації як феномена культури. 

Київ: Питання культурології: зб. наук. пр., 26, 28.
3 Брижко, В., Цимбалюк, В., Швець, М., Коваль, М., Базанов, Ю. (2006). 

Е-майбутнє та інформаційне право. Київ: НДЦПІ АПрН України, 127.
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усно, письмово або в інший спосіб – на власний вибір1. Право на 
знання, не так чітко закріплене в Основному законі, але якщо вихо-
дити з того, що знання є довершеною формою інформації, по право 
на інформацію гіпотетично можна вважати і правом на знання. Крім 
того, ст. 53 Конституції передбачає право на освіту2, а змістом самої 
освіти є система знань, умінь та навичок.3 Отже, право на інформа-
ції безпосередньо визначене в Основному Законі, а право на знання, 
опосередковано, але це не дає підстав вважати що право на знання 
не передбачено у даному законодавчому акті, в принципі. 

У зв’язку з цим, предметно хотілося б акцентувати увагу на дея-
ких проблемах, що пов’язані із практичною реалізацією прав на ін-
формації і знань як основних засобів інтелектуалізації суспільства, 
що як наслідок гальмує, практично усі, суспільні та державотворчі, 
а також правотворчі процеси.

По-перше, знання та інформація у силу суб’єктивних харак-
теристик їх споживачів зосереджуються лише у відносно вузько-
го кола людей4. Перш за все, це пов’язано з інформатизацією та 
комп’ютеризацією населення. За даними підготовленими Міжна-
родним союзом електрозв’язку (МСЕ) та ЮНЕСКО «The State of 
Broadband 2013: Universalizing Broadband» Україна опинилася на 109 
місці (з 192 країн) у рейтингу країн за рівнем використання Інтер-
нету, зокрема, доступ до мережі в країні мають 33,7 % осіб5, а відпо-
відно до звіту «Вимір інформаційного суспільства» Міжнародного 
Союзу Електрозв’язку (МСЕ) ООН, Україна посідає 68 місце (з 157 
країн) у світі з розвитку ІКТ6, а також 75 позицію індексу мережевої 
1 Конституція України, ст. 34, р. 2 (1996) (Верховна рада України). 

Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/254 %D0 %BA/96- %D0 %B2 %D1 %80> (2014, листопад, 03).

2 Конституція України, ст. 53, р. 2 (1996) (Верховна рада України). 
Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/254 %D0 %BA/96- %D0 %B2 %D1 %80> (2014, листопад, 03).

3 Закон України Про вищу освіту 2014 (Верховна Рада України). Офіційний сайт 
Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18> (2014, 
листопад, 01).

4 Зубчинська, Н.М. (2011). Інтелектуалізація праці на робочому місці 
промислового підприємства. Харків: Бізнес інформ, 7-2011, 107-108.

5 The State of Broadband 2013: Universalizing Broadband A report by the Broadband 
Commission September 2013. Broadband Commission for Digital Development. 
<http://www.broadbandcommission.org/documents/bb-annualreport2013.pdf. > 
(2014, березень, 20).

6 Україна посідає 68 місце в рейтингу ІКТ. Офіційний сайт Укрінформ. 
<http://www.ukrinform.ua/ukr/news/ukraiina_posidae__68_mistse_v_reytingu_
ikt_1871948> (2014, лютого, 12).
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готовності 1, це і не дивно, адже Україна ніколи не була лідером у 
світі по розвитку інформаційних та інформаційно-комунікаційних 
технологій, крім того, ІКТ досі залишаються недоступними для зна-
чної кількості українців, в наслідок своєї високої ціни.

По-друге, існують об’єктивні проблеми даного процесу, що по-
лягають у низькій якості та безпечності інформаційних продуктів2. 
Окрім того, рівень інформаційної представленості України в медіа 
просторі є низьким, а присутність в Інтернеті україномовних інфор-
маційних ресурсів – недостатня3. Проте, Україна має досить великий 
потенціал (за даними Human Development Report 2014) та посідає 84 
місце у показниках рівня людського розвитку, зокрема вони включа-
ють: середню очікувану тривалість життя, рівень освіченості дорос-
лого населення (включаючи початкову, середню та вищу освіту) та 
ВВП4. Варто зазначити, що Україна має високий рівень грамотності 
дорослого населення, що становить 99,7  %5. Експерти називають 
Україну країною з високим рівнем потенціалу, зокрема це досить 
високий показник, але він не відповідає реальним можливостям6. 

Окреслені проблеми значним чином обмежують можливість 
українців реалізувати своє право на інформацію та знання, а також 
повноцінно реалізувати власний потенціал та покращити рівень 
життя та становище в суспільстві.

Перший блок проблем можна вирішити за умов повномасштаб-
ної реалізації Національної програми інформатизації, при цьому 
напрацювання та механізми існують. Вирішення проблем другого 
блоку вимагають принципово нових підходів та напрацювань меха-
нізмів інтелектуалізації суспільства.
1 Індекс мережевої готовності. Конкурентна Україна. <http://competitiveukraine.

org/uploadfiles/reports/files/ukraine_inthe_world_2013_ukr_web_part2_3_network.
pdf> (2014, лютого, 12).

2 Конах, В.К. (2013). Національний інформаційний простір України: проблеми 
формування та державного регулювання. Київ: НІСД.

3 Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного 
суспільства в Україні 2005 (Верховна рада України). Відомості Верховної Ради 
України, 15, 131.

4 Human development report 2014. Sustaining Human Progress: Reducing 
Vulnerabilities and Building Resilience. <http://hdr.undp.org/sites/default/files/
hdr14-report-en-1.pdf> (2014, лютого, 13).

5 Індекс мережевої готовності. Конкурентна Україна. <http://competitiveukraine.
org/uploadfiles/reports/files/ukraine_inthe_world_2013_ukr_web_part2_3_network.
pdf> (2014, лютого, 12).

6 Human development report 2014. Sustaining Human Progress: Reducing 
Vulnerabilities and Building Resilience. <http://hdr.undp.org/sites/default/files/
hdr14-report-en-1.pdf> (2014, лютого, 13).
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Для ефективної реалізації інтелектуалізації суспільства запропо-
новано, дещо не стандартний, проте, дієвий підхід, що ґрунтуєть-
ся на особистісно орієнтованому підході, що має бути наскрізним. 
Його головним завданням на всіх рівнях є забезпечення мотивації 
до саморозвитку, самоосвіти, підвищення власного культурного та 
інтелектуального потенціалу. Адже, за допомогою інтелектуалізації 
окремо кожної людини, можливо дійсно досягти інтелектуалізації 
суспільства. При цьому, механізми проведення інтелектуалізації 
суспільства мають в себе включати як створення зовнішніх стимулів 
з боку держави так і формування внутрішніх (особистісних) мотивів 
до інтелектуального та особистісного розвитку та вдосконалення.

На основі вищевикладеного можна зробити наступні висновки. 
Знання та інформація є основними складовими інтелектуалізації 
суспільства, вони нерозривно пов’язані між собою та мають взаємо-
залежний зв’язок, що значним чином впливає на подальший розви-
ток людства. 

Знання є якісно новою довершеною формою інформації, адже 
містять осмислене узагальнення людського досвіду. При цьому 
отримавши матеріальну форму вираження знання, для суспільства 
набувають інформаційного змісту, тобто знання є суб’єктивною 
формою інформації, та не мають настільки універсального харак-
теру як остання. Але інформація, у певних випадках, має деструк-
тивний вплив на особистість, а іноді вона є просто «непотрібною» 
суб’єкту («інформаційний шум», «інформаційне сміття»), що не 
можна сказати про знання.

Для вирішення зазначених проблем, запропоновано на законо-
давчому рівні переглянути тлумачення поняття «інформація», що 
полегшить регулювання суспільних відносин, а також правотворчу 
та правозастосовну діяльність, а отже і підвищить якість інформа-
ційного законодавства. Окрім того, варто переосмислити підхід до 
розуміння та тлумачення поняття знання, вивівши його із площини 
теоретичних досліджень у законодавче поле, закріпивши його ви-
значення у відповідних нормативно-правових актах.

Проблеми пов’язані з інформацією та знаннями що мають прак-
тичний характер можна вирішити шляхом повномасштабної реалі-
зації програми інформатизації, у поєднанні із запровадженням про-
цесу інтелектуалізації суспільства на державному та національному 
рівнях. Першим кроком до інтелектуалізації суспільства є розробка 
та запровадження Концепції програми інтелектуалізації суспільства 
в Україні.
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При проведенні інтелектуалізації суспільства в Україні запропо-
новано 4 базових етапи: законодавче закріплення даного процесу, 
запровадження організаційних заходів, що пов’язані із підвищен-
ням рівня освіченості та інтелектуального розвитку (запроваджен-
ня освітніх програм), поглиблення та розгалуження системи заходів 
спрямованих на підвищення комп’ютерної грамотності населення, 
підвищення рівня інформаційної культури населення.

Висловлені автором висновки та пропозиції не вичерпують 
даної проблематики, а лише підкреслюють її гостроту та акту-
альність, як для юридичних так і для суміжних наук, а також ак-
центують увагу на значимості цього питання для розбудови інфор-
маційного суспільства.
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Дмитро Гаврилюк 

хаРактеРистики феномена абсентеїзму 
в укРаїні в контексті політичних 
та  електоРальних Ризиків  
(за Результатами паРламентських  
вибоРів 2014 Р.)

This article is devoted to the examination of the phenomenon of absenteeism 
in Ukraine. The author describes it in the context of political and electoral 
risks. Core aspect of the research is concentrated around absenteeism as one 
of the features of electoral culture in Ukraine. Furthermore, absenteeism is 
considered as one of the forms of political alienation. In this article author 
notes a number of negative consequences in case Ukrainian society and 
political elites ignore the raising rates of passive voters (absenteyists). Also 
here is appointed a list of effective tools and original approaches to prevention 
of destructive effects of absenteeism designed by author. 

У сьогоднішніх політичних реаліях світу в цілому та України 
зокрема строкаті й доволі контраверсійні електоральні процеси пе-
ревантажені теорією і практикою макіавеллізму, маніпулятивними 
технологіями конструювання політичних образів та браком вико-
нання виборчих, політико-інституційних зобов'язань. Загальна сума 
таких “результатів” нас наштовхує на припущення, що наслідком 
увібрання суспільством негативу від агітаційного процесу, від по-
пулістських гасел “технологічних кандидатів” та усвідомлення без-
альтернативності вибору є феномен абсентеїзму. Під даною катего-
рією варто розуміти ухилення виборців від участі в голосуванні на 
виборах1, проте, апелюючи до палітри поствиборчої парламентської 
боротьби (2014 р.), категорію «абсентеїзм» інтерпретуємо як ідею 
та практику електорального й політичного самоусунення від полі-
тичної відповідальності за свої політико-ігнораційні дії, кроки та 
помисли.

Чому абсентеїзм в Україні можливий? Для початку варто ствер-
дити, що, хоч Україна вже понад 23 роки є незалежною державою, 
її суспільство й досі є фрагментованим та етатистським. Вочевидь, 
коли політична еліта діє в розріз із ідеєю позитивних державот-
ворчих змін, рано чи пізно виникне ситуація неконтрольованості 
суспільно-політичної трансформації самого суспільства, що по-
роджує чимало суспільно-політичних рецидивів поведінки грома-
дян, де абсентеїзм посідає чільне місце протестного відчуження, 
1 Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ 

І-ІV рівнів акредитації (2014). Львів: Новий Світ – 2000.
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відходу від активного залучення до політичного процесу. У країні, 
де насправді не працюють соціальні ліфти; де корумпована партійна 
система унеможливлює свою модернізацію для появи нових, праг-
матичних гравців на політичній мапі; де вибори, по-перше, дедалі 
більше схожі на церемоніальний демократичний тренд, а по-друге, 
де логіка, моторика й риторика виборчого процесу не сприяють по-
яві авторитетних прикладів політиків, що мають не довготермінову, 
а безстрокову політичну відповідальність та порядність; і врешті-
решт, коли інститут виборів не є запобіжником проходження у вищі 
ланки політики носіїв державотворчого блюзнірства, політичної 
безкультурності та корупції, це означає, що виборці не є носіями 
громадянської культури, а тому, ігноруючи волевиявлення і не за-
побігаючи потраплянню до влади осіб із дискредитованим політич-
ним реноме, вони сприяють утвердженню абсентеїстського “полі-
тичного сприйняття”.

Причини абсентеїзму в Україні ми вбачаємо як у навіюваному, 
так і свідомому страху й електоральному непрофесіоналізмі самих 
громадян у частині раціонального електорального відбору політи-
ків. Власне, відсторонення від активної, прямої дії в електоральній 
та політичній сфері є запорукою потурання громадянами симуляції 
владою державотворчих процесів. Щодо практичного вияву причин 
абсентеїзму, то, на нашу думку, вони полягають у ігноруванні по-
літичними партіями та кандидатами підтримки процесів створен-
ня механізмів залучення громадянського сегмента до вироблення 
спільної стратегії упередження суспільно-політичних, економіч-
них, гуманітарних викликів. Натомість політичні актори займа-
ються використанням громадянського потенціалу в агітаційно-
пропагандистському місиві під час виборчих процесів задля 
задоволення свого шкурного інтересу.

Пересічні громадяни часто не можуть впливати на процес дер-
жавотворення через відсутність необхідних навичок, знань, низьку 
соціальну задіяність. Вони втомилися від демагогічної політики, а 
то й просто не бажають брати участі в “брудній грі”. Апатія електо-
рату, недостатня інформованість про політичні процеси, нестійкість 
політичних поглядів і невизначеність ідеологічних позицій зумов-
люють слабкість тих механізмів, які забезпечують демократизм по-
літичних інститутів і справедливе представництво в них громадян 
України1.
1 Українське суспільство на порозі третього тисячоліття (1999): колективна 

монографія. Київ: Ін-т соціології НАН України.
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Громадянам, які відмовляються від голосування, політична ситу-
ація в країні частіше видається критичною, навіть вибухонебезпеч-
ною, менш спокійною та благополучною. Відмовляючись від участі 
у виборах і тим самим нехтуючи своїм громадянським демократич-
ним правом, вони, однак, помітніше виявляють незадоволеність 
процесом розвитку демократії в нашій країні1.

Поверхневі спостерігачі бачать причину апатії громадян у без-
барвності кандидатів2. Мислителі-скептики, які помічають, що рік 
за роком апатія зберігається, звинувачують виборців у неосвіченос-
ті через відсутність демократії як такої. Один із варіантів цієї точки 
зору викладає Роберт Каттнер: «Суть політичної демократії – право 
голосу – втратило будь-яку значущість, оскільки голосування і пря-
ме спілкування політиків з виборцями дедалі більше витісняють-
ся плутократією, що фінансує передвиборні кампанії... Є прямий 
зв’язок між домінуванням у політиці грошей від груп інтересів, 
платною ротацією рекламних роликів, що дискредитують політич-
них опонентів, стратегіями опитувань і тим, що виборці манкірують 
своїми громадянськими обов’язками... Люди доходять висновку, що 
їм немає місця в політиці»3.

Цікаво, як суспільні апатичні настрої вловлює сучасна українська 
література. Так, у творі видатної письменниці та поетеси, дисидент-
ки Ліни Костенко «Записки українського самашедшого» (2011 р.) 
таким чином описується втрата оптимізму виборця: «...у нас, коли 
проходять вибори, фальсифікати йдуть на мільйони. І ніхто нічого 
не перевіряє, навіть механізмів таких нема. Ми хто? Ми статисти 
духовної пустелі. Ми гвинтики й шурупи віджилої системи, вона 
скрипить і розвалюється, продукти розпаду інтоксикують суспіль-
ство, і воно по інерції обирає й обирає тих самих. Великий народ 
обирає карликів, маріонеток, і, що цікаво, – не він їх, а вони його 
сіпають за мотузочки в цьому політичному вертепі. Почуваю себе 
засмиканим з усіх боків...»4.

Можливо, слова, висловлені ще задовго до цьогорічних виборів 
до української легістратури 2014 року, й лишилися би лише поетич-
ним розчерком пера, якби не показник явки на вибори. Він, станом 
1 Ворона, В., Шульга, М. (ред.) (2010). Українське суспільство 1992-2010. 

Соціологічний моніторинг. Київ: Інститут соціології НАН України.
2 Каплан, Б. (2012). Миф о рациональном избирателе: Почему демократии 

выбирают плохую политику. Москва: ИРИСЭН, Мысль.
3 Kuttner (1996; ХІ).
4 Костенко, Ліна (2011). Записки українського самашедшого. Київ: А-БА-БА-ГА-

ЛА-МА-ГА, 15.
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на 30 жовтня 2014 року, становив приблизно 52,4 % (за умов підра-
хунку 99,53 % бюлетенів). Це навіть не один із, а саме найнижчий за 
всю історію парламентських, президентських електоральних циклів 
у незалежній Україні. На думку Олексія Кошеля, голови правління 
Комітету виборців України, «явка – це показник громадської актив-
ності й свідомості. В Західній Україні вона найбільша, бо там ве-
лику роль відіграють церковні організації. Греко-католицька церква 
постійно наголошує, що кожен має бути відповідальним громадяни-
ном, приходити на дільниці й віддавати свій голос. Церква Москов-
ського патріархату цього не робить. Жодна політсила не проводила 
кампанії на збільшення явки. На останніх президентських виборах 
такий наголос був, тому й прийшло багато людей. У Запорізькій та 
Дніпропетровській областях явка дещо вища, бо там окремі мажо-
ритарники працювали з цим. Це прикордонні із зоною АТО області, 
вони зіграли на факторі безпеки – “або я, або війна”. В інших регіо-
нах дієвим був заклик – “або я, або “регіонал”. Дуже висока актив-
ність виборців характерна більше для тоталітарних і авторитарних 
режимів. У Польщі понад 50 % громадян востаннє приходили оби-
рати сейм та сенат 1989 року»1.

Політики, за словами О. Кошеля, перенаситили свою кампанію 
рекламою. Людям вона набридла. Це ефективно лише коли агітація 
доповнює діяльність партії. Виборці не бачили нічого, крім агіта-
ції. Аналізуючи персональний склад ВРУ 8-го скликання, з одного 
боку, відмічаємо відбиття суспільної вимоги до якісного і кількісно-
го оновлення депутатського корпусу, з іншого ж – українські парла-
ментські вибори по риториці були доволі обережними, апелювали 
й зловживали своїми безпековими та економічними фантазіями для 
держави, не запропонувавши жодної публічної розлогої політичної 
прагматики. За словами політичного оглядача Івана Капсамуна (га-
зета «День»), украй важливим на цих виборах, звичайно, був меха-
нізм обрання депутатів. Але виборчий закон залишився старим. Ни-
нішні обранці, по суті, зробили все, щоб не змінювати правила гри і 
балотуватися за старим «законом Януковича». А нові претенденти, 
що викристалізувалися за результатами Євромайдану та російської 
агресії, не дотиснули і не виявили достатньої наполегливості (голо-
вним чином йшлося про зниження виборчого бар’єра та пропорцій-
ну систему з відкритими списками), щоб впровадити новий меха-
нізм на виборах. Останнього вимагало українське суспільство. Не 
1 Худояр, О. (2014). Політики забагато агітували. Газета по-українськи, 

85 (1736), 6.
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просто вимагало, заради зміни системи люди віддавали свої життя 
на Євромайдані (громадянські протести в містах України, листопад 
2013 р. – лютий 2014 р.). Обрання ж нових депутатів за старою схе-
мою суттєво ускладнило виконання вимог людей, а також «переза-
вантаження» і люстрацію влади, про яку заявляв Президент України 
П. Порошенко1. 

Було унеможливлене проведення виборів на всій території 
Донбасу, що стало підставою для українців звинуватити уряд у 
пустослів’ї, який не зміг гарантувати всієї повноти виборчих прав 
українським громадянам з Донецької та Луганської областей. Не-
підкріплені політичною дією передвиборчі обіцянки та реформа-
торські наміри влади й опозиції нічого не варті. Безрезультативність 
влади, популізм опозиції безпосередньо впливає на рівень довіри 
громадян до політичних інститутів держави. 

Нині в Україні, за даними моніторингів українських соціологів з 
Центру Разумкова, з 2000-го по 2013 рік кількість тих, хто поділяє 
ідеї діяльності парламенту, збільшилася з 48 % 2011 року до 54 % 
2013 року, тих, хто цілком задоволений роботою ВРУ, зменшилася 
з 8,6 % 2000 року до 5,6 % уже 2013 року2. Очевидно, що показник 
довіри громадян до влади є цінним орієнтиром в їхніх електораль-
них докорах і сумліннях. Так, навіть за даними опитування Фонду 
«Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», що проводилося з 
18 вересня по 4 жовтня 2014 року, засвідчено, що 55 % респондентів 
готові були здійснити волевиявлення в найближчий час на парла-
ментських виборах наприкінці жовтня 2014 року проти 20 %, які 
від свого активного виборчого права відмовилися3. Певна річ, для 
багатьох країн ЄС такий показник не є деструктивною новиною, 
проте таким він є для України. Тому ми робимо висновок, що перед 
українськими електоральними та політичними процесами в серед-
ньостроковій перспективі для виборів можуть постати такі ризики 
абсентеїзму: 

1) ризик делегітимації інституту виборів; 
2) ризик доступного входу до системи влади політехнологічних 

проектів, лобістських парламентаріїв; 
1 Капсамун, І. (2014). Хто перезавантажить раду? Газета «День», 169-170, 6.
2 Чи підтримуєте Ви діяльність Верховної Ради України? (динаміка, 2000-2013). 

Центр Разумкова. <http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=68>. 
3 Парламентські вибори-2014: електоральні настрої населення України. Фонд 

«Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучера. <http://www.dif.org.ua/ua/
polls/2014_polls/parlamennja-ukraini-.htm>.
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3) ризик перетворення на один із чинників посилення відцен-
трових, протестних настроїв та нонконвекційних рухів супроти 
неефективності, некомпетентності, мінливості політичної й держа-
вотворчої реакції; 

4) ризик регресу громадянської та електоральної культури сус-
пільства; 

5) ризик втрати довіри до представницької демократії в країні та 
механізму формування політичної еліти; 

6) ризик спаду динаміки утвердження в публічному просторі по-
літичних практик демократії участі громадян.

Український політолог Є. Цокур переконаний, що вибори нині 
стали авансценою для системного нав’язування свого бачення розви-
тку країни, емоційного сприйняття політичної риторики, видавання 
відвертого політичного популізму за сучасні політико-економічні, 
соціальні тактики та стратегії. На нашу думку, українська політи-
ка занадто персоніфікована, проте змістовно малорухома, тому й не 
дивно, що рівень абсентеїзму на виборах усіх рівнів зростає. Для 
підтвердження цього наводимо у табл. 1 масив показників, сформо-
ваний на базі даних Центральної Виборчої Комісії України.

Таблиця 1
явка на виборах 

президента україни
явка на виборах 

до верховної Ради україни

Роки  % Роки  %

1999 78,8 1998 75,6

2004 79 2006 67,7

2010 66,76 2007 62,5

2014 60
2012 58

2014 52

Завершуючи, варто наголосити, що: 1) абсентеїзм руйнівно 
впливає на державу; 2) незацікавленість і байдужість до політич-
ного життя призводить до деградації нації та руйнування держави; 
3) зростання долі абстинентів в українському суспільстві можна 
інтерпретувати як прояв серйозної кризи легітимності політичної 
системи, глибинної кризи її норм та цінностей; 4) через небажання 
голосувати подекуди виникає нерівномірне представництво інтер-
есів різних соціальних груп у політиці; 5) неучасть у політичному 
житті призводить до необізнаності та неосвіченості людей у розу-
мінні актів і слів влади.
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Варто було б запровадити механізм попередньої реєстрації на ви-
бори: людина спершу реєструється на дільниці, а через тиждень чи 
два – голосує за сформованими списками. Так ми зменшили б мож-
ливість підкупу виборців і спекуляції зі списками.

Українцям необхідно замислитися над своїм електоральним 
минулим, зважити чого вартували передвиборчі обіцянки всіх без 
винятку політичних партій та кандидатів. Доречним вважаємо не-
сприйняття політикумом та громадянським середовищем ідеології 
«електорального, громадянського та державотворчого пофігізму», а 
також нагальну потребу в громадянській єдності українського сус-
пільства.

Насамкінець підкреслимо, що абсентеїзм виборців відображає 
не неприйняття політики як такої, а відкидання затверділих спосо-
бів політичної дії, комунікації, мобілізації політичної участі грома-
дян в управлінні і здійсненні прямого народовладдя. Відбувається 
це саме через реформаторську обмеженість політичного класу в 
Україні, який за 23 роки повноцінного політичного функціонування 
української державності так і не зумів вийти безпосередньо до гро-
мадянина і запропонувати авторитетну програму співпраці та вза-
ємовпливу.
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Ганна Меленцова 

особливості викоРистання політичних 
технологій електоРального пРоцесу  
під час позачеРгових паРламентських  
вибоРів 2014 Р. в укРаїні

Variations of political technologies that were used during extraordinary par-
liamentary elections in 2014 in Ukraine are examined. Maintenance of the 
main stages of electoral technologies is analysed in modern Ukraine. The 
basic conceptual approaches to a concept of “electoral technologies”, that 
appeared in modern political science is revealed. The features of the use of 
political technologies of electoral process are determined on the example of 
extraordinary parliamentary elections. An accent is done on those political 
technologies, that is sent to maintenance, expansion and strengthening of 
power. Six political forces, that won the last elections in Ukraine and a few 
those that does not belong now to the list of dominant powers, are examined. 
Own systematization of political technologies is created after separate groups.

актуальність обраної теми. В Україні, як і в усьому світі, від-
бувається активний процес технологізації сфер людської життєді-
яльності. Не становить винятку й розвиток політичних процесів, 
зокрема такого їх важливого складника, як проведення виборів. Роз-
гляд проблеми «виборчих технологій» для України є актуальним, 
адже зміна влади в нашій країні відбувається останнім часом доволі 
швидко.

аналіз актуальних досліджень. Питання політичних техноло-
гії, їхніх реалізацій, застосування тощо в різні часи цікавили таких 
вчених та науковців, як: Балабан Р. В., Бебик В. М., Белов С. О., 
Білоус А., Богашева Н. В., Бойчук М. А., Буркут І. Г, Бучин М. А., 
Видрін Д., Войтенко В. П., Волков В. В., Вятр Є., Головатий М., 
Головаха Є., Гонсалес Л., Гришин М. В., Даль Р., Кара-Мурза С. Г., 
Ключковський Ю. Б., Колісецька Л. В., Кочубей Л. О., Кроз’є М., 
Куліш А., Лагунова М., Максимов А. А., Малкін Є. Б., Мальцева 
Н. М., Мейтус В. В., Мейтус В. Ю., Мілль Дж. С., Моторнюк Т. М., 
Ньюман Б., Одарич С, Ольшанський Д. В., Поліщук І. О., Понома-
рьов М. П., Порфімович О. Л., Почепцов Г. Г. , Ребкало В., Само-
левська Н., Сарторі Дж., Скаммел М., Скрипкина Ж. Б., Соловйов 
О. І., Сучков Є. Б., Томас Х., Томенко М., Фесун Г. С., Фісанов В. П., 
Хантінгтон С., Чемшит О. та ін. 

Вивченню окремих аспектів застосування сучасних виборчих 
технологій присвячені праці Е. Міцкевича, Р. Негріне, С. Боулера, 
Д. Фаррелла, Д. Маглебі, К. Паттерсона, Д. Німмо, Дж. Свансона, 
П. Мачіні та інших.
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метою статті є визначення особливостей використання політич-
них технологій електорального процесу під час позачергових парла-
ментських виборів 2014 р. в Україні.

З давніх-давен різні правителі використовували спеціальні засо-
би і прийоми для підвищення свого авторитету та поширення впли-
ву. У кожному суспільстві своя система політичних технологій, яка 
змінюється разом із суспільством і політичним режимом. Поняття 
“політичні технології” досить поширено у сучасній політологічній 
літературі, але на сьогодні ще не має загальноприйнятого визначен-
ня. Зміст політичних технологій визначається сферою їхнього за-
стосування, вони є невід’ємною частиною соціальних технологій, а 
їхня специфіка обумовлена типом політичного режиму.

У сучасній науці під технологією розуміється система чітко ско-
ординованих елементів: цілі – процедури (правила) – засоби – опе-
рації (дії) – мотиви (стимул-реакції); система знань про способи, за-
соби, методи, форми діяльності людини і механізми їх практичного 
використання в побуті, виробництві, управлінні тощо1.

Політичні технології (грецьк. techne – мистецтво, майстерність) – 
сукупність методів і систем послідовних дій, спрямованих на досяг-
нення необхідного політичного результату2.

Поняття “політичні технології” застосовується для позначення 
прийомів досягнення необхідних результатів у політиці. Особливос-
ті політичних технологій зумовлені характером політичного проце-
су, який охоплює найрізноманітніші види політичної діяльності в 
межах конкретної політичної системи.

Вітчизняні політологи М. І. Обушний, А. А. Коваленко, О. І. Ткач 
виділяють поняття “технологія влади”. Під цією категорією вчені 
розуміють сукупність, систему тих чи інших прийомів діяльності 
влади, розрахованої на досягнення (заданого, задуманого) резуль-
тату3.

У сучасній вітчизняній політичній науці утворилися сім осно-
вних підходів до трактування політичних технологій. Слід зауважи-
ти, що всі підходи не стільки суперечать один одному, скільки вза-
1 Політичні технології, Поняття «політична технологія»: Визначення, сутність, 

типологія. Політологія – Навчальні матеріали онлайн. <http://mobile.
pidruchniki.com/1708080355284/politologiya/politichni_tehnologiyi>.

2 Бабкіна, О.В., Горбатенко, В.П. (2002). Політологія: підручник для студентів 
ВНЗ. Київ: «Академія», 465.

3 Політичні технології, Поняття «політична технологія»: Визначення, сутність, 
типологія. Політологія – Навчальні матеріали онлайн. <http://mobile.
pidruchniki.com/1708080355284/politologiya/politichni_tehnologiyi>.
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ємодоповнюють. Усі вони у поєднанні дають змогу осягнути суть 
та специфічні особливості складного феномену політичних техно-
логій, узагальнюючи які, можна дати таке визначення: політичні 
технології – інтелектуально спроектовані комплексні алгоритми по-
літичних дій (політичних заходів, акцій, кампаній), які спрямовані 
на системне підвищення ефективності функціонування політичних 
суб’єктів з приводу завоювання та утримання державної влади1.

Переважна більшість фахівців згодна з тим, що універсальні по-
літичні технології існують. А деякі вчені стверджують, що взагалі 
всі технології є універсальними, при цьому якихось специфічних 
технологій просто немає.

Як правило, вирішення політичних завдань потребує застосуван-
ня комплексу технологій. Тому на практиці і застосовується система 
різних політичних технологій.

Отже, можна сказати, що політичні технології – це сукупність 
найбільш доцільних прийомів, засобів, процедур реалізації функцій 
політичної системи спрямованої на підвищення ефективності по-
літичного процесу та досягнення бажаних результатів в сфері по-
літики2.

В основному політичні технології, які використовуються у бо-
ротьбі за владу, спрямовані на її утримання, розширення і зміцнен-
ня. Дуже часто політичні технології прирівнюють до технологій ре-
алізації влади. Різноманітність влади породжує безліч політичних 
технологій, спрямованих на завоювання та утримання політичної 
влади, влади над громадською думкою.

Чи не найпершим спробу дати визначення поняття “політичні 
технології” зробив український політолог Д. Видрін. На його дум-
ку, політичні технології – це система способів і шляхів досягнення 
бажаних результатів у політиці. Він дослідив також деякі механізми 
політичної діяльності, окремі методи боротьби за владу, психоло-
гічні аспекти політичного лідерства, класифікував політичні техно-
логії на власне технології та антитехнології3. 

Докладніше поняття “політичні технології” розкрив відомий по-
літолог А. Пойченко. Політичні технології, стверджує він, є сис-
1 Політичні технології, Поняття «політична технологія»: Визначення, сутність, 

типологія. Політологія – Навчальні матеріали онлайн. <http://mobile.
pidruchniki.com/1708080355284/politologiya/politichni_tehnologiyi>.

2 Панов, М.І., Герасіна, Л.М., Журавський, В.С. та ін. (2005). Політологія: 
підручник для студ. юридж. спец. вищих навчальних закладів. 2-ге вид., перероб 
і доп. Київ: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 429. 

3 Видрін, Д. (2001). Політика: історія, технологія, екзистенція. Київ, 263.
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темою послідовних дій (політичного суб’єкта), спрямованих на до-
сягнення необхідного політичного результату1. 

Суттєвим кроком до розширення і поглиблення поняття “полі-
тичні технології” стала дисертація К. Ващенка, в якій автор, розгля-
даючи політичні технології, врахував їх політико-культурний зміст, 
увів термін “базові політичні технології”, до яких відніс технології 
організації та здійснення виборів, а також технології запобігання 
соціально-політичним конфліктам та їх розв’язання і забезпечення 
консенсусу в суспільстві2.

Політичні технології є важливим елементом виборчої системи та 
становлять соціальну основу демократичного режиму. Саме знання 
суті та особливостей виборчих технологій дає можливість досягти 
успіху в політичній боротьбі. Щоб забезпечити політичну стабіліза-
цію в суспільстві необхідні саме вибори, які нададуть легітимності 
владі. Проведення виборів – найважливіша ознака демократичного 
суспільства. 

Політичні технології створюють та реалізують люди – проводять 
мітинги і страйки, голосують за кандидатів, відтворюють або руй-
нують політичні та економічні системи. 

Політична технологія – це сукупність методів і систем послідов-
них дій, спрямованих на досягнення певного результату в політиці3.

Політичні технології являють собою сукупність застосовуваних 
суб’єктами знань і способів діяльності, спрямованих на оптимальну 
і ефективну реалізацію поставлених перед ними конкретних цілей у 
сфері державної влади4.

Спробуємо розібратися: Які технології використовують кандида-
ти в депутати і який результат отримують? Чим саме «приваблю-
ють» виборців?

Виборчі технології (або політичні технології електорального 
процесу) – це сума політико-організаційних, інформаційних, про-
пагандистських та інших дій з метою приведення до влади окремо-
го політика, групи політиків чи відповідної політичної організації, 
1 Пойченко, А. (1995). Політика: теорія і технології діяльності. Київ. 
2 Ващенко, К.О. (1999). Політичні технології як чинник демократичного 

розвитку суспільства: дис. канд. ... політ. наук: 23.00.02. Київ, 52.
3 Розенфельд, Ю. Н. (2008). Политология: учебное пособие. Харьков: НУА, 283. 
4 Пугачёв, В.П., Соловьёв, А.И. (2003). Ведение в политологию: учебник для 

студентов вузов. 4-е изд., перераб. и доп. Москва: Аспект Пресс, 407.
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об’єднання, сили. Тому вони багато в чому враховують і викорис-
товують психологічні аспекти і стани об’єктів і суб’єктів політики1.

Україна переживає дуже складні часи перехідного етапу свого 
розвитку, коли з одного боку, започатковуються фундаментальні 
зміни в політичній та економічній системах, здійснюється полі-
тична трансформація вищих органів влади, відбувається зміщення 
центру прийняття політичних рішень. Проте стан війни, в якому, на 
жаль, знаходиться наша країна, буде неоднозначно впливати на про-
цес прийняття та реалізації політичних рішень. 

Ні для кого не секрет, що попит народжує пропозицію. Отже, коли 
розпочинаються виборчі перегони, то кандидати в депутати (а точні-
ше їхня команда) намагаються «підлаштуватися» під виборця, ство-
рюючи певні образи, умови, середовище тощо. Таким чином, вони 
нібито виносять товар, знаючи, що той має попит, а потім чекають 
на «своїх покупців». Як відомо, кожен товар знайде свого покупця.

Вибори, як такі, мають на собі неабияке соціальне навантаження. 
З одного боку, забезпечення правових норм шляхом передачі влад-
них повноважень представникам суспільства за допомогою проце-
дури виборів; реалізація права представляти жителів свого округу 
в державних органах. З іншого боку, реалізація соціальної функції 
виборів.

Для підвищення ефективності політичної діяльності використо-
вують спеціально розроблені й апробовані на практиці політичні 
технології.

Характер і особливості політичних технологій зумовлені особли-
востями суспільства, сутністю політичного процесу як сукупності 
діяльності суб’єктів політики.

Зупинимося на тих виборчих технологіях, які найчастіше ви-
користовувалися під час позачергових виборів до Верховної Ради 
України 2014 р. Найпоширенішими виборчими технологіями стали 
ті, які розраховані на звичайну, пересічну особистість, котра є сво-
єрідним статистичним представником електорату, не має великих, 
а то й жодних зазіхань на владу. Зазвичай такі люди вважають, що 
від їхнього голосу, думки загалом мало що залежить, а тому на них 
може вплинути авторитет відомого, елітного кандидата; також ті 
технології, які націлені на те, щоб ознайомити виборців з особою 
кандидата, нагадати про себе, дізнатися, чи сприймає його громад-
ськість, чи варто взагалі далі прагнути сподобатися електоратові. 
1 Український центр політичного менеджменту – Зміст номера – Політичний 

менеджмент. <http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=29&c=448>.
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Доцільним використанням політичних технологій досягається ефект 
впевненості у виборця, що прийняте рішення є правильним, відпо-
відає його потребам, принципам тощо.

Завданням народних обранців сьогодні є збереження позитивних 
змін у процесі прийняття та реалізації політичних рішень (активі-
зація та реорганізація діяльності органів місцевого самоврядуван-
ня, трансформація еліти, яка формує органи влади, що приймають 
політичні рішення) та подолання негативних результатів (тривалий 
процес формування механізмів ефективного прийняття політичних 
рішень, а особливо механізмів контролю за їхньою реалізацією, збе-
реження при владі старої номенклатури тощо). Але усунути всі не-
гативні особливості в цих складних умовах поки що не уявляється 
можливим, а тому і про ефективне вироблення і реалізацію політич-
них рішень говорити ще не час.

Ефективність політичної діяльності значною мірою залежить від 
того, наскільки владним структурам вдається переконати населення 
у правильності прийнятих рішень, мобілізувати його на виконання 
цих рішень. На сьогодні поняття «мобілізація» сприймається біль-
ше через військову сферу життя, але існує також політична мобілі-
зація – це форсування підтримки тих чи інших політичних дій зна-
чними масами населення1.

Активування політичних технологій передбачає високий рівень 
участі мас у політиці. Засоби й технології політичного ангажування 
можуть бути м’якими, тобто орієнтованими на цілі й інтереси гро-
мадян, або жорсткими, примусовими, які залучають маси до полі-
тичної участі, незважаючи на їхні думки та погляди. Коли викорис-
товуються жорсткі технології, тоді створюється додатковий чинник, 
що мотивує виконання того чи іншого рішення – страх перед загро-
зою використання організованих негативних санкцій.

Розглянемо шість політичних сил, які здобули перемогу на остан-
ніх виборах:

1. Політична партія «НАРОДНИЙ ФРОНТ» (голова політра-
ди – А. Яценюк).

2. Партія «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» (голова партії – Ю. 
Луценко).

3. Політична партія «Об’єднання САМОПОМІЧ» (голова пар-
тії – А. Садовий).
1 Політичні технології, Поняття «політична технологія»: Визначення, сутність, 

типологія. Політологія – Навчальні матеріали онлайн. <http://mobile.
pidruchniki.com/1708080355284/politologiya/politichni_tehnologiyi>.
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4. Політична партія «Опозиційний блок» (голова партії – Ю. 
Бойко).

5. Радикальна Партія Олега Ляшка (голова – О. Ляшко).
6. Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 

(голова партії – Ю. Тимошенко).
Задача політичної команди – створення привабливого іміджу по-

літика і донесення до його виборців. Цей створений образ наділя-
ють додатковими якостями завдяки чому формується його позитив-
не сприйняття народом.

Внаслідок симбіозу інформаційних, емоційно-комунікативних та 
діяльних чинників спрацьовують політичні технології.

Ці «лідери» останніх позачергових виборів використовували такі 
політичні технології електорального процесу:

1. засоби масової інформації:
• сформували (як завжди, виключно для своєї політичної сили) 

сприятливий образ політика; 
• надання великої кількості різноманітних повідомлень, що ви-

кладаються без системи; 
• підпорядкування інформаційного потоку ідеологічно-

пропагандистським настановам.
• підготовка матеріалів для друкованих засобів масової інфор-

мації;
2. систематичні опитування, які дали змогу визначити рівень 

популярності кандидата/політичної сили;
3. «чорний піар» (поширення чуток, відео, фото тощо), як за-

вжди, виник через надмірну увага до особи політичного діяча 
і викликав у його супротивників бажання скомпрометувати 
конкурента.

4. підкуп виборців;
5. висунення у виборчому окрузі кандидатів-суперників з одна-

ковим прізвищем для дезорієнтації виборців;
6. поширення анонімної антиреклами;
7. створення гасла, яке стає лейтмотивом усієї виборчої кампанії;
8. публічні виступи політика; участь у бесідах, дискусіях; різно-

манітні політичні ток-шоу. 
9. регулювання та розв’язання конфліктів; 
10. прогнозування у політичній діяльності; 
11. виступи на радіо, телебаченні; 
12. технології створення політичного іміджу, політичний РR, 
13. технології лобіювання, 
14. проведення політичних переговорів та укладання угод;
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Всі зазначені нами політичні технології, які були використані під 
час останніх виборів в Україні, об’єднаємо в кілька груп:

– подання необхідної інформації (виключно в тому вигляді, в яко-
му необхідно кандидату та його команді);

– піар (в усіх його «білих» та «чорних» проявах);
– «тіньові»/неправові технології (варіант, коли результат виправ-

довує методи);
– статистика (досить різна, але знов-таки така, яка необхідна для 

політика);
– мова діалогу (інколи зовсім «не по суті»).
Успіх домінуючих політичних сил безпосередньо залежав і від 

наявності кадрових структур, технічного оснащення кампанії, на-
явності тих чи інших ресурсів, що впливають на зміст політичних 
технологій.

Обмежені у матеріальних засобах виборчі штаби того чи іншого 
кандидата, змушені були відмовлятися від організації виступів на 
телебаченні, від застосування інших ефективних, але дорогих тех-
нологій суперництва, які необхідні для досягнення перемоги на ви-
борах, що призвело до значно меншого набору голосів. Перемога 
на виборах сьогодні не можлива без додаткових ресурсів, кадрового 
резерву тощо.

Серед політичного маніпулювання нині модною стала міфологі-
зація певних понять у політичному процесі. Під поняттям «політич-
не маніпулювання» розуміють приховане управління політичною 
свідомістю та поведінкою людей з метою примусити їх до дії (без-
діяльності) всупереч власним інтересам1. Коли у суспільстві соці-
альна нестабільність, демагогія завжди активна. За таких умов дуже 
легко здійснювати втручання через духовний, психологічний тиск. 

Коли інтереси суб’єктів політичного процесу прямо протилежні, 
тоді спостерігається політичне насильство. Лише гуманними спосо-
бами можна досягти подолання суперечностей.

За сучасних умов життя в країні виборчі технології повинні поєд-
нувати практичний досвід політичної боротьби та наукового знання. 
Важливо не лише знати добре відомі методи передвиборчої бороть-
би, а й розуміти глибинні причини успіху чи невдачі конкретних 
технологій.

Політичні технології в сучасних умовах українського сус-
пільства виявляються вписаним у структуру комерційного 
1 Політологія: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти 

І-ІV рівнів акредитації. (2001). 2-е видання, виправлене і доповнене. Київ: 
«Каравела», Львів: «Новий Світ-2000», 279.
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спрямування – формування переваг електорату на користь того чи 
іншого кандидата. І тоді ми маємо те, з чого розпочали: попит на-
роджує пропозицію.

Сьогодні, суто технічно, не вдається запобігти електронному 
шпигунству та іншим аналогічним забороненим прийомам.

Використовуючи політичні технології, необхідно враховувати за-
гальні соціально-економічні, політичні ситуації в країні, окремому 
регіоні; особливості функціонування окремих соціальних і націо-
нальних груп у суспільстві, їхні потреби та інтереси; розстановки 
політичних сил; статус та ступінь впливу на громадян окремих по-
літичних партій, рухів, об’єднань, засобів масової інформації тощо.

За допомогою сучасних технічних можливостей стає легше ке-
рувати увагою масової свідомості, утримуючи її на необхідних 
об’єктах і ситуаціях якомога більше. Таким чином, трактування 
фактів мають наочну перевагу над самими фактами, адже вони до-
зволяють зацікавленим особам у потрібний момент перемикати ува-
гу масової свідомості на потрібні теми, відволікаючи увагу від неба-
жаних повідомлень. Такі методи використовуються на телебаченні 
та у діяльності провідних інформаційних агенцій світу. 

Рушійною силою стають інформаційні технології, які дозволя-
ють оперативно реагувати на виклики цивілізації. Не новими, але 
доволі ефективним засобом впливу на виборчі симпатії стали тех-
нології так званих “теледебатів”.

Детальніше проаналізуємо застосування тих чи інших політич-
них технологій на прикладі виборчої кампанії.

Якщо виборчі технології застосовують комплексно, згідно з на-
уково обґрунтованою стратегією виборчої кампанії, якщо вони вра-
ховують поведінку політичних суперників, а також реальні процеси, 
що відбуваються у масовій свідомості, то такі технології є потуж-
ною зброєю, яка дозволяє помітно змінювати електоральні симпатії 
тих чи інших груп населення. 

Кожна політична сила виробила певну стратегію виборчої кампа-
нії, якій повинна була підпорядкована вся виборча кампанія.

Так, наприклад, партії «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» і політич-
на партія «НАРОДНИЙ ФРОНТ» побудували передвиборчу бороть-
бу на пропаганді своєї програми, критиці конкурентів. 

У передвиборчих змаганнях, наприклад, КПУ пріоритетним став 
захист іміджу лідеру, програми партії, що призвело до вкрай низь-
кого результату – восьме місце за результатами виборів.

Протягом останньої передвиборчої кампанії з боку домінуючих 
сил ми споглядали таке:



334

ISSN 2336-5439          EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ

– прийоми узгодження і порівняння інтересів сторін при вироб-
ленні тих чи інших цілей державної політики;

– способи пошуку компромісів (або навпаки неможливість та-
ких) між конфліктуючими сторонами. Зокрема це стосувалось пи-
тань повернення Криму та подій на Сході країни; 

– прийоми дезінформування громадськості. 
Отже, у передвиборчій кампанії 2014 р. використовували методи 

і способи цілеспрямованого впливу суб’єкта політики на різні со-
ціальні групи задля донесення до них вигідної про себе інформації 
у найдоступнішій формі та через найефективніші джерела її поши-
рення.

Можна констатувати, що влада та політична система реалізують 
свої вираження інтересів через технології. Політичні технології 
знаходяться у постійній динаміці, оновленні. Вони розвиваються, 
трансформуються з урахуванням конкретно-історичних обставин. 
Кожна з політичних технологій, з одного боку, досить конкретна 
та унікальна, оскільки повинна забезпечити взаємодію різних по-
літичних сил та структур для вирішення цілком конкретних питань. 
З іншого боку, кожна технологія багатопланова за своїм змістом та 
характером, багатоаспектна за умовами здійснення, складом вико-
навців, видами політичної діяльності та проблемами, що потребу-
ють вирішення.
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OVERVIEW Of ThE ChANgINg NATURE  
Of PARLIAmENTS IN CENTRAL AND EASTERN 
EUROPE

This article provides an introductory overview of the changing nature of 
parliaments in Central and Eastern Europe (CEE), focusing on the role of 
parliaments in representation. By reviewing this aspect of legislative process 
the final aim was to provide some insights into the changing internal workings 
and procedures of CEE parliaments. It should be noted that in this article the 
similarities between CEE parliaments are emphasized rather their differences. 
This of course does not mean that there are no differences. CEE parliaments 
have always differed in many institutional and behavioral aspects and will 
continue to do so. 

In modern democracies, parliaments provide the institutional plat-
form for the interaction of intermediary agencies: the parties, interest 
groups, or social movements that link them to society. Parliament also 
links society with other democratic institutions, the executive, judiciary 
or state bureaucracy.

In that sense, parliament is the key structure of representation. In ev-
ery political system the parliament encompasses a wide range of institu-
tions, rules and procedures, and political organizations, and as such it 
can be viewed as the focal point around which revolve all the crucial 
questions of political style, legitimacy and democratic accountability. In 
addition, parliament is multifunctional: it legislates (hence the frequently 
used reference to «the legislature»), i.e. it makes laws. However, it is 
also the place where political elites are trained and socialized, where 
diverse is subjected to an oversight, and where the interests of society 
interests, and frequently even public policies, are articulated.

The parliaments in communist Eastern Europe ware so subordinated 
to the Communist Party apparatus that particularly its legislative activi-
ties and oversight functions were minimal, at least until the 1980s, when 
communist leaderships throughout the region began to lose their grip on 
society1. The wave of political change that swept across Eastern Europe 
in the early 1990s propelled parliaments almost overnight from institu-
tions with very limited autonomy in decision-making into bodies that at 
least initially became one of the key political players in each country. 
There were at least two reasons for the pivotal role parliaments acquired. 
First, parliaments were handed the task of drafting and ratifying the new 
democratic constitutions. This presented them with an opportunity to ce-
1 Kopecky, P. (2005). Parliaments in Central and Eastern Europe: Changing Legislative 

Institutions. Czech Sociological Review, 41, 361.
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ment a strong position for themselves within the emerging political sys-
tem. Second, parliaments were endowed with significant powers from 
the start of the transition, as the previous communist constitutions had 
made parliaments powerful institutions (at least on paper), and it was 
these same constitutions that established the rules of the game under 
which the new parliaments began operating in the post-communist era.

However, like most other institutions in the region, parliaments have 
undergone numerous changes, both in their internal functioning and in 
relation to their external environment. They are clearly not the same 
institutions they were during and immediately after the uncertain and 
extraordinary period of transition to democracy (i.e. from 1989 to the 
mid-1990s).

Central and Eastern Europe can describe by different ways. Kopecky 
P. pointed as CEE all eight new EU member states among the postcom-
munist countries, plus the three Balkan EU-candidate states; e.g. Bul-
garia, Romania and Croatia. It thus excludes Russia and most other for-
mer Soviet Republics, and several of the Balkan countries1. But in this 
article we will us a classification by David M. Olson and Philip Norton, 
which include 10 countries: Hungary, Bulgaria, Poland, Czech Repub-
lic, Slovakia, Romania, Moldova, Russia, Estonia, Ukraine2. But in this 
article we refer to all new EU member states among the postcommunist 
countries: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Poland, Roma-
nia, Slovakia and Slovenia.

Parliaments are the symbols of representation, perhaps more so than 
anything else. Sometimes they are deliberately set up in such a way as 
to reflect a society’s sociocultural diversity. The communist legislatures 
tried to ensure the equal representation of women, peasants, workers, 
and national minorities, etc., and created parliaments that were supposed 
to be more or less a mirror of their respective societies.

In most contemporary European democracies, it is political parties 
that are the key agents of representation. Parties select and campaign 
on behalf of and provide lists of representatives, who when elected sit 
in parliament and, if in control of a majority, also form the government. 
This is a party government model of representation, in which voters sim-
ply delegate their power to the political parties that best represent their 
political preferences. However, links between parliaments and the elec-
torate can also exist, especially in between the elections, through various 
forms of constituency representation, wherein individual MPs promote 
1 Kopecky, P. (2005). Parliaments in Central and Eastern Europe: Changing Legislative 

Institutions. Czech Sociological Review, 41, 363.
2 Olson, D., Norton, Ph. (1997). The New Parliaments of Central and Eastern Europe. 

The Comparative and International Law Journal of Southern Africa, 30 (2), 238.
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the interests of particular geographical areas, sectors of society, or even 
individual constituents.

These different models of representation are not mutually exclusive, 
and in most political systems they to a large extent co-exist. There is 
usually a set of informal practices that determine which particular form 
of representation dominates, or what happens if conflicts between vari-
ous forms of representation arise; for example, if an individual MP is 
caught between the interests of his or her constituents on the one hand 
and those of the government on the other. Patterns of representation also 
depend on a range of formal political institutions, most importantly the 
kind of electoral system and the nature of political parties and party sys-
tems. In this the CEE parliaments are no exception: the development of 
their links to the electorate has been greatly influenced by the nature of 
post-communist parties, elections and electoral systems. It has also been 
greatly affected by the particular structure of parliamentary membership.

Organized political parties emerged relatively slowly in post-commu-
nist CEE. Owing in part to the strong anti-party sentiments among both 
the population and the new political leaders and in part to the particu-
larly suppressive nature of the communist regimes, the early transition 
period was dominated by broadly based anti-communist movements and 
umbrella organizations, such as Civic Forum and the Public Against Vio-
lence in former Czechoslovakia, the National Salvation Front in Roma-
nia and Demos in Slovenia. With a few exceptions, like Bulgaria, it was 
these movements that also won the first freely contested parliamentary 
elections.

Parties began to emerge only as these broad movements started to 
break up in parliament during their first term in office. In this sense, 
parliaments performed one very important function in the early stages of 
post-communist politics: they became the arenas in which new political 
alliances were forged and new political parties were established. Given 
that most of the newly established parties were formed from above and 
consequently lacked solid links with society on the whole, their survival 
would have been inconceivable without the institutional, logistical and 
often also financial support that was provided to them by parliaments.

However, the rapid and somewhat disorderly process of party forma-
tion had negative consequences for the links between parliament and 
the electorate. Many political parties disappeared during the first par-
liamentary term and other parties were formed instead. For example, in 
contrast to the initial eight parliamentary parties that were in the Federal 
Assembly in the former Czechoslovak Federal parliament in 1990, there 
were no fewer than sixteen parliamentary parties by the end of 1991. 
In Slovakia, eighteen parties and coalitions registered for the elections 
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in 1994 but in fact represented 31 parties and movements. In addition, 
the composition of parliamentary parties (clubs) frequently changed: 
members either switched to another parliamentary group or became in-
dependent. In Slovakia, for example, 44 parliamentary seats (out of 150) 
shifted from one parliamentary party to another between the elections 
of 1990 and 1992; between the 1992 and 1994 elections 28 seats shifted 
from one party to another. The parties themselves often fractured into 
several sub-groupings, or disappeared altogether1.

The fragmentation of parties and the party system caused a good deal 
of confusion among voters and effectively prevented the formation of 
stable ties between the representatives and the represented. However, it 
also affected the internal functioning of parliaments because in the wake 
of such instability parliamentary party leaders had to struggle to impose 
the party line on parliamentary party members.

Consequently, individual MPs introduced their own legislation, often 
against the wishes of their party or the government coalition they repre-
sented, more frequently than they tend to in the established parliaments 
of Western Europe.

The links between parliament and the electorate are also shaped by 
the electoral system. The system of proportional representation (PR) 
based on party lists combined with large constituencies generally favors 
representation by parties rather than the emergence of strong links be-
tween individual MPs and their constituencies.

In contrast, the majority system with single-member districts, such as 
the British first-past-the post, is more favorable to the formation of such 
links. The countries of Central and Eastern Europe have various electoral 
systems, but most have adopted, for elections to the lower house, either a 
PR electoral system (e.g. Bulgaria, Croatia, Czech Republic) or a mixed 
electoral system, where a part of the house is elected on the basis of a PR 
system and a part in single-member constituencies (e.g. Hungary).

However, the key problem with electoral systems in the region has 
always been the relatively frequent changes they have experienced. Ma-
nipulation of the electoral system has been most visible in connection 
with establishing the legal thresholds for entering parliament. For ex-
ample, Poland raised these barriers during the 1990s in order to reduce 
the number of parties in parliament. The Czech Republic has done so 
for coalitions of parties. The result of these changes has been a reduc-
tion in the number of (parliamentary) parties, which is certainly a posi-
tive development given the scale of party fragmentation that existed in 
some countries, such as Poland. However, other effects of this electoral 
1 Kopecky, P. (2005). Parliaments in Central and Eastern Europe: Changing Legislative 

Institutions. Czech Sociological Review, 41, 365.



339

ISSN 2336-5439          EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 1 Issue 6  2014

engineering are somewhat more questionable, for example, the large pro-
portion of votes «wasted» on the small parties that did not make it into 
parliament. Most importantly, frequent tinkering with the electoral rules, 
for instance changing the size of electoral districts, or making changes in 
how preferential votes count, has also made it difficult for MPs to form 
links between themselves and their local constituencies.

Nevertheless, certain patterns are now emerging across the region as 
parties and party systems have relatively stabilised and as the institu-
tional framework of the new democracies has become more and more 
settled. Parliamentarians are now primarily anchored in their political 
parties, not least because MPs now owe their career to the party rather 
than to their own personal qualities and personalities. Voters also note 
vote primarily for a political party rather than a particular individual.

Parties are therefore slowly emerging as the key agencies of repre-
sentation, as they are in most countries in Western Europe. Although 
the various forms of constituency representation tend to be relatively 
underdeveloped in the region, research in this area also suggests that 
some form of territorial and sectoral representation is becoming part of 
MPs’ working routines, for example, in Slovakia and Poland and other 
countries that use the mixed electoral systems1.

Many of the deputies that were in the first post-communist parliaments 
in CEE came from the ranks of the opposition movements that existed in 
the region. In some parliaments these movements won a majority after 
the first free elections (e.g. Czechoslovakia, Poland), in other parliaments 
it was the (ex-)communist parties that dominated (e.g. Bulgaria). The op-
position movements themselves were largely composed of intellectual 
elites, independent professionals and artists, who had constituted the 
backbone of anti-communist dissent. As a result, the early parliaments, 
especially those in which the opposition was victorious, managed to ac-
quire legitimacy in the eyes of the population. In some cases, like in the 
former Czechoslovakia, the replacement process actually occurred before 
the first democratic elections, as a result of agreements between the out-
going communist regime and the opposition during round table negotia-
tions after the Velvet Revolution. The Federal Assembly and the Czech 
and Slovak National Councils purged themselves, and between one-third 
and one-half of the MPs in the federal and national councils were re-
placed by candidates supported by the anti-communist opposition.

However, the gains in terms of democratic legitimacy were off-
set by the inexperience of these new members in operating in a large 
1 Музиченко, Г.В. (2013). Вплив виборчих цензів на формування інституту 

парламентського представництва сучасних європейських країн. Перспективи. 
Соціально-політичний журнал, 4(58), 63.
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organization. Moreover, former dissidents were elected alongside a size-
able group of prominent actors and musicians, and their presence lent 
the electoral lists of newly formed and largely unknown parties extra 
visibility and popularity. Although dissidents and artists often displayed 
convincing rhetorical skill in parliamentary debates, they nonetheless 
had poor organizational skills, and the loyalty they had to organizations 
like parliamentary parties or parliamentary committees was weak. Ironi-
cally, it was the MPs of the (ex-)communist parties that often turned out 
to be the more effective parliamentarians, as they had already learned the 
necessary skills of negotiation, deal-making and constituency represen-
tation under the previous regime.

Consequently, the composition of the first democratic parliaments 
partly contributed to the comparatively high turnover of MPs that has 
occurred since then. Each successive parliament in the region has been 
largely comprised of different MPs, which undermines the ability of 
MPs over the long term to specialize in specific areas or issues and hin-
ders legislative continuity and stability. Many of the former dissidents 
and the majority of artists did not view their position as MPs in terms of 
a life-long career, and they consequently did not even seek re-election.

Moreover, the organizational instability of political parties and the 
relatively high level of electoral volatility has meant that incumbency 
rates among the CEE parliamentarians have remained relatively low, 
though perhaps not as low as in the early years of post-communist trans-
formation.

For the most part there are no quotas pertaining to the representa-
tion of particular sectors of society in the new parliaments of the region. 
There are, however, several exceptions, as Poland, Hungary and Roma-
nia have introduced measures aimed at either guaranteeing or encour-
aging the representation of their ethnic minority groups. In comparison 
with the communist period the representation of women has suffered, but 
the number of female MPs in parliament is not uniformly low throughout 
all the CEE countries when compared to the European average. In June 
2002, in the countries of Europe, including the Scandinavian states, the 
average percentage of women in both houses of parliament was 16.7 %. 
In the CEE countries, also in June 2002, this figure was exceeded signifi-
cantly by Bulgaria (26.25 %), Poland (21.62 %) and Croatia (20.53 %). 
In 2014, the average percentage of women in both houses of parliament 
in EU-countries is 26,4 %1.
1 Музиченко, Г.В. (2014). Гендерний аналіз інституту парламентського 

представництва в сучасних країнах Європи та пострадянського простору. 
Політологічні записки: збірник наукових праць, 1(9), 18.
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In CEE countries generally the position of MP is acquiring the at-
tributes of political professionalism. The shift towards professional MPs 
and politicians has been furthered by significant increases in the salaries 
of MPs, the introduction of travel and accommodation allowances, and 
by a general improvement in their working conditions, for instance, with 
the creation of new parliamentary buildings. Croatia is a good example 
of dramatic developments, as the position of MP was given professional 
full-time status, accompanied by a full salary, in 1992, shortly before the 
elections to the second post-communist parliament. Until then, MPs had 
only been entitled to per diem payments and other small reimbursements 
of costs. These changes mean that being an MP is now a lucrative job, 
which makes parliamentarians more dependent on their party organiza-
tions and also less likely to defect from the party or even to vote against 
it. In addition, professionalism empowers parliamentarians in the region 
to perform their representative duties on a more consistent and solid ba-
sis. It improves the conditions for serving both the sectarian interests of 
various social, religious, professional and sectoral organizations, and the 
territorial interests of an MP’s constituency.

Finally, the institutional context in which individual MPs operate has 
been consolidated and is now fixed. It is more difficult now for an MP 
to leave a party and/or to set up a completely new party. In Hungary, for 
example, the number of MPs required to form a parliamentary party and 
thus also to receive a financial subsidy and other administrative support 
from the parliamentary budget was raised from ten to fifteen in recent 
years. Similar measures have been introduced in the Czech Republic, 
where parliamentary parties newly formed during the legislative term 
do not moreover receive any financial subsidy from the parliamentary 
budget. In the Polish Sejm – the parliament perhaps most notorious for 
party fragmentation – the minimum number of MPs required to form a 
parliamentary party (club) has also been increased, from the initial three 
to fifteen. It was in Poland also that during the second legislative term 
several MPs from every parliamentary party but one were expelled for 
breaking with voting discipline1. Indeed, expulsions of MPs have oc-
curred in all countries in the region, and this indicates that parliamentary 
parties and their leaderships have obtained at least some leverage to con-
trol the behavior of their members.

The picture of flux and instability that dominated in most accounts 
of the first democratic parliaments in the region has now given way to 
accounts that stress the emergence of distinct parliamentary cultures, 
settled institutional structures and established parliamentary routines.
1 Kopecky, P. (2005). Parliaments in Central and Eastern Europe: Changing Legislative 

Institutions. Czech Sociological Review, 41, 361.
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The first post-communist parliaments experienced numerous prob-
lems that typically affect institutions in transition societies. They initial-
ly had to function under a provisional or highly disputed constitutional 
framework. They were constrained in their actions by their own as yet 
unsettled internal procedures, by the presence of inexperienced MPs, and 
by the fragmentary character of parliamentary parties at the time. They 
were also under significantly less external control from established po-
litical parties and powerful interest groups and less influenced by strong 
executives, as these institutions were still underdeveloped or in the pro-
cess of transition.

The bulk of scholarship on the first post-communist parliaments re-
flected this transitory state of affairs in research predominantly on the 
role of parliaments in the transition to democracy, in the peaceful resolu-
tion of conflicts, and in establishing the norms and procedures of new 
democracy.

The contemporary parliaments in Central and Eastern Europe are dif-
ferent. Their internal structures and procedures are more defined and 
settled. Legislative tasks are performed in an increasingly routine pro-
cess. The system of parliamentary committees is in place. Large groups 
of MPs have by now served for one or more parliamentary terms, which 
together with the generally improved conditions for MPs’ work have 
contributed to stability and continuity in the legislative process.

Parliamentary parties have also become more accepted as the means 
whereby parliament and individual MPs organize the legislature’s opera-
tions. It is partly as a result of these political developments that legisla-
tive studies on contemporary CEE parliaments have come to resemble 
studies on parliaments in already established democracies. 
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Vitaliy Koltsov

EVOLUTION Of PRESIDENTIAL POWER IN ThE  
NEW INDEPENDENT STATES Of fORmER USSR

The article considers the questions of origin and establishment of an institution 
of the presidency in the post-Soviet republics. The author’s attention is 
accented on the genesis of this political institution. It was noted that the 
attempt to implement the institution of presidency was made within the 
Soviet political system, at the stage of its transformation associated with the 
abandonment of single-party system. It was specified that the origins of the 
post-Soviet presidency are not in the evolution of representative democracy 
and not in the implementation of the theory of separation of powers. These 
origins are in a transformation of authoritarian power of the leaders of the 
Soviet republics. The conclusion is that a general authoritarian inertia of the 
presidency still exists in the former Soviet Union countries.

Among the researches of the institutional structure of political systems 
is possible to identify a number of areas of scientific survey. One of these 
areas is the study of public institutions. The most important meaning 
among these institutions has the institution of the head of state; in countries 
with a republican government it is the institution of the presidency. In a 
political scientific literature of the former Soviet Union this scientific 
issue is not developed enough. Indeed, neither in Tsarist Russia, nor in 
the Soviet Union (until March 1990) the institution of the president did 
not exist, that meant the absence of the object for scientific research. 
However, this political institution at the post-Soviet area acquires a very 
specific meaning, which spurs the interest of researchers. The purpose 
of this article is to designate certain approaches in author’s point of 
view perspective for such type of researches, as well as to systematize 
a significant factual material and to make preliminary generalizations.

The attempt to implement the institution of the presidency has been 
taken in the Soviet political system, at the stage of its transformation, 
associated with the abandonment of single-party system. It became clear 
that in new circumstances a leader of the Communist Party, who was 
head of the Soviet state in fact, could not pretend for the main levers 
of state power. His status was necessary to reinforce with a position 
not related to the party hierarchy but belonging to the state hierarchy. 
Before the collapse of the USSR at the Congress of the Soviets Mikhail 
Gorbachev was elected to the post of the President of the Soviet Union. 
However, the rapid changes that followed the fail of the August putsch 
in 1991 and the ban of the Communist Party led to the breakdown of the 
union state and the liquidation of the union presidency. An institution of 
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the presidency began to establish in each of the newly formed sovereign 
states.

For the vast majority of the post-Soviet republics the presidency was 
entirely new phenomenon. Of course, the appearance of such a position 
as a president has not changed the attitude of the Soviet people to the 
power, and a personality of the new Soviet President Mikhail Gorbachev 
was identified primarily with his position of a General Secretary of the 
Central Committee of the Communist Party. Therefore, the presidency 
of the first secretaries of the Communist Party in the Union republics 
became a logical completion of the initial phase of their sovereignty 
and independence. The examples of such presidency are A. Mutalibov 
(Azerbaijan), N. Nazarbayev (Kazakhstan), A. Brazauskas (Lithuania), 
M. Snegur (Moldova), I. Karimov (Uzbekistan), K. Mahkamov 
(Tajikistan), S. Niyazov (Turkmenistan). The exception was Leonid 
Kravchuk, who was not the first secretary of the Communist Party of 
Ukraine. First secretaries of the republican organizations actually had 
full power in these republics, so the introduction of the presidency only 
changed their status. As N. Ryzhkov, who served as the Chairman of the 
USSR Council of Ministers, wrote later “... they wanted very much to be 
a complete masters in their republics”1.

Trends and patterns in development of the presidency at the post-
Soviet area were studied by various post-Soviet and Western authors2. 
However, it should be noted that the issue of the presidency at the former 
Soviet Union countries, the institution of the presidency of the post-
Soviet era are not sufficiently studied.

First of all, the institution of the presidency has to be studied from 
the point of personalization of power and its power functions in general. 
Secondly, the institution of the presidency has to be studied from the 
position of those constitutional processes that took place in the post-
Soviet area.

Public opinion of almost all former Soviet republics has expected the 
appearance of the presidency. Mainly it was determined with the fact 
that the personalities of many presidents were not just recognizable, they 
generated mass habit of obedience. Authoritarian tendencies that have 
1 Рыжков, Н.Н. (2007). Трагедия великой страны. Москва: Вече, 593.
2 Аслунд, А. (2003). Розбудова капіталізму. Трансформації в країнах колишнього 

Радянського блоку. Київ: Дух і літера; Батенко, Т. (2000). Королі СНД: 
портрети дванадцяти президентів. Львів: Кальварія; Кармазина, М. (2005). 
Деякі особливості президентства на пострадянському просторі (1991-2004 рр.). 
Політичний менеджмент, 12, 28-41.
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taken place during the Communist Party dictatorship gradually passed to 
the presidential track.

At the same time, the election of the president was seen as a 
manifestation of significant democratic reforms. But the “change of 
scenery” in many republics did not change the general character of 
the authoritarian government. However, each of the republics regained 
the presidency on its own way. The general level of political culture of 
population also had considerable importance. Finally, the peculiarities 
of the struggle between parties, clans, politically oriented groups in the 
republics have also played a significant role in this process. The latter 
was quite common for such republics as Azerbaijan, Moldova, Ukraine 
and the Baltic States.

The President as a rule represented a certain part of the political elite 
that strived for power. At the initial period of formation of the new state 
the ideological support of the fight against the Soviet regime was anti-
communism, which definitely “can not be the basis for attributing his 
supporters to democracy; among anti-communists, were such supporters 
of dictatorship, as Z.Gamsakhurdia or the Tajik fundamentalists”1. 
Presidents in the post-Soviet republics often received dictatorial powers 
for strengthening of the ruling political forces and suppression of the 
opposition.

Each of the post-Soviet republics defined in the newly adopted 
Constitution the place of a president in the country’s political system in 
accordance with its vision of power. The general goal for a president, 
who should represent a state, was formulated. In accordance with the 
requirements of the Constitutions a nationwide election of a president was 
established. The first presidents were elected in the republics of Central 
Asia: Kazakhstan (Nursultan Nazarbayev), Kyrgyzstan (Askar Akayev), 
Uzbekistan (Islam Karimov), Turkmenistan (Saparmurat Niyazov); and 
in Belarus (Alexander Lukashenko).

Formation of the presidency for most post-Soviet republics was 
quite difficult. It was connected with various problems and primarily 
with a struggle of elites for political power. The Russian Federation 
has gone through a special way. Its first president Boris Yeltsin was 
the representative of the old party-state structures and was elected as a 
president of the Russian Federation at the alternative elections. Also, in 
Russia the Vice President office was established. In general, the transition 
to a new political system in Russia was completed with the adoption of 
1 Абашин, С. (2007). Национализм в Средней Азии: в поисках идентичности. 

Санкт-Петербург: Алетейя, 104.
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the Constitution of the Russian Federation on 12 December 1993 at the 
nationwide referendum.

Chosen form of government in Russia (presidential republic) and the 
new constitution gave considerable rights to the president of the country. 
In fact, he defines main directions of the entire domestic and international 
policy.

It is appropriate to quote here Russian political scientist P. Volobuiev: 
“In form we are given a presidential republic. In fact, we got semi-
monarchy or rather an imperial presidency. The fundamental principle 
of the separation of powers discarded away. A President concentrated in 
his hands all legislative, executive and, in fact, judicial power, having a 
sole monopoly on the definition of the main directions of domestic and 
foreign policy”1.

For countries of the East a post of a president is not traditional. In 
a certain sense, this also concerns of post-Soviet republics in Central 
Asia. It is known that prior to 1990 none of the first secretaries of the 
Republican Communist Parties (except of Kazakhstan) was not included 
in the Politburo. Of course, the appearance of the presidency for Central 
Asian republics was a step towards democratic reforms in each country. 
At the same time, the first presidents immediately determined their 
credo in public administration. For example, Islam Karimov answered 
the deputies of the Supreme Council of Uzbekistan to the allegations 
in his dictatorial behavior: “Either democracy or order may exist in our 
country.” So he chose the order. Its basic idea: “The power in the East 
is not shared”2. President of Turkmenistan Saparmurat Niyazov has 
also emphasized that during the transition period a strict government 
regulation should be preserved in a country. According to his opinion, 
rapid socio-economic reforms and democratic transformations will lead 
to absolute impoverishment of population3. The presidents of Kazakhstan 
(N.Nazarbayev) and Tajikistan (E. Rakhmonov) also supported strict 
principles of centralized policy and state building.

The Kyrgyz President A. Akaev is called “the father of Central Asian 
democracy”4. This did not prevent him from staying president of the 
1 Внешняя политика нейтрального Туркменистана (1997). Ашгабад: МИД, 37.
2 Рудич, Ф.М. (2009). Много ли власти нужно власти? Украина в контексте 

трансформации политических систем в странах СНГ и Балтии, Центральной 
и Восточной Европы. Киев: Наукова думка, 94.

3 Соколов, В.Н (2011). Туркменистан: история и современность. Одесса: 
Астропринт, 111.

4 Батенко, Т. (2000). Королі СНД: портрети дванадцяти президентів. Львів: 
Кальварія, 27.
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republic almost for 16 years (from 27 of October, 1990 to 11 of April, 
2005). Nursultan Nazarbayev was considered a strong political figure 
in Soviet times: the former first secretary of the Communist Party of 
Kazakhstan, the permanent president of the country since 24 of April, 
1990. His powers are very broad and are determined not only by the 
constitution of the country, but also by the authority of the president, 
national traditions and his prominence in international circles. Monopoly 
of his power is undeniable, though the violation of the Constitution is 
obvious. According to the constitution of Kazakhstan a president is 
elected by a universal suffrage for five years, should not be older than 65 
years (N. Nazarbayev is 1940 year of birth) and can not stay on the post 
more than two consecutive terms. But now the status of the first president 
of Kazakhstan is determined by a separate constitutional law.

The formation of the presidency was difficult in the Caucasus. 
Azerbaijan has passed through the conflicts and armed confrontation of 
different political forces. From 1993 to 2003 the President of Azerbaijan 
was Heydar Aliyev. Many researchers characterize Aliyev as a very 
remarkable person1. H. Aliyev after his death was replaced by his son – 
Ilham Aliyev. In October 15, 2008, he became president for a second 
term having won the elections and received 88 % of the votes. In March 
2009, the country held a referendum to approve the amendments to the 
Constitution, according to which a president of the republic could stay 
in office for life.

Georgia declared its independence from the Soviet Union on 9 
of April, 1991. From that moment the country passed through very 
significant events. At the first presidential elections Zviad Gamsakhurdia 
became the president and the head of executive branch. It is important 
to emphasize that the president Z. Gamsakhurdia was forced to leave his 
post, as his authoritarian style of leadership and the nationalist politics 
was not supported.

In January, 1992 in a result of a military coup Eduard Shevardnadze 
became the head of a state, but a president’s post still remained vacant. 
Only after the elections, held in Georgia in November, 1995, Shevardnadze 
became the president (was re-elected in April 2000). But in January 2004 
after “Rose Revolution” he left his post, which was occupied by Mikhail 
Saakashvili. In 2007, he resigned but in a result of elections held on 
January 5, 2008 once again became the president (the inauguration took 
place on 20 of January, 2008).
1 Лідерство епох. Азербайджансько-українські відносини і діяльність Гейдара 

Алієва (2013). Київ: Планета, 180.
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Moldova is a parliamentary republic (as Lithuania and Estonia). 
However, the president, according to the constitution, has significant rights, 
in particular: the legislative initiative, determination of the convening of 
parliament, dissolution of a parliament, he is also Commander-in-Chief 
of the armed forces, conducts foreign policy, appoints to public office, 
and so on. The term of office of a president in Moldova is four years.

Since the period when Moldova gained its sovereignty seven 
presidents has been elected in the country. Moldova now is in difficult 
economic straits, with the whole complex of unresolved social problems. 
And today the policy, without clearly articulated priorities does not let 
the country to concentrate efforts for resolution of the major issues of 
economic and socio-political system.

The President of Belarus remains Alexander Lukashenko. The first 
presidential elections took place on 10 of July 1994. In the second 
round with a score of about 80 % won A. Lukashenko. On November 
24, 1996 the referendum was held after which amendments were 
made to the Constitution regarding the expansion of executive powers 
and specifically the president. The results of that referendum and all 
subsequent presidential elections were not recognized by international 
community as a democratic and legal. At the last election on December 
19, 2010 A. Lukashenko also won, although the opposition considered 
the elections were rigged. From this period a fourth term of Alexander 
Lukashenko as a president began. Officially he took office in January 21, 
2011. It is important to emphasize that in all elections he always received 
about 80 % of the votes (in 2010 – 79.65 %). In practice, this means that, 
despite the fact that Western media call the Belarusian leader “Europe’s 
last dictator”, he has massive support from the population of the country.

The first president of Turkmenistan in 1990 became Saparmurat 
Niyazov, at that moment the first secretary of the Communist Party of 
Turkmenistan. Later (at the general elections in June 1992, 99.5 % of 
voters voted for him), the referendum in 1994 extended his term until 
2002, and the People’s Council offered to provide him with lifelong 
presidential powers. All power was concentrated in the hands of 
Niyazov. His authoritarian leadership was furnished with the infinite 
number of monuments, names of streets, companies and organizations, 
photographic portraits in each institution, school and university. The 12 
meter monument of Turkmenbashi (he was called so, what means “father 
of all Turkmen”) set at 23 meter pedestal was erected in Ashgabat. 
Gurbanguly Berdimuhamedov became the head of the republic after 
the death of Niyazov. In February 2007, on the alternative presidential 
election, he defeated his rivals and received 89.3 % of the votes. From 
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the very first steps of his activity the new president made it clear that 
a new policy has began. There was a serious work on democratization 
of all spheres of public life and elimination of the cult of personality. 
G. Berdymukhamedov has proposed the establishment of a multiparty 
system in the country.

In Ukraine at the general elections in December, 1991 Leonid Kravchuk 
was elected for the post of the first president of Ukraine. Previously, he 
was the Chairman of the Supreme Council of the Ukrainian SSR. It must 
be stressed that since the first presidential election, the whole company 
to elect the head of state (as well as parliamentary elections) took place 
in Ukraine in a very tough, uncompromising struggle of various political 
forces. Suffice it to say that there were 6 candidates for the post at the 
presidential elections in 1991, 7 candidates in 1994 and 9 candidates in 
1999. In 2004-2005 election results were decided in the Supreme Court 
of Ukraine. At the elections in 2010 Viktor Yanukovych won with a 
minimum advantage and, ultimately, in an atmosphere of mass protests 
lost the presidency in February, 2014. P.Poroshenko got a majority of 
votes at the extraordinary presidential elections. This was largely due 
to the hopes of the vast majority of voters of Ukraine for the peaceful 
resolution of the crisis in Ukrainian East.

Thus, over the past two decades at 15 post-Soviet republics post of the 
president occupied 57 people (including 12, who acted as a president, as, 
for example, N. Burjanadze in Georgia). These people were different, but 
they all shared the desire for power. Someone, assessing the situation, 
resigned the office anticipatorily; someone tried to discover all sorts of 
legal possibilities (up to a change of the constitution) to save the power. 
Deprivation of the president’s post also occurred in different ways, 
including a revolutionary way (revolution, uprising, the revolution of 
“roses” and “tulips”, for example).

Time has shown that the institution of a presidency in the political 
systems of former Soviet republics needs legal improvement through 
the democratic reforms. But different national traditions, political 
experience, the structure of political elite and the mentality of people 
affect a situation in a country, and therefore the activity of each of 
the presidents. Therefore, such facts took place when person before a 
presidency act in one way, but after the inauguration in a completely 
other way. In such cases the laws should be very strict, including the 
legal procedure for removing of the incumbent president from power.

All the presidents of post-Soviet republics held a policy of national 
statehood (and conduct it now). Hence, a quite understandable desire of 
the national elite for self-sufficiency and independence exists.
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All the presidents of the post-Soviet republics have a task today with 
a use of a variety of management techniques to combine capabilities 
of multiethnic and multicultural development, to preserve socio-cultural 
diversity on their territories, to preserve the integrity of the state, the 
stability of the situation, to resolve internal and international conflicts 
constructively.

Thus, this analysis allowed to make certain conclusions regarding 
the genesis and the prospects for such a new at the post-Soviet area 
institution as the institution of the presidency. Unlike Western political 
systems, here the presidency was not formed on the basis of evolution 
of parliamentarism or by implementation of the theory of separation of 
powers. The power of a post-Soviet president originally was a simply 
different shell for a power of a specific republican and Soviet leader. 
Hence, the enormous authoritarian inertia that still exists in this political 
institution at the post-Soviet area.
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Денис Прошин, к. і. н.

в «сіРій зоні»:  
насильство, ненасильство та їх 
сполучення в  політичних пРотестах

Violent and non-violent forms of anti-government protests are 
chrestomathically counterposed against each other, forming binary, «black-
and-white» opposition. However, there often are «grey» combinations of 
violence and non-violence in political protests. What can be seen in this 
«grey zone» is not just readiness to sporadically combine violent and non-
violent methods but tactical, opportunistic reconciliation of violence and non-
violence. This article attempts to demonstrate that within the framework of 
«grey» combinations non-violence could quite easily lose its «sacramental» 
aura and become rather ambivalent factor. The author argues that under 
certain conditions influence of ideas and methods of non-violent protests 
could lead to an increase in aggressiveness of protest movements; distort 
substantially political identity and expectations of protesters; make them less 
responsible for the consequences of their actions.

Двадцяте століття може бути назване «століттям насильства». 
Масштаби збройного насилля на фронтах двох світових воєн, без-
прецедентні жертви серед мирного населення на окупованих тери-
торіях, спустошливі громадянські війни, терор проти власних спів-
громадян – все це дає ґрунт для такої зловісної «відзнаки».

У минулому столітті докорінно змінилася природа самих актів 
насильства. У багатьох випадках технічна перевага суб’єкта насиль-
ства над його жертвами досягла такого рівня, що насильство стало 
абсолютно безкарним для того, хто здійснює його. Раніше небачені 
відстані між суб’єктами та об’єктами насильства перетворили вбив-
ство багатьох сотень, тисяч – а потенційно й мільйонів – людей май-
же в абстракцію.

Але саме в двадцятому столітті – значною мірою як відповідна 
реакція на обурливий та огидний вибух насилля – виникла й потуж-
на, по-своєму також безпрецедентна, традиція ненасильницького 
опору політичному та соціально-економічному гнобленню. Сягаю-
чи корінням в далеке минуле різних суспільних систем і релігійних 
вчень, ненасильницький опір у двадцятому столітті набув статусу 
реальної сили, здатної кардинально змінити вікові відносини між 
країнами і величезними соціальними верствами. Пов’язані з імена-
ми Махатми Ганді та Мартіна Лютера Кінга доктрина і практика не-
насильницького опору на кінець двадцятого століття посіли поміт-
не місце в арсеналі суспільно-політичних рухів у десятках держав 
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світу – від Центральної Америки до країн колишнього радянського 
блоку, від Північної Африки до Далекого Сходу.

Більш того, ненасильницькі методи не лише зайняли місце поряд 
з насильницькою боротьбою. В домінуючому з кінця двадцятого 
століття політичному дискурсі ненасильству віддається безумовна 
перевага в порівнянні з насильницькими методами – як такому, що 
відповідає високим моральним критеріям та водночас демонструє 
свою ефективність у протистоянні навіть набагато сильнішому су-
противнику. Раніше роз’яснення та виправдання вимагав лише факт 
переходу до антиурядового спротиву. Майже повсюдно само собою 
розумілося, що спротив носитиме насильницький характер. Ще в 
1960-ті рр., після смерті Ганді та за часів Кінга, Ф. Фанон писав про 
очищувальну силу насильства, про «катарсис» насильницької бо-
ротьби з колонізаторами. Але з кінця двадцятого століття, а в наші 
дні й поготів, роз’яснення та виправдання все частіше потребує не 
лише непокора, але й рішення обрати насильницькі методи бороть-
би замість ненасильницьких.

Потрібні чималі зусилля, щоб вийти за межі домінуючих позитив-
них, апологетичних тлумачень феномена ненасильницької боротьби. 
Саме таку спробу зроблено в цій статті, яку присвячено критичному 
аналізу ідей та практики ненасильницького опору, а точніше – тому 
суперечливому впливу, який за певних обставин вони можуть справ-
ляти на перебіг та наслідки політичних конфліктів.

Зрозуміло, при всій своїй «імперативності» домінуючі позитивні 
тлумачення ненасильницького опору не залишаються єдиною точ-
кою зору. Як реакція на поширення ідей та методів ненасильницької 
боротьби сформувалася традиція критики ненасильницького опо-
ру1. Головні, в чомусь взаємопов’язані, теми цієї критики: неефек-
тивність (всупереч поширеній думці) ненасильницького опору або 
навіть пряма шкода, що його ідеї та практика завдають «справжній» 
боротьбі; спричинюване ними послаблення волі пригноблених до 
«справжнього», тобто насильницького, протиборства з утискачами.
1 Tad, Dr. The moral incoherence of non-violent philosophy and strategy. <http://

left-flank.org/2011/04/30/the-moral-incoherence-of-non-violent-philosophy-and-
strategy/#sthash.GACZyXhu.dpbs> (2014, листопад, 15); Gelderloos, P. How 
Nonviolence Protects the State. <http://www.bmartin.cc/pubs/peace/10Ryan.pdf> 
(2014, листопад, 15); Meyers, W. (2000). Nonviolence and Its Violent Consequences. 
Gualala: III Publishing; Neumann M. Nonviolence, Its Histories and Myths. <http://
www.counterpunch.org/2003/02/08/nonviolence-its-histories-and-myths/> (2014, 
листопад, 15); Ryan, H. Critique of Nonviolent Politics: From Mahatma Gandhi 
to the Anti-Nuclear Movement. <http://www.bmartin.cc/pubs/peace/10Ryan.pdf> 
(2014, листопад, 15).
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Інакше кажучи, у традиційній критиці ненасильницького опору 
йдеться про те, що він виявляється менш значною – і, відповідно, 
менш «позитивною» – силою, ніж його прийнято вважати. Замість 
такого знецінюючого, «принижуючого» підходу тут обрано критич-
не тлумачення, пов’язане з переоцінкою іншого роду. Безпосеред-
ній «позитивний» ефект ненасильницьких методів (тобто їх реаль-
на здатність самостійно змінити існуючий політичний лад) дійсно 
є далеко не таким відчутним, як стверджують прихильники нена-
сильства. Але це не означає, що незначним є ефект від ненасиль-
ницьких методів як такий. В оцінці цього ефекту тут пропонується 
вийти за рамки традиційної опозиції: «посилення або послаблення 
протестувальників у протистоянні з правлячим режимом», «більша 
або менша ефективність ненасильства».

І, як стверджується у статті, менша «позитивність» ненасиль-
ницької боротьби з цієї альтернативної точки зору може розглядати-
ся зовсім інакше. Вплив ідей та методів ненасильницького опору в 
певному контексті може проявлятися у зростанні агресивності про-
тестного руху; в істотному спотворенні політичної самосвідомості 
та очікувань протестуючих; в значно меншій відповідальності сто-
совно наслідків протестних дій.

Приєднуючись у деяких ключових моментах до попередньої кри-
тики ненасильницького опору, автор ставить перед собою завдання 
суттєво розширити масштаби цієї критики, вивести її за межі спро-
щеної бінарної опозиції: «ефективність – неефективність», «поси-
лення – послаблення протесту» і розглянути можливість та наслід-
ки утворення інших співвідношень насильства та ненасильства під 
час політичних конфліктів.

Для початку слід чітко позначити різницю між двома сценаріями 
поєднання насильницьких і ненасильницьких методів у рамках по-
літичного конфлікту. У першому з цих сценаріїв насильство й не-
насильство виступають як принципові протилежності. Власне, це 
той сценарій ненасильницького опору, що, як правило, й піддається 
критиці.

Наприклад, професор М. Нойман пише: «Не духовна сила Ган-
ді й не викликане ним суспільне бродіння справили враження на 
британців. На них вплинуло те, що Індія була готова в будь-який 
момент вибухнути різаниною... Ще одним чинником став теро-
ризм..., що регулярно використовувався проти британців. Він не був 
достатньо сильним, щоб заподіяти серйозної шкоди, але достатньо 
сильним, щоб британці відчули, що за Індію їм доводиться платити 
більше, ніж вона варта. Все це свідчить про те, що небезпідставний 
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страх перед масовим насильством підірвав рішучість британців 
куди сильніше, ніж будь-які дії Ганді»1.

Звісно, в свою чергу адепти ненасильницького опору (як-от Дж. 
Шарп) можуть знайти інші приклади, які принаймні формально під-
твердять дієздатність ненасильницьких методів2. Це може покласти 
початок новому витку дискусії – з виходом на більш широкі питання 
про те, що саме можна вважати суто ненасильницьким протистоян-
ням, яку форму може прийняти вплив силових факторів і де, відпо-
відно, проходять межі цього впливу. Чи є виправданим, наприклад, 
вважати (вслід за Дж. Шарпом) в чистому вигляді ненасильниць-
кою зміну влади на Філіппінах у 1986 р., якщо враховувати, що на 
сторону протестувальників перейшли військові, пославши багато-
річному правителю Ф. Маркосу цілком зрозумілий сигнал про без-
перспективність будь-яких спроб утримати владу? Як розцінювати 
згадуване тим же Шарпом падіння режиму сальвадорського дикта-
тора М. Мартінеса в 1944 р., яке при всьому драматизмі подій, що 
розгорнулися сімдесят років тому, не можна не назвати своєрідним 
політичним «курйозом»3?

Ці та подібні до них події є важливими прикладами, проте над-
мірне зосередження на подробицях може надати подальшим дум-
кам «схоластичного» уклону. Так чи інакше, якою б не була питома 
вага насильства або ненасильства під час згадуваних конфліктів, в 
цій площині ідеї та практика ненасильницького опору залишають-
ся цілком самостійним, цільним політичним феноменом, який без 
залишку протиставляється насильству. Можливо, «Велика каль-
куттська різанина» 1946 р. вплинула на британців сильніше, ніж 
ненасильницькі акції громадського руху, очолюваного Ганді, однак 
Ганді у жодному разі не солідаризувався з тими, хто був причетний 
до кривавих сутичок у Калькутті.
1 Ryan, H. Critique of Nonviolent Politics: From Mahatma Gandhi to the Anti-Nuclear 

Movement. <http://www.bmartin.cc/pubs/peace/10Ryan.pdf> (2014, листопад, 16).
2 Шарп, Дж. От диктатуры к демократии. Концептуальные основы 

освобождения <http://pavroz.ru/files/sharpotdic.pdf> (2014, листопад, 16).
3 На перший погляд, Мартінес дійсно відмовився від своїх диктаторських 

повноважень під тиском ненасильницьких протестів («страйк опущених 
рук» та ін.). Однак Шарп не згадує про смерть сімнадцятирічного Дж. Райта, 
громадянина США, який жив у Сальвадорі зі своїми батьками. Загибель Райта 
від дурної поліцейської кулі стала (зрозуміло, в більш широкому політичному 
контексті) приводом для втручання в події американського посла, який дав 
зрозуміти, що будь-які подальші репресії проти опозиції викличуть жорстку 
реакцію з боку США. (На той час до столиці Сальвадору за наказом президента 
Мартінеса вже було стягнуто декілька сотень латиноамериканських «тітушек», 
декласантів-desperados, озброєних мачете.)
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Особливістю другого сценарію (саме його аналізу присвячено 
цю статтю) є ситуативне, опортуністичне ставлення до ненасиль-
ства, насильства та їх можливих комбінацій. Таке ставлення чітко 
проглядається, наприклад, у спробах примирити ненасильство та 
насильство в інтерпретації української «зимової революції» 2014 р. 
(Йдеться про примирення насильницьких і ненасильницьких мето-
дів, про виправдання їх суміщення, а не про виправдання насиль-
ства самого по собі.)

Аргументи на користь насильницьких методів, що застосовува-
лися учасниками антиурядових виступів в Україні, залишаються 
у всіх на слуху, тому немає потреби зупинятися на них докладно. 
Суть їх у тому, що за своєю природою, за своїми цілями, за настроєм 
основної маси учасників виступи кінця 2013 – початку 2014 р. яв-
ляли собою ненасильницький протест. Жорсткі силові дії влади (по-
чинаючи з розгону студентів в ніч 30 листопада 2013 р.) викликали 
ескалацію насильства та змусили протестувальників (насамперед 
членів радикальних організацій) піти на зворотні заходи. Зворотне 
насильство утворило свого роду фізичну, соціально-політичну та 
психологічну «захисну оболонку», під якою, однак, зберігся прак-
тично в незмінному вигляді той базовий ненасильницький імпульс, 
яким було викликано первісний протест «Євромайдану»1.

Проте головний посил, пафос ненасильницького опору в його 
класичній формі полягає в тому, щоб не вдаватися до насильниць-
ких методів боротьби, навіть потерпаючи від насильства з проти-
лежного боку. Ганді стверджував, що активіст ненасильницького 
опору повинен бути, як солдат, готовий померти за свою справу, але, 
на відміну від солдата, він не повинен вбивати за свою справу2.

До того ж для переважної більшості протестувальників влада 
апріорно є втіленням злочинних задумів і джерелом злочинної волі. 
Протестуючи проти такої влади, опозиціонер може – навіть пови-
нен – очікувати вкрай тяжких, смертельно небезпечних наслідків. 
1 Такі міркування можна зустріти, зокрема, в матеріалах вебінару, організованого 

вашингтонським Міжнародним центром з дослідження ненасильницьких 
конфліктів (Ukrainian Struggle Explained: The Maidan Revolution, Resistance to 
Military Intervention and Citizens’ Organizing. <http://www.nonviolent-conflict.
org/index.php/learning-and-resources/educational-initiatives/academic-webinar-
series/3683-ukrainian-struggle-explained-the-maidan-revolution-resistance-
against-russian-military-intervention-and-citizens-organizing-for-reforms> (2014, 
листопад, 16).

2 Цит. за: Shepard, M. Mahatma Gandhi and His Myths. Civil Disobedience, 
Nonviolence and Satyagraha in the Real World. <http://www.markshep.com/peace/
Myths.html> (2014, листопад, 16).
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Але саме тому прихильник класичної доктрини ненасильницько-
го опору і обирає ненасильницькі методи – як такі, що морально 
підносять його над супротивником та політично можуть виявитися 
ефективнішими за зворотне насильство. (Впевненість в остаточ-
ній – хоча б і не близькій – перемозі виражено в словах знаменитого 
«гімну» афроамериканського руху за громадянські права: «We shall 
overcome someday» – «Настане день, коли ми переможемо».)

Таким чином, спроби вписати насильство в контекст деклара-
тивно ненасильницького протесту представляють собою очевидний 
відхід від класичних принципів ненасильницького опору. Це, однак, 
не слід пояснювати виключно лицемірством, політичними хитан-
нями або елементарними логічними похибками. Автор вважає, що 
у багатьох таких випадках ми маємо справу з певною модифікаці-
єю класичної доктрини ненасильницької боротьби. Принципове 
ненасильство в рамках цієї модифікації поступається місцем нена-
сильству як варіативній складовій можливих політичних сценаріїв. 
А сама ідея ненасильницького опору, відповідно, залишає своє уні-
кальне місце в політичному спектрі та переміщується в «сіру зону» 
політичних маневрів і компромісів. Звернення до теми ненасиль-
ства в цьому контексті може бути щирим, але тільки в тому сенсі, в 
якому гравець в межах правил використовує прийом, доки цей при-
йом є ефективним, та відмовляється від нього на користь іншого, 
коли ефективність зменшується або зовсім зникає. Так, ненасиль-
ницький протест може бути дебютом політичної «шахової партії», в 
ході якої – залежно від розвитку комбінації – цей різновид протесту 
або залишається на передньому плані, або замінюється на інші при-
йоми, або поєднується з ними.

Напрошується висновок про те, що перед нами – свого роду «по-
легшена» версія класичної доктрини ненасильницького опору. За-
стосування класичних принципів ненасильницької боротьби під 
керівництвом Ганді чи Кінга принесло ненасильницьким методам 
славу (незаслужену – додадуть тут критики), але також показало, 
наскільки тривалою та самовідданою може бути – має бути – нена-
сильницька боротьба («We shall overcome someday»). В рамках «сі-
рої» модифікації пропонується поєднання благородного морального 
посилу, пов’язаних із ним політичних переваг та готовності приско-
рити або переломити хід подій, в потрібний момент звернувшись 
до насильства, виправдовуючи таке звернення тим, що благородні 
устремління були «розтоптані правлячим режимом». В результаті 
протестувальники зберігають моральну перевагу як учасники «не-
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насильницьких протестів», але уникають багатьох труднощів та ри-
зиків, до яких може призвести суто ненасильницький опір.

Однак така вільність у застосуванні принципу ненасильства і, 
відповідно, забезпечувана нею свобода маневру можуть мати вель-
ми високу політичну і моральну ціну.

Так, постає питання про те, чи можна вважати відповідальним 
подібне опортуністичне ставлення до насильства та ненасильства. 
Кидаючи відкритий виклик режиму – більш того, режиму, який 
ними вже проголошено авторитарним, – протестувальники повинні 
розуміти, що реакцією майже напевно стане насильство. (Навряд чи 
обґрунтованими будуть сподівання на те, що авторитарний режим 
відступить ба навіть зникне при перших же проявах невдоволення 
на вулицях.) Але не менш ясно протестуючі повинні розуміти й те, 
що в свою чергу вже вони самі, відповідаючи насильством на на-
сильство, неминуче візьмуть на себе частину відповідальності за 
ескалацію конфлікту.

В контексті даної статті сумніву піддається не саме рішення об-
рати насильство як метод; сумнівною здається спроба уникнути по-
літичної та моральної відповідальності за це рішення, посилаючись 
на те, що початковим благим намірам протестувальників «неспо-
дівано» не дозволив здійснитися правлячий авторитарний режим. 
Підкреслимо: у зв’язку з розглянутим вище питанням про порів-
няльну ефективність насильства та ненасильства цілком можливо 
припускати, що у протестувальників, принаймні за певних умов, 
може не бути шансів на перемогу ненасильницьким шляхом. Але 
в такому випадку єдиною послідовною позицією є визнання того, 
що ненасильницький протест вичерпав себе і протестуючі відтепер 
свідомо й добровільно обирають шлях насильницької боротьби. 
Такої послідовності немає у спробах примиряти насильство і нена-
сильство в рамках одного конфлікту, ситуативно перемикаючись з 
одного на інше.

Поворот до насильства відбувається як унаслідок репресивних 
заходів з боку уряду, так і за умов небажання протестуючих зали-
шатися на проголошеному раніше ненасильницькому курсі. Навіть 
якщо антиурядове насильство є справою рук деякої радикально на-
лаштованої частини протестувальників, проблема відповідальності 
залишається, нехай і в зміненому вигляді. Згідно з логікою послі-
довного ненасильницького протесту, проголошуючи ідеали нена-
сильства, опозиціонери тим самим проводять чітку межу між со-
бою та прихильниками насильницьких методів боротьби. Уряд не 
може власноруч стерти цю межу або змусити опозиціонерів стерти 
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її, якщо опозиція не вважатиме за можливе частково або повністю 
зняти ненасильницькі гасла та солідаризуватися з радикалами зара-
ди тактичної самооборони або стратегічного успіху.

Показово, що Шарп, найвідоміший сьогодні теоретик і популя-
ризатор доктрини ненасильницького опору, хоч і демонструє схиль-
ність до «сірої» модифікації ненасильства1, водночас – принаймні 
на папері – закликає протестувальників «утримуватися від застосу-
вання сили в процесі боротьби», «не піддаватися на провокації до 
насильства» та навіть бойкотувати «агресивно налаштовані» еле-
менти у власному середовищі2.

Слід особливо відзначити, що без чіткої політичної та моральної 
рамки, яка б охоплювала всі основні елементи протестного руху; 
без твердого наміру втриматися на ненасильницькому курсі; без по-
дібної до Ганді знакової постаті, втілюючої ідеали ненасильства, 
вільне застосування ідеї ненасильства, її опортуністичне поєднання 
з насильницькими методами може обернутися енергійним виправ-
данням насильницьких дій. Себто замість «вимушеного переходу 
до насильства» може йтися вже про те, що невдача перших нена-
сильницьких акцій довела, що тільки насильство здатне змінювати 
хід подій. Мова може йти про насильство не як про ситуативний 
маневр, а як про єдиний ефективний інструмент політичної бороть-
би. Ідея ненасильницького опору у такому разі не просто тимчасово 
знімається з порядку денного, «відводиться в тил»; вона повністю 
дискредитується.

Ще раз підкреслимо, що мова зараз – не про виправданість чи 
невиправданість насильства як такого, а лише про той ефект, який 
може мати тактичне суміщення насильства і ненасильства в межах 
одного політичного конфлікту. Зрозуміло, радикали, строго кажу-
чи, не потребують ніякого виправдання своїх дій, крім того, що вже 
сформульовано в їх програмах. Але прихильники «сірого», «тактич-
ного» ненасильства повинні розуміти, що тактичні компроміси мо-
жуть вже на стратегічному рівні мати непередбачувані наслідки для 
подальшого розвитку конфлікту.

Приміром, серед успіхів ненасильницького опору Шарп називає 
«підрив» протягом кількох місяців «потужного мілітаризованого ре-
1 Шарпа відрізняє чітко виражений «технологічний» підхід до насильницьких і 

ненасильницьких методів. Якщо він і відкидає насильство, то не з моральних 
переконань, а виключно з причини його неефективності.

2 Шарп, Дж. От диктатуры к демократии. Концептуальные основы 
освобождения. <http://pavroz.ru/files/sharpotdic.pdf> (2014, листопад, 20).
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жиму» іранського шаха в 1978-1979 рр.1 Однак при цьому навіть не 
згадуються вже найближчі наслідки іранського «переходу від дик-
татури до демократії». Шарпа абсолютно не цікавить те, що відразу 
ж після падіння монархії (тобто формально за межами власне про-
тестної стадії) розпочалося захоплення ініціативи в антишахському 
русі релігійними радикалами, які до той пори були тактичними со-
юзниками поміркованих елементів Іранської революції. В іранській 
«сірій» зв’язці насильства і ненасильства остаточна перемога зали-
шилася за першим компонентом.

Автор не мав за мету вкотре порівнювати і прямолінійно про-
тиставляти насильницькі та ненасильницькі методи політичної бо-
ротьбі. Така бінарна, «чорно-біла» опозиція здається автору занад-
то вузькою та схематичною, щоб покрити весь комплекс проблем, 
пов’язаних з різними формами конфліктів. Як було показано, за 
рамками цієї вузької схеми залишаються складні – «сірі» – поєднан-
ня політичного насильства і ненасильства.

Саме можливим наслідкам такого суміщення ба навіть прими-
рення насильства і ненасильства була присвячена ця стаття. Автор 
прагнув показати, що в рамках «сірих» комбінацій ідея ненасиль-
ницького протесту – всупереч її сакраментальному позитивному 
тлумаченню – здатна перетворюватися у вельми суперечливий за 
характером свого впливу фактор. Автором були позначені лише най-
більш загальні параметри цього впливу. Продовжуючи аналіз по-
ставленої проблеми, потрібно буде уточнити причини формування 
«сірих» поєднань насильства та ненасильства; детальніше розкрити 
ті ролі, які ці поєднання відігравали в конкретних політичних кон-
фліктах; розглянути прояви їх відстроченого або опосередкованого 
впливу на якомога більш широке коло політичних феноменів.

1 Шарп, Дж. От диктатуры к демократии. Концептуальные основы 
освобождения. <http://pavroz.ru/files/sharpotdic.pdf> (2014, листопад, 22).
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Ірина Хомин

детеРмінанти міжпаРтійних взаЄмодій 
у  тРанзитних суспільствах

in the article attention has been accented on difficulties of the democratic 
processes and particularities of the shaping of institutional structures of soci-
ety, where discourse transitive type of the political systems is necessary factor 
to achieve consolidation of democracy. Approaches of determining the party 
system and way of formation and the state of inter-party interaction study 
in Ukrainian literature have been considered. It has been shown reciprocal 
determinancy of the political regime consolidation processes, society and the 
consolidation of the party system. The basic principles of interaction between 
the parties in transformed societies and their impact on the democratization 
of the political process have been analyzed. The types of interactions between 
the parties that are characteristic of societies which are in the period of trans-
formation have been established.

Успішність демократичного транзиту в посткомуністичних сус-
пільствах невід’ємно пов’язана зі становленням і розвитком партій-
ної системи. Досвід реформ у країнах Вишеградської групи, Бал-
тійського, Балканського субрегіонів Європи показує, що характер 
партійної системи є важливим індикатором консолідації демократії. 
Під партійною консолідацією розуміється процес функціонування 
партійної системи на основі досягнення інституційного, процедур-
ного і ціннісного консенсусу основних суб’єктів. Іншими словами, 
сформованість інституту політичних партій, готовність більшості з 
них дотримуватися норм і правил взаємодії та гомогенність цінніс-
них орієнтацій і установок партійних еліт є головними. 

Міжпартійні відносини є головною складовою частиною держав-
них політичних відносин. Перед будь-якою державою, з будь-яким 
політичним і партійним режимом, навіть у країні, де діє однопар-
тійний режим, стоїть одне і те ж завдання, яке полягає у врегулю-
ванні міжпартійних відносин. Міжпартійні відносини визначають 
партійно-політичний режим, формують партійну систему та визна-
чають її типи.

Особливої важливості набуває визначення місця нових суб’єктів 
політичного процесу в політичній системі, дослідження форм і ме-
тодів їх діяльності в Україні, яка переживає перехідний період, коли 
і формування державності, і становлення інститутів громадянсько-
го суспільства залежать від успішного функціонування і взаємодії 
основних суб’єктів політичного процесу.

Предметом пильної уваги і вивчення політологів, соціологів, 
юристів стає формування багатопартійності сучасної України. 
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Подіб ний інтерес обумовлений цілком об’єктивними причинами. 
Партії все більше виступають основними суб’єктами демократич-
них суспільних перетворень, від їх позиції, уміння вловлювати і 
втілювати в конкретні практичні дії інтереси і настрої громадян за-
лежить економічний прогрес і глибина демократичних перетворень. 
Адже саме від формування механізмів узгодження конфліктів та до-
сягнення суспільної згоди залежить процес консолідації демократії. 
Відповідно постає перед дослідниками нове завдання – вивчення 
взаємодії політичних сил.

Актуальність дослідження проблем форм взаємодії політичних 
партій пов’язана, насамперед, із пошуком шляхів досягнення полі-
тичного і громадянського порозуміння, подолання кризи у відноси-
нах між основними суб’єктами політичного процесу.

Незважаючи на те, що Україна вибрала напрям свого руху та роз-
витку (у напряму до розвинених демократичних держав), проте іс-
нують противники цього вибору, зокрема і на рівні політичних пар-
тій. У свою чергу, це впливає на міжпартійні взаємодії у парламенті, 
відсутність консолідації партій, у підсумку унеможливлює роботу 
Верховної Ради України. Відсутність компромісів, а також наявність 
абсолютно протилежних за своєю ідеологією партій у парламенті 
тягне за собою неможливість прийняття необхідних для держави рі-
шень. А це лише викликає недовіру в електорату. У світлі останніх 
подій 2013–2014 років можемо відмітити, що величезний вплив на 
діяльність політичних партій в Україні мають бізнесові групи.

Досить актуальним є вивчення процесів перегрупування політич-
них сил, неодноразових спроб створення їх об’єднань, вироблення 
загальної стратегії і тактики політичних дій. А це сприяє пошуку 
компромісів, закладає перспективу для формування в майбутньому 
стійкої партійної системи. Все це в сукупності визначає актуальне 
значення досліджуваної проблеми.

Мета статті – розкрити особливості формування міжпартійних 
взаємодій в Україні, як у транзитному суспільстві, а також показати 
взаємодетермінованість процесів консолідації політичного режиму, 
суспільства і консолідації партійної системи.

На сьогодні дослідження багатопартійності можна систематизу-
вати за наступними науковими напрямками.

Основи теорії партій закладені в роботах М. Вебера, К. Бейма, 
М. Дюверже, Д. Лапаломбара і А. Лейпхарта, Дж. Сарторі, Г. Даад-
лера. Аналіз вітчизняної наукової літератури останніх років свід-
чить, що різні аспекти діяльності політичних партій розглядають 
у своїх публікаціях науковці В. Базів, О. Дергачов, М. Кармазіна, 
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О.  Крюков, М. Примуш, Ю. Шведа, Ю. Остапець, О.  Радченко та 
інші.

У сучасній політичній науці склалися різні підходи до дослі-
дження типів партійної консолідації. У класичній транзитології, 
на початкових етапах її розвитку, поширеною була позиція, згідно 
з якою результат транзиту (а, отже, і партійної консолідації) зале-
жав багато в чому від форми переходу. На підставі такого критерію, 
як співвідношення сил між правлячими та опозиційними групами, 
Т.  Л. Карлом і Ф. Шміттером були виділені чотири форми переходу 
до демократії:

– «Нав’язаний перехід», для якого характерна найбільша не-
узгодженість між первинними очікуваннями ініціаторів змін і ре-
альним розвитком подій (Росія, Україна, Білорусія, Албанія та ін.). 
При «нав’язаному» типі переходу яскраво виражена роль еліт. Саме 
вони приймають рішення про початок переходу і засоби, які вико-
ристовуються для перетворення режиму, не зустрічаючи опору мас 
і опозиції;

– «Реформістський перехід», пов’язаний з масовою мобілізаці-
єю, при якій перетворення здійснюються завдяки істотному тиску 
низів на правлячі групи (Вірменія, Сербія, Словенія, Хорватія, Гру-
зія та ін.);

– «Пактовий перехід», що складається з укладання пактів, угод, 
до яких залучаються правлячі групи колишнього режиму, а також 
ті, хто був усунений від влади чи взагалі не володів ніякою владою 
(Польща, Чехія, Угорщина, Болгарія та ін.)1.

– Демократизація шляхом революції. Четвертий тип – це рево-
люція, тобто насильницьке повалення старого авторитарного/тота-
літарного режиму з активною включеністю в ці процеси масових 
соціальних груп (верств)2. Тут характерними прикладами є Румунія 
і Албанія3.

Виходячи з запропонованої класифікації, можна припустити, 
що політичні пакти у міжпартійній взаємодії відіграють винятко-
во позитивну роль і сприяють консолідації політичного режиму, 
1 Powerand T., Powers, N. Issues in the consolidation of democracy in Latin America 

and Southern Europein comparative perspective – a rapporteurs’report. Working 
paper. <http://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/113.pdf˃ (2008, 
february, 14).

2 Карл, Т.Л. (2004). Демократизация: концепты, постулаты, гипотезы. 
Размышления по поводу применимости транзитологической парадигмы при 
изучении посткоммунистических трансформацій. Полис, 4, 14.

3 Шмиттер, Ф. (1999). Процессы демократического транзита и консолидации 
демократии. Полис, 3, 31.
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так як компромісні стратегії завдають менше шкоди акторам, ніж 
силові, й безпосереднім наслідком їх укладення є формування ко-
аліції більшості. Відповідно, з одного боку, пактовий перехід ство-
рює найбільш сприятливі умови для партійної консолідації, тоді 
як з іншого – досвід низки посткомуністичних країн доводить, що 
успішне завершення транзиту можливе і поза пактом. Зокрема, Бал-
канські країни, які здійснили реформістський перехід – Словенія, 
Хорватія, Сербія, Македонія, Боснія і Герцеговина, характеризу-
ються різною якістю демократії. І, звичайно, показовим у цьому ви-
падку є приклад Румунії, де революційна демократизація не стала 
перешкодою для наближення країни до розряду консолідованих де-
мократій. Взаємозумовленість форми та результату демократично-
го транзиту очевидна тільки в Болгарії, єдиній країні субрегіону, в 
якій, як і в державах Вишеградської групи, був реалізований пакто-
вий варіант міжрежимного переходу1.

Основними причинами для укладення політичного пакту є або 
економічні кризи і розкол у правлячих елітах, або розкол у прав-
лячому режимі під впливом опозиційних еліт. «Консенсусний сце-
нарій може реалізуватися тоді, коли розкол сегментів політичного 
поля досить глибокий і не може бути подоланий в рамках клієнта-
ліської політики патронажу та обміну ресурсів на основі картельної 
угоди або гегемонії»2.

У літературі широко поширена точка зору, що пакти найбільш 
ефективні, тобто швидкі і безболісні механізми демократизації. Так, 
А. Мелвіль приходить до висновку про те, що найбільш успішні де-
мократичні транзити (особливо в південноєвропейському і латиноа-
мериканському контексті), були ініційовані частиною правлячої елі-
ти, розділеної на два табори: реформаторів і консерваторів. У цьому 
випадку реформи починаються з попередньої лібералізації старо-
го режиму. «Намагаючись протистояти консервативним силам усе-
редині системи, реформатори-центристи (знову ж таки в Південній 
Європі, Латинській Америці і, подекуди, в СРСР) часто зверталися 
за підтримкою до громадянського суспільства, опозиційних рухів і, 
балансуючи між охоронцями режиму та його радикальними проти-
1 Бродовская, Е.В. (2010). Результативность посткоммунистических 

трансформаций в странах Балканского субрегиона Европы. Lodz: Dwadziecialat 
transformacji w regionie Europy Srodkowo-Wschodniej i Poudniowej, 113–124.

2 Бакіров, В.С., Фісун, О.А. (2002). Альтернативи українського політичного 
розвитку: «переможець одержує усе», картель чи пакт еліт? Методологія, 
теорія та практика соціологічного аналізу сучасного українського суспільства, 
167.
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вниками, протягом певного часу проводили політику «дозованих» 
реформ»1. Поступово реформи набувають більш радикального ха-
рактеру і перед елітою постає вибір: або продовжувати реформа-
торський курс, який і призводить до зміни режиму, або здійснити 
повернення до авторитарного минулого. Для продовження реформ 
частина консерваторів і реформаторів укладають «пакт про нена-
пад», обговорюють правила гри і гарантії переможеним. За цим слі-
дують перші вільні вибори, які приводять до влади переважно не 
центристську групу, яка починала реформи, а лідерів радикальної 
опозиції. Перемога останніх, як правило, не була тривалою. Нова 
демократично обрана влада була змушена здійснювати непопулярні 
економічні реформи.

Негативна масова суспільна реакція на ці реформи приводила до 
влади в ході наступних демократичних виборів, які отримали назву 
«виборів розчарування», вже не радикалів, а в основному вихідців зі 
старих правлячих кіл, які врівноважували нову політичну систему. 
Використовуючи термінологію теорії раціонального вибору, можна 
говорити про те, що якщо до підписання угоди конкурентна бороть-
ба між елітними групами велася за формулою «переможець отри-
мує все», то після укладення пакту такий варіант пом’якшується і 
перетворюється в «боротьбу за правилами».

Таким чином, демократичні правила і процедури окреслюють 
сферу можливої поведінки еліти. Інституціоналізація демокра-
тичних процедур і, перш за все, зміни політичної влади закладали 
необхідні основи для можливої у подальшому консолідації демо-
кратії, яка не є обов’язковим результатом розпочатих процесів де-
мократичних перетворень. При цьому вважається, що характер по-
дальшого режиму, постпактового, дуже сильно залежить від умов 
пакту і тих зовнішніх обставин, які його супроводжують. На думку 
Л. Ф. Шевцової, не тільки в латиноамериканських країнах, але в по-
дальшому і в Угорщині, Польщі, Чехії саме політика пактів стала 
основним гарантом посттоталітарної трансформації. «Ця політика 
зняла напруженість зі слабких ще інститутів, обмежила рівень кон-
фліктів, сприяла формуванню цілої системи договорів між владою 
і суспільством, між цивільними і військовими, між підприємцями і 
робітниками»2. Навпаки, В. Гельман зазначає, що збереженню і роз-
витку демократичних інститутів сприяє скоріше конфлікт еліт, ніж 
1 Мельвиль, А.Ю. (2004). О траекториях посткоммунистических трансформамий. 

Полис, 2, 68.
2 Шевцова, Л.Ф. (1996). Дилеммы посткоммунистического общества. 

Политические исследования, 5, 82.
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пакт1. Однак не варто забувати і про негативні соціальні наслідки 
укладення політичних пактів. При аналізі негативних ефектів по-
літичного пакту, супроводжуючих пактові переходи до демократії, 
зазвичай, говорять не про пакт, а про «змову еліт» (Р. Даль) або про 
ефект «заморожування демократії» (frozendemocracy)2. Тут при-
кладом може бути негативний досвід Мексики 1920-х років, де до-
сягнення елітного компромісу спричинило стабілізацію політичної 
системи в рамках однопартійного режиму.

Важливою особливістю трансформації політичної системи су-
часної України стала швидка зміна партійної системи, що супрово-
джується появою партій різної ідеологічної спрямованості в ідеалі. 
Загалом в Україні партії неідеологічні, з невиразною ідеологічною 
ідентифікацією (до ідеологічних можна зарахувати комуністів, ко-
лись соціалістів і Всеукраїнське об’єднання «Свобода»), а скорі-
ше лідерські (Блок Петра Порошенка, Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина» Ю. Тимошенко, Радикальна партія О. Ляшка і т. п.). 
Роль політичних партій у процесі демократичного транзиту постко-
муністичної України неоднозначна. З одного боку, будучи базовим 
елементом політичної інфраструктури, політичні партії сприяли 
лібералізації політичної системи і інституціоналізації демократії. 
З  іншого боку, тривала фрагментація, дефіцит погоджувальних 
практик, інституційні спотворення, характерні для пострадянської 
партійної системи, ускладнювали процеси міжрежимного переходу.

Процес становлення української багатопартійності виявив ці-
лий ряд специфічних рис, відсутніх у досвіді трансформації країн 
Східної Європи, зокрема, занадто високий ступінь динамічності, 
фрагментації партій і електоральної нестійкості. Особливістю укра-
їнської партійної системи на певному етапі також є виникнення 
«партій влади» (період Л. Кучми), яка виконує функції легітимації, 
сформованого політичного режиму. У цих умовах партійна консо-
лідація набуває форми нав’язаного негативного консенсусу. Це та-
кий стан партійної системи, при якому внутрішньоелітна інтеграція 
досягається за допомогою об’єднання елітних груп навколо націо-
нального лідера і витіснення антисистемних акторів на периферію 
політичного простору.

Незважаючи на те, що такий вид партійної консолідації має суттє-
ві обмеження, в транзитивних країнах, де не були створені додаткові 
1 Gel’man Vladimir. Russia’s Elitesin Search of Consensus: What Kind of 

Consolidation? <http://www.eu.spb.ru/socio/files/demokr_2.pdf˃.
2 Omar, G. (2005). Encarnacion Do Political Pacts Freeze Democracy? Spanishand 

South American Lessons. West European Politics, 28, 1. 
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механізми відтворення політичних систем, відбувалися процеси по-
запартійної консолідації антисистемної опозиції, результатом чого 
з’явилися «кольорові революції», з подальшими інверсійними про-
цесами політичного розвитку.

Отже, в умовах демократизації політичного процесу, об’єктивною 
потребою сучасного етапу розвитку стає конструктивна взаємодія 
партій. Взаємодію можна розглядати як процес узгодження і вза-
ємного врахування інтересів різних соціальних груп; взаємообу-
мовлений процес впливу одних соціальних груп на інші; керований 
процес реалізації зв’язків, який будується на базі загального і спе-
цифічного в діяльності взаємодіючих, з метою досягнення нового 
якісного рівня; об’єднання зусиль взаємодіючих сторін для вирі-
шення того чи іншого питання, організація спільних дій1.

Взаємодія політичних сил – сукупність відносин, зв’язків між по-
літичними силами як суб’єктами політичного процесу, форма по-
літичної комунікації, що передбачає свідомий і цілеспрямований 
взаємовплив з метою реалізації інтересів і цілей, розв’язання полі-
тичних проблем і суперечностей. Ця взаємодія відображає реальний 
зміст політичного процесу, вплив на неї не лише інтересів і намірів 
політичних сил, їх лідерів, а й дії найрізноманітніших внутрішніх і 
зовнішніх чинників. 

Основними видами взаємодії політичних сил є змагання, кон-
флікт, конфронтація, боротьба, пристосування, домінування, спів-
робітництво (кооперація), нейтралізація. Вони визначаються сфе-
рою та мірою відповідності (чи навпаки) інтересів, цілей, позицій, а 
також солідарності або згоди між ними. 

Процедурами для взаємодії політичних партій є переговори, кон-
сультації, політичні заяви, що допомагають впорядкувати стихій-
ний процес політичних взаємодій, сприяють формуванню спільних 
правил гри в політичному процесі та можливості домогтися згоди 
через поступки, домовленості, компроміси,консенсус. Особливо ха-
рактерним для партійних взаємодій в Україні є дефіцит погоджу-
вальних практик. Тому для українських політичних партій дуже 
важко досягти консенсусу та згоди, особливо під час переговорів 
про створення коаліції та формування уряду.

Інституційні форми взаємодії партій є партійна система, коаліції, 
союзи, блоки, опозиція.
1 Романович, А.Л. (2000). Взаимодействие политических партий, блоков и 

коалиций как фактор демократизации политического процесса в современной 
России. Москва: РАГС, 13.
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В якості основних факторів, що впливають на рівень інституці-
оналізації партійних систем посткомуністичних країн, А. Мелеше-
вич розглядає зовнішню автономію партійної системи і внутрішню 
стабільність1. Автономія вимірюється за допомогою трьох показни-
ків: роль політичних партій у рекрутуванні кадрів для законодавчої 
гілки влади; роль політичних партій у формуванні виконавчої вла-
ди; сила партії і однаковість цієї сили в різних регіонах країни.

За підсумками дослідження А. Мелешевич приходить до висно-
вку, що Естонія, Латвія, Литва, Росія і Україна демонструють абсо-
лютно різні моделі інституціоналізації партійних систем. Естонія є 
єдиною країною, яка демонструє стійкий і послідовний рух до ав-
тономної і стабільної партійної системи. У порівнянні з Естонією 
партійна система Латвії менш стійка: на всіх виборах беруть участь 
нові партійні утворення, які отримують, щонайменше, третину го-
лосів виборців. Що стосується партійної системи Литви, то тут си-
туація неоднозначна: при досить високому рівні автономії можна 
спостерігати низький рівень стабільності.

Органічний тип міжпартійної взаємодії може виявлятися в різ-
них формах. Так, І. М. Тарасов виділив наступну періодизацію фор-
мування конкурентної партійної системи посткомунізму в країнах 
Центральної Східної Європи:

– перший період (1989–1990/1991 рр..). Охоплює час від лікві-
дації монополії компартій на владу до моменту розпаду широких 
демократичних рухів;

– другий період (1991–1997/1998 рр.). Характеризується двома 
протилежними тенденціями: по-перше, нестабільністю партійних 
систем, по-друге, прагненням провідних політичних сил затвердити 
власне домінування на політичній сцені;

– третій період (починаючи з 1998 р.) демонструє тенденцію 
до стабілізації партійної системи та «стандартизації» політичних 
партій2.

Відмінності в формуванні нових партійних систем виражені в 
особливостях трьох інституційних змінних: політико-правового 
1 Meleshevich, A. (2007). Party Systemsin Post-Soviet Countries: A Comparative 

Study of Political Institutionalization in the Baltic States, Russia, and Ukraine. 
NewYork.

2 Тарасов, И.Н. (2009). Институциональное развитие посткоммунистических 
политических систем стран Центрально-Восточной Европы: 
сравнительный анализ. Саратов. <http://vak.ed.g0v.ru/c0mm0n/img/upl0aded/
files/vak/ann0uncements/p0litich/2009/27-07/Taras0vIN.d0c˃
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закріплення меж національної держави; вибору форми правління; 
формування виборчої системи.

Остання хвиля демократизації відрізняється від попередніх за-
гостренням проблем націоналізму і наявністю сепаратистських тен-
денцій. Тільки у п’яти з дев’ятнадцяти посткомуністичних країн 
кордони в 1990-х роках збігалися з кордонами старих національних 
держав (Польща, Угорщина, Румунія, Болгарія, Албанія). Всі інші 
країни на початку демократизації були продуктами розпаду трьох 
федерацій (Радянського Союзу, Чехословаччини, Югославії)1.

Друга інституційна зміна, що визначає особливості партійного 
будівництва в посткомуністичних країнах, – це вибір форми прав-
ління. Основна дилема інституційного визначення полягала у вибо-
рі між президентською і парламентською системами. На початкових 
етапах транзиту, в умовах сильної фрагментації партійних систем, 
неготовність більшості політичних партій до роботи в коаліційному 
уряді (що наочно показав досвід Польщі в період 1989–1993 рр..). 
Домінували гібридні або президентські форми правління, які на той 
момент були стабільніші і ефективніші, ніж парламентські.

У процесі демократизації в міру того, як змінювалося співвід-
ношення сил демократичної опозиції та правлячої еліти колишньо-
го режиму, коректувалися і форми правління. Згідно з позицією X. 
Лінца, для консолідації демократії найбільш характерними є парла-
ментські форми правління2.

Ймовірно, тому в переважній більшості посткомуністичних кра-
їн сформувалися парламентські або гібридні політичні системи, ре-
ально засновані на принципі поділу влади, в яких влада президента 
конституційно обмежена. 

«Упродовж 2004–2005 рр. в Україні відбулися три події, які могли 
потенційно сприяти процесу прискореної інституалізації національ-
ної партійної системи, що до того знаходилась de facto в зачаткому 
стані»3. Цими подіями були запровадження пропорційної виборчої 
системи для виборів усіх депутатів Верховної Ради, децентраліза-
ція державної влади та посилення функцій парламенту за рахунок 
повноважень Президента та президентські перегони, які задеклару-
1 Большаков, А.Г. (2009). Этнические вооруженные конфликты пост ком-

мунистических государств европейской периферии. Казань.
2 Линц, Х. Опасности президентализма. <old.russ.ru/antolog/.../2-з/deml4.htm˃.
3 Мелешевич, А. (2011). Проблеми інституалізації та перспективи розвитку 

партійної системи України. Партійна система сучасної України: еволюція, 
тенденції та перспективи розвитку, 47 (листопад, 24-25).
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вали рух у напрямі легітимізації вільних і справедливих виборів, як 
єдиного засобу отримання доступу до політичної влади. 

Саме тоді українські партії стали виконувати функцію прита-
манну цим політичним організаціям у країнах західної демократії, 
тобто формувати Кабінет Міністрів на основі результатів виборів 
і здійснювати контроль за його діяльністю, таким чином брати на 
себе відповідальність перед електоратом.

До прийняття у 2004 році Закону України «Про вибори народних 
депутатів України», який зафіксував, що вибори народних депутатів 
до Верховної Ради здійснюються на засадах пропорційної системи, 
багато депутатів не бачили користі та необхідності у партійному 
членстві. При потраплянні у парламент такі депутати створювали 
різні центристські групи, які декларували свою лояльність прак-
тично кожному існуючому урядові. Пропорційна система створила 
умови, при яких політичні партії мають ексклюзивне право у про-
цесі висування кандидатів і формування виборчого списку. 

Важливим показником диференціації типів консолідації партій-
них систем на посткомуністичному просторі є мінімізація екстре-
містських настроїв.

Для комплексного аналізу процесів міжпартійної взаємодії до-
цільно розглянути основні соціальні та політичні розколи. На пер-
ших етапах транзиту пріоритетне значення мали територіальні і 
культурні розколи. Саме вони, актуалізовані політичною опозиці-
єю, дозволили сформувати уявлення про подальші суспільні змі-
ни як про процеси відновлення сильної державності і повернення 
до основ європейської цивілізації. Менше поширення одержали 
соціально-економічні розколи («капітал–праця»), що цілком відпо-
відає моделі С. Роккана, в якій виділена певна послідовність розко-
лів: від територіально-культурних, націо– та державоутворюючих 
до соціально-економічних1.

Відсутність диференційованої структури групових інтересів має 
сильне навантаження на партії у фазі консолідації. У країнах ЦСЄ 
громадська активність концентрується переважно на боротьбі між 
парламентськими партіями, тоді як інші суб’єкти політичного жит-
тя не мають такого потенціалу впливу.

Результатом узгодження інтересів політичних сил у рамках між-
партійної взаємодії є побудова коаліцій. Успішна діяльність сучасних 
1 Бродовская, Е.В., Варфоломеев, М.А. (2011). Базовые типы партийной 

консолидации на посткоммунистическом пространстве. Научные ведомости 
Белгород ского государственного университета «Серия: История. Полито-
логия. Экономика. Информатика», 17, 1.
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політичних партій багато в чому обумовлена умінням вчасно прихо-
дити до угоди компромісної партнерської співпраці і створювати на 
її основі коаліції, які в подальшому дозволять учасникам домагати-
ся стратегічно важливих цілей. Коаліційна співпраця передбачає ін-
теграційні відносини, спрямовані на спільні політичні дії. Під коа-
ліцією розуміється об’єднання в досить довгостроковій перспективі 
зусиль політичних партій для спільного досягнення загальних цілей 
і одержання від свого союзу політичної вигоди. Це «результат дов-
гострокової угоди, що має на меті розподіл коаліційних дивідендів 
між раціональними, орієнтованими на власні інтереси політичними 
суб’єктами»1.

Коаліційна ситуація виникає в тому випадку, коли два або більше 
акторів усвідомлюють, що у них недостатньо ресурсів для досяг-
нення поставлених цілей самостійно. Політична коаліція являє со-
бою об’єднання ресурсів декількома політичними акторами заради 
досягнення узгодженої спільної мети. У практичній політиці ця уза-
гальнена формула реалізується у вигляді угоди між певним числом 
політичних груп, що прагнуть і здатні взяти на себе зобов’язання 
для політичного керівництва країною2.

Коаліційна політика політичних партій носить гнучкий і дифе-
ренційований характер. Вона будується в залежності від конкрет-
ної ситуації, розташування політичних сил. Реальна політична по-
ведінка політичних партій залежить від таких факторів, як ступінь 
підтримки ними правлячого режиму або, навпаки, опозиційності 
йому, орієнтації на різні угруповання політичної еліти, особливості 
підходів до вирішення проблем суспільно-політичного життя. Тра-
диційно партійні коаліції розглядалися як атрибут парламентських 
систем. Багатопартійність підвищує ймовірність того, що уряд буде 
коаліційним і скорочує ймовірність того, що він буде однопартій-
ним.

Рівень політичної фрагментації в посткомуністичних країнах 
періоду транзиту залишався досить високим порівняно з західно-
європейськими показниками. Незважаючи на це, в деяких країнах 
коаліційна політика партій носила прогресивний характер. Так, в 
Угорщині, ще в 1994 р. відбулося утворення коаліції з лівої (Угорська 
соціалістична партія) і правої (Союз вільних демократів) партій, що 
1 Browne, E. (1973). Coalition Theories: A Logical and Empirical Critique. London: 

Sage Publications.
2 Шмачкова, Т. (1996). Теории коалиций и становление российской много-

партийности (методики рационализации политического процесса). Полис, 5, 
28–52.
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було революційним кроком у політиці того часу. При цьому, слід 
враховувати, що у фазі консолідації демократії не спостерігається 
пряма залежність між електоральною стійкістю і партійною консо-
лідацією.

Отже, при аналізі шляхів формування та функціонування партій-
них систем можемо зробити такі висновки: партійні системи відо-
бражають зв’язок між партіями та державними органами, в свою 
чергу, політичні партії є особливим видом об’єднань громадян, що 
представляють політичну систему та суспільство (за дотримання 
умов свободи об’єднань громадян і високого рівня культури – гро-
мадянського суспільства).

Суттєвою характеристикою функціонування політичних систем 
країн посткомуністичного простору є складні, нерівномірні, незба-
лансовані процеси консолідації демократії, невід’ємною частиною 
яких виступає партійна консолідація. Характеризуючи країни Ви-
шеградської групи, Балтійського та Балканського субрегіонів Євро-
пи, слід зазначити, що в них склався органічний тип міжпартійної 
взаємодії, пов’язаний з необхідним набором інституційних і проце-
дурних передумов. Неорганічні типи міжпартійної взаємодії зустрі-
чаються в країнах, де транзит не завершений або невдалий.

Чинники розвитку інституту політичних партій можна поділити 
на внутрішні та зовнішні, але не варто забувати, що ці чинники вза-
ємозалежні. Внутрішні чинники зумовлені ознаками-індикаторами 
партій. Так, К. Джанді на основі своїх досліджень констатує, що 
найважливіші елементи партій визначаються за допомогою таких 
понять: організованості, інституалізації, проблемної орієнтації, со-
ціальної підтримки, залученості, стратегії та тактики, урядового 
статусу1. Розглядаючи політичну систему України, варто до цього 
переліку додати й специфічно українські чинники, зокрема прак-
тично повну відсутність ідеологічних партій. Характерним для ін-
ституту політичних партій в Україні є наявність лідерських партій, 
а також партій, створених як проекти олігархічних груп для захисту 
власних бізнесових інтересів. 

Зовнішні чинники розвитку інституту політичних партій зумовле-
ні типом політичного режиму, етапом його трансформації, зокрема 
інституційної системи, типом виборчої системи, мірою розвинутос-
ті та самоорганізації громадянського суспільства, принципами полі-
тичної комунікації в суспільстві тощо. В Україні зовнішні чинники 
1 Шведа, Ю. (2004). Політичні партії: Енциклопедичний словник. Львів: 

Астролябія. <http://www.lnu.edu.ua/faculty/Phil/Shweda_slovnyk.htm˃.
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постійно змінюються (зміна виборчого законодавства, конституцій-
на реформа), таким чином сприяють або навпаки зупиняються роз-
виток інституту політичних партій.

Міжпартійні відносини є головною складовою частиною дер-
жавних політичних відносин. Саме вони визначають партійно-
політичний режим, формують партійну систему та визначають її 
типи. Взаємодія політичних партій представляє собою сукупність 
зв’язків між політичними силами як суб’єктами політичного про-
цесу, форму політичної комунікації, що передбачає свідомий і ці-
леспрямований взаємовплив з метою реалізації інтересів і цілей, 
розв’язання політичних проблем і суперечностей.

Основними видами взаємодії партій є змагання, конфлікт, конф-
ронтація, боротьба, пристосування, домінування, співробітництво 
(кооперація), нейтралізація. Вони визначаються сферою та мірою 
відповідності (чи навпаки) інтересів, цілей, позицій, а також солі-
дарності або згоди між ними. 

В Україні, як транзитному суспільстві, міжпартійні взаємодії но-
сять переважно конфронтаційний та конфліктний характер. Співп-
раця між партіями переважно тимчасова і пов’язана з формуванням 
коаліції та розподілом посад в уряді. Характерним для української 
партійної системи є неідеологічний характер партій, вони пере-
важно лідерські або створенні як проекти олігархічних груп. І досі 
великий вплив на функціонування та діяльність партій, зокрема у 
парламенті, мають різного роду бізнесові структури.

Можна зробити висновок про взаємодетермінованість процесів 
консолідації політичного режиму, суспільства і консолідації партій-
ної системи. Адже саме від політичного режиму, від типу виборчої 
системи залежить інституціоналізація партійної системи.
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Христина Сухова

деРжава та фоРмування  
гРомадської думки:  
на пРикладі політики ЄвРоінтегРації

The article is devoted to the analysis of public communication of the 
Ukrainian government in the sphere of European integration. While the 
majority of related research concentrates on the theoretical ramifications of 
the public communication, the author offers practical assessment of public 
communication aimed at formation of positive perceptions of the European 
Union among Ukrainian mass public. The revealing of the main shortcomings 
of the current methods allows making policy change proposals with the 
potential of amelioration of public communication in Ukraine. Formations of 
legal basis, structural changes in relevant ministries, as well as well-defined 
conceptualization of central goals and messages are needed for the effective 
formation of public views by Ukrainian government. 

Невід’ємною частиною сучасного державного управління є ро-
бота з громадськістю, спрямована, як правило, на створення, укорі-
нення та підтримання певних політичних, соціальних, економічних 
та інших актуальних поглядів у суспільстві. Дана діяльність зде-
більшого проводиться в рамках так званої державної комунікації, за 
якої виробником інформації виступає держава, представлена вико-
навчою владою, а реципієнтом – широка громадськість. З огляду на 
мінливий, однак домінуючий проєвропейський вектор зовнішньої 
політики України, робота з громадськістю з утвердження сталих по-
глядів стосовно ЄС є неминучим наслідком державної комунікації 
українського уряду.

Визначення власного зовнішньополітичного вектора суттєво 
вплинуло на актуалізацію проблеми ефективної державної комуні-
кації з метою знаходження підтримки серед широких верств насе-
лення інтеграційної політики українського уряду. Наразі даний ме-
ханізм впливу на громадську думку в Україні має вкрай обмежене 
законодавче підґрунтя. Так, розпорядженням уряду Ю. Тимошенко 
від 13 січня 2010 року було ухвалено Концепцію проекту Закону 
України «Про основні засади державної комунікативної політики»1. 
Проте далі концепції закон розвинутий не був, а тому наразі держав-
на комунікація в Україні є неформальним інститутом, аналіз ефек-
1 Розпорядження про схвалення Концепції проекту Закону України «Про основні 

засади державної комунікативної політики» 2010 (Кабінет Міністрів України). 
Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/85-2010- %D1 %80> (2014, лютий, 05).



374

ISSN 2336-5439          EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ

тивності та особливостей котрої залежить від розуміння концепції 
окремими дослідниками. 

Нині питання комунікації між органами державної влади та ши-
рокою громадськістю регулюється Законами України «Про інфор-
мацію» (2657-12), «Про основні засади розвитку інформаційного 
суспільства в Україні на 2007–2015 роки» (537-16), «Про порядок 
висвітлення діяльності органів державної влади та органів міс-
цевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» 
(539/97-ВР), «Про засади державної регуляторної політики у сфе-
рі господарської діяльності» (1160-15), «Про звернення громадян» 
(393/96-ВР)1.

Виходячи з вищезазначеного, можна стверджувати, що аналіз 
державної комунікації попереднього уряду наразі є гостро реле-
вантним для успішного здійснення діяльності з формування гро-
мадської думки новим урядом. Урахування сильних та слабких 
сторін державної комунікації, здійснюваної в період популяризації 
європейської інтеграції України, допоможе не тільки вдосконалити 
її механізми та тактику, але й не допустити помилок, котрі стали 
причиною масових протестів у країні. Саме тому тепер нагальною 
є потреба аналізу та оцінки державної комунікації періоду, котрий 
передував листопаду 2013 року. 

Зміна ключових посадових осіб у країні, а відповідно, і методів 
ведення комунікації з громадськістю як окремими політиками, так і 
державою загалом породжує потребу розвитку державної стратегії 
комунікації, котра не може бути розроблена в умовах відсутності 
глибинного дослідження державної комунікації попередніх урядів у 
специфічних умовах української державності2. 

 В Україні обговорення державної комунікації зводиться до обго-
ворення стратегій, запозичених із теорії зв’язків з громадськістю (PR) 
та пошуку нових каналів комунікації (наприклад, створення електро-
нного уряду), тобто не містить відображення поточної інформації і 
не пропонує стратегії вдосконалення наявних традицій державної 
комунікації. Так, дослідженням комунікативних аспектів масової ін-
формації займаються такі вітчизняні фахівці, як В. Бебик, В. Іванов, 
1 Кох-Лаугвітц, У. (2009). Концепція проекту Закону України «Про основні 

засади державної комунікативної політики». Запровадження комунікацій у 
суспільстві. Київ: ТОВ «Вістка», 4.

2 Дніпренко, Н. (2009). Запровадження комунікативної політики в Україні – 
вимога сьогодення. Запровадження комунікацій у суспільстві. Київ: ТОВ 
«Вістка», 2009.
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Н. Грицяк, В. Королько, Н. Костенко, О. Литвиненко, М.  Логунова, 
О. Некрасова, Г. Почепцов, І. Слісаренко, С. Чукут та ін. 

Знання міжнародного досвіду становлення засад та успішного 
регулювання державної комунікації могло б суттєво допомогти у 
вивченні відповідних практик в українському суспільстві. Йдеться, 
насамперед, про Європейський Союз та роботу його виконавчих ор-
ганів (Представництв) з формування громадської думки стосовно 
європейської інтеграції1. Як показує досвід, дані організації мають 
великий досвід упровадження комунікації з населенням цільових 
країн. Варто наголосити на тому, що практика формування громад-
ської думки Представництвами ЄС ґрунтується на низці офіційних 
інструкцій, написаних на основі теоретичних досліджень у даній 
сфері, та звітів попередніх років. Особливої уваги у формуванні 
теоретичного підґрунтя для практичних порад заслуговують праці 
Р.  С. Адлера, Х. П. Бенга, К. В. Дойча, В. Фена, О. Дж. Файєрсто-
уна, А. Гонеша, У. Х. Гренхайма, О. Р. Холсті, Ц. Худа, М. Ховлета, 
Б. Х. Зігніцера та Д. Велча. Таким чином, набуває релевантності 
порівняння досягнень українського уряду та Представництва ЄС в 
Україні у сфері впливу на громадську думку.

Дане дослідження є актуальним з двох причин: необхідності ви-
мірювання ефективності державної комунікації, її механізмів, кана-
лів та методів формування меседжів загалом з метою покращення 
цих практик у майбутньому; та потреби визначення рівня кореля-
ції між баченням проблем європейської інтеграції України суспіль-
ством та владою з метою виявлення популярних поглядів, запитів та 
очікувань української громадськості від уряду.

Метою дослідження є з’ясування потенціалу української вико-
навчої влади стосовно формування думки широкої громадськості на 
прикладі політики євроінтеграції, а також вироблення рекомендації 
стосовно методів вдосконалення впливу на громадську думку. 

Методологія дослідження урядового впливу на громадську дум-
ку включала два методи: якісний контент-аналіз2,3,4 та вторинний 
1 Rasmussen, S.B.(2009). Discourse Analysis of EU Public Diplomacy: Messages and 

Practices. Netherlands Institute of International Relations // Clingendael.
2 Holsti, O.R. (1969). Content Analysis for the Social Sciences and Humanities. 

Reading: MA: Addison-Wesley.
3 Stemler, S. (2001). An Overview of Content Analysis. Practical Assessment. Research 

& Evaluation, 7:17.
4 Hsieh, H.-F., Shannon, S. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. 

Qualitative Health Research, 15:9
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аналіз даних опитування1. Перший із них був присвячений аналізу 
офіційного повідомлення Представництва ЄС в Україні та україн-
ського уряду на основі численних опублікованих документів, а та-
кож ставлення до ЄС лідерів громадської думки, а другий – аналізу 
масових суспільних відносин на основі низки соціологічних опиту-
вань. У сукупності ці два методи створили загальну картину уявлень 
і переконань двох вищезазначених цільових груп українського сус-
пільства стосовно іміджу Європейського Союзу. Після цього було 
побудовано аналогії між схожою діяльністю українського уряду та 
Представництва ЄС, на підставі яких було зроблено висновки про 
успішність державної комунікації в Україні. 

Контент-аналіз та вторинний аналіз даних показали, що бачення 
ЄС вищезазначеними акторами накладаються один на одного в ба-
гатьох випадках. Останнє, безумовно, вказує на кореляцію між ро-
ботою українського уряду в рамках державної комунікації та існую-
чим ставленням до ЄС в українському суспільстві, іншими словами, 
на формування громадської думки щодо Європейського Союзу екс-
президентом та урядом України. 

Оскільки Україна розташована на східному кордоні ЄС, диску-
сії щодо її можливого приєднання мають довгу історію. Дослід-
ження показало, що приблизно половина українців були схильні 
розглядати ЄС як основний напрям можливої інтеграції. Таким чи-
ном, можна припустити, що така суттєва підтримка цього вектора 
зовнішньої політики свідчила про існування сталого позитивного 
бачення ЄС принаймні у 50 % українського населення2,3,4. Аналіз 
надав явне свідчення того, що до листопада 2013 року популяриза-
ція переваг європейської інтеграції була пріоритетною для офіцій-

1 Vartanian, Thomas P. (2011). Secondary Data Analysis, Oxford University Press, 
New York.

2 На роздоріжжі або інтеграційні ребуси (2013). Соціологічна група «Рейтинг». 
<http://ratinggroup.com.ua/upload/files/RG_Ukraine_Vektor_042013_pres.pdf> 
(2014, лютий, 15).

3 Ставлення українців до можливого підписання Угоди про Асоціацію та 
зону вільної торгівлі з ЄС (2013). DW-Trend, Дослідницьке агентство 
IFAK. <http://www.ifak.com.ua/upload/image/DW_UA_07.2013_20%20
%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D0
%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5
_%D0%BE%D1%82%201.07.13.pdf > (2014, лютий, 15).

4 ЄС чи Митний союз? Куди хочуть іти громадяни? – загальнонаціональне 
опитування (2013). Фонд «Демократичні ініціативи». Офіційний сайт. <http://
dif.org.ua/ua/polls/2013-year/es-chi-mitnii-soyuz_-kudi-hochut-iti-gromadjani_---
zagalnonacionalne-opituvannja-.html> (2014, лютий, 15).
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них каналів державної комунікації Президента України та Кабіне-
ту Міністрів України. 

Варто наголосити на тому, що державна комунікація українсько-
го уряду не розглядала європейську інтеграцію як єдино можливий 
шлях розвитку зовнішньої політики України, однак наголошувала 
на її пріоритетній позиції. Українська широка громадськість поді-
ляла погляди українського уряду стосовно переваг європейської 
інтеграції лише частково. Так, всі опитування громадської дум-
ки показують, що найбільша частка громадян України асоціювала 
з європейською інтеграцією економічний та політичний розвиток 
України, особисту вигоду і покращення матеріального становища. 
Ситуація трохи відрізняється серед лідерів громадської думки, се-
ред котрих побутували євроскептичні погляди. Таким чином, можна 
простежити слабкий зв’язок між меседжами уряду України та ба-
ченням проблеми українським населенням. 

У цілому розвиток переконання української громадськості в 
тому, що ЄС може виступати бажаним інтеграційним вектором, від-
бувався без активної участі українського уряду, котрий сконцентру-
вав свою увагу на виконанні умов Угоди про Асоціацію та широкій 
риториці стосовно позитивного іміджу ЄС. 

Загалом проведення аналогій між меседжами українського уряду 
в рамках державної комунікації та громадською думкою, що побутує 
в українському суспільстві з дотичних тем, дає підстави стверджу-
вати, що в більшості випадків вплив екс-президента та Кабінету Мі-
ністрів на думку широкої громадськості в Україні був обмеженим. 

Загалом і український уряд, і громадськість підтримували євро-
пейську інтеграцію. Однак, як показав контент-аналіз, зміст даного 
поняття для двох сторін був різним. Якщо для українського уряду це 
означало виконання вимог ЄС та низку технічних вдосконалень, то 
для українського населення – покращення добробуту (у тому числі 
й на особистому рівні) та розширення політичних свобод. Отже, у 
даному разі можна стверджувати, що завдання конструювання гро-
мадської думки стосовно необхідності інтеграції до ЄС було вико-
нано лише частково.

Розглядаючи ЄС як партнера двосторонніх відносин, український 
уряд та широка громадськість мали протилежні погляди на питан-
ня: відповідно до меседжу українського уряду Україна та ЄС – рів-
ноправні партнери, тоді як самі українці були переконані в ієрархіч-
ності цих відносин. Отже, у даному разі вплив на громадську думку 
з боку українського населення був відсутнім.
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Відповідно до соціологічних опитувань населення України осо-
бливий наголос ставиться на добробуті та стабільності в ЄС, маючи 
на увазі економічне процвітання та високий рівень життя. Уряд та-
кож згадував дану тему, однак, як і в разі з питанням європейської 
інтеграції, за змістом дане поняття дещо відрізнялося: воно зводи-
лося до високого рівня соціальної політики і соціальної рівності. 

При аналізі конструювання громадської думки стосовно ціннос-
тей і стандартів ЄС було виявлено, що нормативний підхід до них 
присутній як серед широкого населення, так і в меседжах уряду. 
Близьким також є дослівне формулювання думок, а тому можна 
стверджувати, що в даній сфері вплив на громадську думку з боку 
українського населення був наявним, хоч і не унікальним. 

Таблиця 1 
тематичний вплив на формування громадської думки  
українським урядом у рамках державної комунікації
 Рівень  
впливу

теми

загальне 
повторення меседжу

відтворення змісту 
поняття

дослівне 
дублювання

ЄС як інтеграційний 
вектор + _ _

ЄС як партнер _ _ _

Добробут і 
стабільність в ЄС + _ _

Цінності й 
стандарти ЄС + + +

Примітка: Дану таблицю в повному обсязі розробила автор статті.

Як показує табл. 1, здебільшого вплив на громадську думку був 
або дуже слабким, або відсутнім. Неефективність державної ко-
мунікації стає ще більш очевидною при порівняні з досягненнями 
громадської дипломатії Представництва ЄС в Україні, котре мало 
аналогічні цілі (див. табл. 2). 

Дані табл. 2 показують, що загалом ефективність громадської ди-
пломатії Представництва ЄС в Україні була значно вищою, ніж дер-
жавної комунікації українського уряду. Незважаючи на те що Пред-
ставництву ЄС в Україні не завжди вдавалося домогтися дослівного 
повторення своїх меседжів, загалом по всіх темах (крім останньої, 
котру меседжі Представництва не покривали) громадська думка 
формувалася під впливом даного актора. 
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Таблиця 2 
тематичний вплив на формування громадської думки представництвом 

Єс в україні в рамках громадської дипломатії

 Рівень  
впливу

теми

загальне 
повторення меседжу

відтворення змісту 
поняття

дослівне 
дублювання

ЄС як інтеграційний 
вектор + + _

ЄС як партнер + + _

Добробут і 
стабільність в ЄС + + +

Цінності й 
стандарти ЄС + + +

Примітка: Дану таблицю в повному обсязі розробила автор статті.

Вищенаведені таблиці дають можливість бачити переваги та не-
доліки державної комунікації українського уряду. Суттєвою пере-
вагою є те, що в часових рамках даного дослідження державна ко-
мунікація намагалася справляти вплив на вже існуючі переконання 
в українському суспільстві, тобто не висловлювала заздалегідь не-
популярних думок. 

Ефективними також були й обрані канали комунікації. Поста-
нови й укази оперативно публікувалися на відповідних офіційних 
веб-сайтах, у екс-президента України та Кабінету Міністрів була на-
явна власна новинарна інтернет-сторінка, а також публікувалися ін-
формаційні бюлетені. Таким чином, зацікавлена громадськість мала 
прямий доступ до необхідної інформації. 

Український уряд застосував тактику переконання, тобто надавав 
громадськості меседжі, наповнені фактичним змістом і без прямих 
закликів. Уникання протилежної цьому підходу тактики вмовляння 
свідчить про те, що український уряд оперував необхідними дани-
ми для того, щоб сформулювати та поширити конкретний меседж 
серед населення України.

Однак вдалий вибір загальної тематики, каналів комунікації та 
тактики не привів до бажаних даних і ефективність роботи з кон-
струювання громадської думки була вкрай низькою. Дана ситуація 
була наслідком недоліків та помилок, яких припустився україн-
ський уряд у рамках державної комунікації в часових рамках даного 
дослідження.
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Так, у межах деяких описаних вище тем українському уряду не 
вдалося сформулювати однозначний меседж, котрий легко сприй-
мався б всіма верствами населення. Намагання заздалегідь запро-
грамувати повідомлення так, щоб воно було прийнято різними 
групами населення, призвело до неоднорідності та навіть супер-
ечливості думок, висловлюваних через різні канали комунікації. 
Невизначеність термінології та оперування суперечними фактами 
мали наслідком незрозумілість намірів українського уряду стосовно 
формування громадської думки стосовно даного питання. 

Ще одним суттєвим недоліком державної комунікації було те, що 
уряд не намагався працювати з окремими цільовими аудиторіями. 
Незважаючи на те що необхідна інформація по офіційних джерелах 
державної комунікації є у відкритому доступі й доступна всім заці-
кавленим сторонам, робота по зацікавленню широкої громадськос-
ті не проводилася. Єдиним каналом комунікації з широкими вер-
ствами населення були державні ЗМІ, однак, як відомо, пройшовши 
через обробку інформації журналістами, оригінальні державні ме-
седжі втрачають свій реальний зміст. Укази та постанови відповід-
них органів державної влади не становлять інтересу для пересічних 
громадян, навіть якщо написані та подані в доступній формі. Саме 
тому існують сумніви щодо досяжності меседжів українського уря-
ду до громадськості.

Суттєвою проблемою також стала спекуляція даними. Оскільки 
українським урядом була обрана тактика переконання, постала не-
обхідність наповнення меседжів фактологічним змістом. Саме тут 
постала проблема підміни реальних фактів тими, котрі були вигід-
ні для українського уряду і, відповідно, склали основу його месе-
джів. Серед найбільш яскравих прикладів – переконання в успіш-
ному завершенні вдосконалення політичної та економічної ситуації 
в Україні, зведення переваг європейської інтеграції до несуттєвих 
вдосконалень у соціальній сфері та применшення ролі фінансової 
допомоги ЄС Україні. В усіх цих випадках меседж українського 
уряду міг бути прийнятий лише частиною українського населення, 
котре не перебувало під впливом інших акторів формування гро-
мадської думки. Оскільки частка такого населення вкрай низька, 
а інформація з інших джерел часто не збігалася з повідомленнями 
уряду, здатність формувати громадську думку з даних питань була 
надзвичайно низькою. 

Таким чином, незважаючи на наявні досягнення державної ко-
мунікації українського уряду, у цілому можна підсумувати, що 
вона була неефективною і не досягла поставлених цілей унаслідок 
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неоднозначного формулювання офіційних меседжів, спекуляції да-
ними та обмеженого залучення до діалогу реципієнтів інформації. 
Відсутність взаєморозуміння між широкою громадськістю та укра-
їнським урядом, а також нездатність останнього конструювати гро-
мадську думку відповідно до своїх потреб є наслідком неправильно 
побудованої стратегії державної комунікації, суперечливого форму-
лювання тем та повної відсутності двостороннього зв’язку держа-
ва – громадяни. 

З метою покращення державної комунікації в Україні та недопу-
щення повтору подій, що розпочалися в листопаді 2013 року, дане 
дослідження пропонує рекомендації з вдосконалення механізмів 
формулювання та впровадження державної комунікації українсько-
го уряду.

Як показав досвід уряду Віктора Януковича та Миколи Азарова, 
неоднозначність меседжу призводить до різкого зниження ефектив-
ності державної комунікації. Саме тому чітке і зрозуміле формулю-
вання позиції уряду надзвичайно важливо для успішного формулю-
вання громадської думки. Для того щоб сформулювати конкретний 
меседж, пропонуються такі кроки:

1. Дотримання єдиної центральної позиції, котра не містить са-
мозаперечень, спростувань та гіпотетичних припущень, тоб-
то є цілісною і виражає закінчену думку. 

2. Створення офіційної процедури формулювання меседжу.
3. Контроль за здійсненням державної комунікації.
Наступною суттєвою проблемою є неправильна експлуатація ка-

налів комунікації. Незважаючи на те що аналіз показав достатньо 
високий рівень обізнаності українського уряду з використанням 
офіційних каналів комунікації, дана сфера потребує суттєвого вдо-
сконалення та модернізації з урахуванням потреб сучасності. Для 
того щоб забезпечити більш ефективне використання каналів кому-
нікації, пропонується здійснити такі кроки:

1. Розширення експлуатації наявних офіційних каналів комуні-
кації. 

2. Модернізація каналів державної комунікації. 
Наразі відповідальним за здійснення державної комунікації є 

віце-прем’єр-міністр1. Оскільки призначення на дану посаду часто 
1 Постанова про функціональні повноваження Прем’єр-міністра України, 

Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України та 
Міністра Кабінету Міністрів України» 2006 (Кабінет Міністрів України). 
(втратила чинність). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon.
rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1269-2006- %EF> (2014, лютий, 15).
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обумовлено радше політичними міркуваннями, не завжди призначе-
ний чиновник має знання, навики та досвід, необхідні для здійснен-
ня відповідної діяльності. Зарубіжний досвід (зокрема, країн-членів 
ЄС та США) свідчить про те, що державна комунікація вимагає 
специфічних знань, а тому її повинні здійснювати фахівці в даній 
сфері. Для того щоб впровадити таку практику в Україні, необхідно 
здійснити такі кроки.

1. Створення структурного підрозділу (у рамках уряду), до від-
повідальності котрого входило б формулювання, здійснення 
та контроль ефективності державної комунікації українського 
уряду. 

2. Залучення до державної комунікації фахівців.
Отже, згідно з результатами контент-аналізу ЄС був описаний 

українським урядом як основний інтеграційний вектор. Дану точ-
ку зору у свою чергу підтримували представники широкої громад-
ськості та лідерів громадської думки. Проте існувала розбіжність у 
розумінні переваг інтеграції до ЄС. Так, для українського уряду це 
була низка технічних удосконалень, тоді як українське суспільство 
загалом асоціювало європейську інтеграцію з економічним та по-
літичним розвитком, а також особистою вигодою. Також контент-
аналіз виявив наголос на поетапній інтеграції серед української 
громадськості, тоді як в меседжах уряду таке розуміння процесу 
інтеграції до ЄС було відсутнє. 

Подібним чином відрізнялися погляди цільових груп суспільства 
та українського уряд стосовно партнерства ЄС та України. Якщо 
Президент та Кабінет Міністрів неодноразово наголошували на 
тому, що партнерство існує на рівноправних засадах, то широка гро-
мадськість і лідери громадської думки притримувалися переконан-
ня, що Україна є залежною від ЄС стосовно багатьох питань.

Український уряд у своїх меседжах оминав тему добробуту та 
стабільності в ЄС, тоді як для українського суспільства саме дана 
сфера переваг європейської інтеграції становила особливий інтерес. 
Відсутність задоволення інтересу суспільства призвела до падіння 
ефективності державної комунікації стосовно цієї сфери.

Цінності та стандарти ЄС були єдиною сферою, у котрій погляди 
українського суспільства та українського уряду збігалися, а також 
виділена в даному дослідженні як єдина, де державна комунікація 
досягла своїх цілей. 

Таким чином, було зроблено висновок, що загалом державна ко-
мунікація українського уряду була неефективною та не змогла до-
сягти поставлених цілей. На підставі цього було виявлено переваги 
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та недоліки української державної комунікації в часових рамках 
даного дослідження. Так, уряду вдалося ефективно залучити у свої 
меседжі наявні популярні в суспільстві погляди та переконання, що 
забезпечило загальне прийняття меседжів, вдало вибрати офіційні 
канали комунікації, а також послідовно застосовувати тактику пе-
реконання.

З іншого боку, державна комунікація мала низку недоліків, ко-
трими була обумовлена її низька ефективність та неспроможність 
досягнення цільових аудиторій. Зокрема, український уряд не зміг 
сформулювати офіційний меседж, котрий однозначно сприймався б 
усім суспільством. Також була відсутня чітка класифікація цільових 
аудиторій, що у свою чергу унеможливило досягання меседжу до 
них. Український уряд спекулював даними, що призвело в деяких 
випадках до повного неприйняття суспільством урядових меседжів. 
Нарешті, була відсутня можливість надання зворотного зв’язку, що 
ускладнило оперативне реагування на преференції українського 
суспільства та призвело до протестних дій. 

У зв’язку з вищенаведеними підсумками було надано рекомен-
дації з вдосконалення державної комунікації українського уряду, 
котрі зводилися до формулювання чіткого і однозначного меседжу, 
запровадження контролю та моніторингу здійснення державної ко-
мунікації, розширення та модернізації офіційних каналів та залу-
чення фахівців і створення спеціальних структурних підрозділів у 
рамках уряду.
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Roman Pasiczny

UKRAIŃSKA CERKIEW gRECKO-KATOLICKA 
ORAZ ZAgADNIENIA OChRONy SOCJALNEJ W 
WARUNKACh TRANSfORmACJI SPOŁECZEŃSTWA 
UKRAIŃSKIEgO

Problem of religious factor in the social life of Ukraine is relevant, because 
religion influencing the minds of citizens able to strongly influence the life of 
the country. The aim of the paper to define the role of the UGCC in addressing 
social protection in terms of post-totalitarian society transformation. The 
object of the study will serve political power and the Ukrainian Greek Catholic 
Church as a religious institution, and the subject of their relationship.
In the article problems of social protection of the population are analyzed 
during postcommunistic transformation and role UGCC in lives of modern 
Ukraine, its influence on a society and economic transformations. The author 
approves, that the modern society experiences economic and moral crisis. 
The Ukrainian society what to be considered democratic, should introduce 
principles of humanism and validity as investigation will get rid of a stereotype 
of an uncooperative altitude to the Church.

Religia, mając wpływ na świadomość obywateli, może w znacznym 
stopniu wtrącać się do życia państwa, dlatego zagadnienie czynnika reli-
gijnego w życiu społecznym Ukrainy jest aktualne oraz potrzebuje do-
kładnej analizy. Badacze O.Hryniw, J.Tereszczenko, O.Szuba w swoich 
badaniach określają miejsce oraz rolę Cerkwi i religii w życiu społeczeń-
stwa ukraińskiego. Celem niniejszego badania jest analiza roli UCGK w 
rozwiązywaniu problemu ochrony socjalnej w warunkach transformacji 
społecznej. Postawimy szereg zadań, takich jak określenie miejsca i roli 
religii w polityce, wzajemne oddziaływanie religii i polityki i ich współ-
praca w rozwiązywaniu aktualnych problemów społecznych. Obiekt 
badania będą stanowić wladze oraz UCGK, jako instytucja religijna, a 
przedmiot będzie stanowić ich związek wzajemny.

Mamy ciekawe dane Socjologiczne Service Razumkowa monitoro-
wania stanu i trendów religijności społeczeństwa ukraińskiego odbędzie 
25-29 kwietnia 2014. Religijność społeczeństwa ukraińskiego pozosta-
je na wysokim poziomie. W tym czasie wierni uznane 76 % z samych 
obywateli. Ci, którzy oscylując pomiędzy wiarą i niewiarą – 8 %, 7 % 
wykazało ateizmu obojętności wobec spraw wiary – 5 %, nie określone 
w tych sprawach – 4 %.

Pod względem zaufania do Kościoła nadal ma pierwszy pozytsiyuse-
red instytutiv5 społecznej i politycznej. Jak we wszystkich poprzednich 
badań, większość obywateli wykazały konkretnego aktu zaufania do 
Kościoła. W tym czasie, wyraził 66 % z 88 % na Zachodzie do 53 % 



387

ISSN 2336-5439          EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 1 Issue 6  2014

na Wschodzie. W związku z tym większość z tych, którzy nie ufają 
Kościołowi – między Wschodem (35 %) i najmniej – wśród krajów 
Zachodu (8 %).

Rola religii w społeczeństwie – jest znaczna. Zaprzecza wpływ religii 
na życie społeczeństwa ukraińskiego, tylko 22 % respondentów (65 % – 
nie zgadzam się z odmową). Zamiast tego, większość obywateli rozpo-
znać wpływ religii na temat pewnych aspektów życia społecznego. Tak 
(79 %) respondentów postrzega rolę religii w tym, że “budzi moralne i 
duchowe ludzi”; 69 % uważa, że “ważnym środkiem odrodzenia tożsa-
mości i kultury narodowej”, 55 % – “jeden z czynników społeczeństwa 
demokratycznego”. 31 % respondentów uważa, że Kościół powinien być 
religią narodową zorientowany. Pogląd ten podziela większość (53 %) 
na Zachodzie – i tylko (20 %) na Wschodzie. Dla względów religijnych, 
teza ta często dzielić UGCC wiernych (62 %) i UOC-KP (46 %), rza-
dziej – UOC (29 %), “inne prawosławny” (23 %).

Większość ludzi wierzy, że społeczeństwo ukraińskie Kościół odgry-
wa pozytywną rolę, że tak 53 %. Jednak liczba ta ma wyraźny charakter 
regionalny, pozytywną rolę, jaką Kościół obchodzi większość (75 %) 
na Zachodzie, podczas gdy w innych regionach, pogląd ten podziela 
zdecydowanie mniej respondentów – 49 % Centrum, 46 % – na połu-
dniu, 44 % – na Wschodzie , Dla względów religijnych, pozytywną rolę 
Kościoła często świętować wiernych UGCC (87 %), najmniej – “tylko 
chrześcijanami” (35 %).

Pomysł obywateli, po której stronie powinien być vparametrah Koś-
ciół “społeczeństwa – rząd” jest całkiem pewne. Prawie 74 % responden-
tów (z 84 % na Zachodzie i 70 % w centrum i na Wschodzie) uważa, że 
jest on “zawsze stoją po stronie ludzi i chronić je od arbitralnej władzy”1. 

Jak wykazano w badaniach, Kościół cieszy się wysoki poziom za-
ufania obywateli i ma autorytet moralny dla większości społeczeństwa 
(zwłaszcza na Zachodzie). Itmakes możliwość wpływania (pośrednio) w 
umysłach obywateli i aktywnie uczestniczyć w procesach społecznych i 
politycznych.

Lekcje historyczne istnienia reżymów totalitarnych pomogły lu-
dziom uświadomić oraz ocenić godność i niepowtarzalność człowieka 
jako osobistości, która myśli, marzy i chce być szczęśliwą. Odpowied-
nio, dążenie do szczęścia skłoniło człowieczeństwo ogółem do pew-
nych działań w osiągnięciu tego celu. Chybnym podejściem na drodze 
do tego celu został wskazany totalitaryzm, który “charakteryzuje się 
1 «Україна-2014: суспільно-політичний конфлікт і Церква. Позиції релігійних 

діячів, експертів, громадян». Центр ім. Разумкова. Київ: матеріали соціологічних 
досліджень.
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metodą dyktatorską zarządzania, gdzie system państwowy zapewnia peł-
ną kontrolę nad wszystkimi sferami życia społecznego, a także pełnym 
upaństwowieniem społeczeństwa, nadmierną partyzacją w państwie, 
brakiem demokracji politycznej, polityczną i ideologiczną kontrolą nad 
zachowaniem wszystkich członków społeczeństwa, brakiem oficjalne-
go wyrażenia sprzeciwu, okrutną kontrolą administracyjną w zakresie 
wykorzystania zasobów finansowych, materialnych i kapitałów ludzkich 
społeczeństwa, unifikacją kulturowej i ideologicznej produkcji oraz kon-
sumpcji, standaryzacją indywidów, brutalnym konformizmem i formali-
zacją dyscypliny”1.

Po upadku komunizmu, byłe imperium totalitarne rozłamało się na 
oddzielne państwa suwerenne, które rozpoczęły proces asertywności 
w społeczności międzynarodowej. Ukraina, podobnie jak inne państwa 
post-totalitarne, kierując się do demokracji poprzez reformy, napotyka 
poważne problemy spowodowane niekorzystnymi skutkami komuni-
zmu. Ze względu na szczególne okoliczności historyczne, społeczeń-
stwo ukraińskie jest bardzo zróżnicowane i niejednorodne. To tworzy 
różne wizje społeczeństwa ukraińskiego o przyszłym rozwoju naszego 
państwa, co narusza rozwój w okresie przejściowym, powodując brak 
zrozumienia wielu procesów występujących w kraju.

Teraz Ukraina stoi przed wyborem, który ma kluczowe znaczenie dla 
dalszego jej istnienia: iść drogą narodów cywilizowanych lub powrócić 
do totalitaryzmu komunistycznego. Ważne jest, aby społeczeństwo 
ukraińskie, mając niepodległe państwo i uznając się jako dekomokratyczne, 
gdzie muszą działać zasady ludzkości, sprawiedliwości i wzajemnego 
szacunku, powinno wdrażać w życie te zasady, nie pozostawiając je 
tylko na papierze.

W warunkach społeczeństwa post-totalitarnego i przejścia do 
demokracji, ludzkie potrzeby, zarówno fizyczne i duchowne, gwałtownie 
rosną. Jeśli nie zabezpieczać potrzeby fizyczne (zapotrzebowanie na 
żywność, mieszkanie, itp.), potrzeby duchowe – takie jak wolność 
wyznania, potrzeba w samorealizacji, nauce, itp. – większość ludzi 
nie uważa takie potrzeby za priorytetowe. Dowodem tego jest obecna 
sytuacja w państwie, która zmusza ludzi rozwiązywać problemy 
związane z potrzebami fizycznymi.

Wśród niemal całkowitego braku skutecznych instytucji budżetowych, 
pomocy społecznej i opieki zdrowotnej, ważnym czynnikiem dla 
najuboższych grup ludności jest Cerkiew, która jest powołana do 
ożywienia społeczeństwa. Przeszkodą dla osiągniecia tego celu jest 
1 Московичи, С. (1998). Машина, творящая богов. Москва: КСП+, 359.
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brak doskonałego systemu ustawodawstwa, w odniesieniu do Cerkwi, 
ponieważ niema podstawowych ram prawnych dla jej istnienia i 
funkcjonowania. Wydaje się, że siły polityczne, którym udało się odnieść 
sukces podczas wyborów, realizacja polityki religijnej dotyczy przede 
wszystkim próby zdobycia większej ilości głosów. Dzięki takiej polityce 
w regionach, partie polityczne muszą nadać pierwszeństwo i poparcie dla 
różnych wyznań. Należy zauważyć i ten fakt, że Ukraina jest wyraźnie 
scentralizowanym państwem, w którym regiony podporządkowują się 
centrum. W związku z tym, pozytywne nastawienie do niektórych i 
ignorowanie innych wyznań przez lokalnych urzędników nie może być 
wyrazem osobistych upodobań czy awersji: jest to polityka państwowa 
w celu wsparcia tych wyznań w regionie, które posiadają największy 
wpływ na lokalnych mieszkańców.

Cerkiew na Ukrainie cieszy się dużym zaufaniem. Z jednej 
strony ułatwia on wykonywanie ich misji. Z drugiej – sprawia, że jej 
zainteresowanie polityków szukających dodatkowych mechanizmów 
oddziaływania na społeczeństwo. Ale dla Kościoła, z kolei współpraca z 
państwem otwiera nowe możliwości, pozwalające na realizację swoich 
projektów.

Długotrwały termin istnienia Ukrainy w głębokim kryzysie 
eko nomicznym wywołało wśród obywateli ideologie zatracenia 
ekonomicznego w różnych formach. Większość wierzących nie 
może zrozumieć przyczyny obecnych problemów ekonomicznych i 
społecznych, a to prowadzi do utraty wiary w możliwość ich rozwiązania. 
Deformuje się proces zrozumienia przez społeczeństwo tego oczywistego 
faktu, że to tylko od nas zależy, kiedy wstąpimy na drogę dobrobytu. 
Najważniejszym ze wszystkich procesów państwowych w rozwoju 
ekonomicznym i społecznym jest tworzenie oddzielnego makrosocjum na 
podstawie narodowej – ukraińskiego społeczeństwa, z jego specyficzną 
strukturą socjalną, a także z aktywnymi obywatelami.

Reformy, które zapewniają przejście ot totalitarnej przeszłości w 
kierunku gospodarki rynkowej musi towarzyszyć wsparcie publiczne. 
Na dzień dzisiejszy takiego wsparcia niema, ponieważ istnieje szereg 
problemów związanych z reformą:

— Opir biurokracji. Reformy grożą utratą pracy i statusu wielu by-
łych członków partii komunistycznej i biurokratów. W wielu przypad-
kach osoby te zachowały pozycje władzy i prestiżu i chcą pozostać w 
takiej sytuacji;

— Praca obywateli. Oczywiście, wydajność produkcji jest jednym 
z czynników poprawy sytuacji ekonomicznej i społecznej na Ukrai-
nie. Niektórzy zachodni eksperci uważają, że wielu obywateli byłego 
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Związku Radzieckiego nabyły negatywnych nawyków pracy i cech 
osobowości, ktore ciężko pokonać: 1) unikanie odpowiedzialności; 2) 
odporność na innowacje i zmiany; 3) bardziej interesuje ilość, a nie ja-
kość produktów, praca w wolnym tempie i bez pośpiechu; 4) podwyżka 
poprzez osobiste kontakty i przynależności do partii, a nie ze względu 
na poziom umiejętności i wydajności pracy; 5) ignorowanie kwalifikacji 
zawodowych pracownika.

Wierzący UCGK są w stanie oczekiwania, że ktoś powinien rozwiązać 
ich problemy – państwo, gmina, Cerkiew, stowarzyszenia lub organizacje 
charytatywne, ale nie sami. Więc, jeśli chodzi o zabezpieczenie socjalne 
na Ukrainie i jak ono nie odpowiada standardom europejskim, należy 
zauważyć, że w każdym kraju w Europie i na świecie państwo nie 
utrzymuje swoich obywateli, tylko stwarza warunki do poprawy 
standardów życia.

Ukraina jest w procesie powstania społeczeństwa obywatelskiego, 
o którym marzyli najlepsi przedstawicieli naszego narodu. Proces 
powstawania jest często celowo utrudniany przez niektóre siły polityczne, 
zarówno w kraju jak i za granicą. W tych okolicznościach, Cerkiew 
może pomóc w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych, 
przekazując swoje doświadczenie. Prawie każdy dokument akademicki 
w Cerkwi głosi, że w procesach społeczno-ekonomicznych istnieje 
nierozerwalna jedność między kryteriami religijnymi, moralnymi i 
społecznymi. Próba ich rozdzielenia może spowodować katastrofalne 
skutki dla społeczeństwa ludzkiego, zarówno w moralnych i materialnych 
obszarach.

Powyższy pomysł nabywa znaczenie dla naszych ludzi, zwłaszcza 
dla młodzieży. Wychowani w reżymie totalitarno-ateistycznym, oni 
łatwo podpadają wpływom kultury śmierci, która wyraża się w licznych 
przestępstw, kulcie brutalnej siły fizycznej, chęci zysku i rozwiązłości 
seksualnej. 

Szczególnie boleśnie mówić, iż ofiary brutalnego przejścia od 
centralizowanej ekonomiki planowanej do gospodarki rynkowej były 
osoby w podeszłym wieku, którzy stracili wszystko, co zgromadzili 
podczas ich uczciwej pracy, a także ci, z przyczyn od nich niezależnych 
nie mogą zarobić sobie na życie.

Zniszczenie poprzedniego systemu gospodarczego i braku 
mechanizmów regulacji stosunków rynkowych w gospodarce 
spowodowały chaos i kryminalizacji, co z kolei doprowadziło do spadku 
poziomu życia milionów ludzi. W związku z tym, w społeczeństwie 
powstało niezdrowe napięcie socjalne.
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W tej ciężkiej sytuacji my wszyscy, zwłaszcza ci, którzy wpływają 
na poziom życia ludzi powinniśmy słuchać głosu Cerkwi, który ona 
zawsze wykorzystywała do obronny godności i ochrony społecznej 
dzieci, niepełnosprawnych, chorych i starszych. “Trzeba, więc, aby było 
dostępne dla człowieka wszystko, co jest konieczne dla prawdziwego 
życia, jak żywność, ubrania, mieszkania, prawo do swobodnego wyboru, 
zakładania rodziny, edukacji, pracy, na dobre imię, na szacunek, na 
odpowiednią informację, na temat prawidłowych zasad dla rozwoju 
swego sumienia, do obronny prywatności i wolności, też w sprawach 
religii”1. 

Władza państwa Ukrainy w życiu gospodarczym, społecznym, 
moralnym i kulturowym nie powinna ignorować opracowań oferowanych 
przez Cerkiew. W opracowywaniu koncepcji rozwoju ekonomicznego 
muszą być uwzględnione zasady moralne, które głosi Cerkiew, ponieważ 
określają one punkty odniesienia życia każdego człowieka. Oczywiście, 
aby pozbyć się mentalności radzieckiej, trzeba zbudować nowy porządek 
społeczny, który będzie mieć poszanowanie prawa człowieka do udziału 
w życiu politycznym, wolność słowa, prawo do potrzeb w zakresie pracy 
i własności prywatnej. Wymagania te są podstawą polityki społecznej 
UCGK.

Ekonomika naszego kraju, a jest to faktem oczywistym, pracuje 
dla zaspokojenia potrzeb kilku osób i grup, gdy Cerkiew skupia się na 
dobro wspólne i solidarność między ludźmi. Każdy z nas ma prawo na 
dobro materialne – naucza Cerkiew. Wszyscy jesteśmy przekonani o 
konieczności powstania nowego porządku społecznego, pozbawionego 
skutków totalitarnej przeszłości, nietolerancji dla tych, którzy myślą 
inaczej. Cerkiew podkreśla w szczególności, że: “Porządek ten powinien... 
bazować na prawdzie, budować na sprawiedliwości, przywracać do 
życia miłością; w wolności powinniśmy szukać zasad równowagi 
ludzkości. A do tego konieczne jest odnowienie umysłów i szerokiej 
zmiany społecznej”2. Sposób życia chrześcijan, jeśli oni są takimi, 
także wpływa na dobrobyt ziemski. Więc, jeśli społeczeństwo ludzkie 
będzie uzdrowione, to tylko poprzez powrót do życia chrześcijańskiego 
i chrześcijańskich fundamentów.

Cerkiew, kierując się zasadami wiary, religii chrześcijańskiej, w 
swej istocie jest humanistyczną, ponieważ głównym przykazaniem jest 
przykazanie miłości: “Kochaj bliźniego swego jak siebie samego”3. 
Jednak należy zauważyć, przykazanie miłości jest prawie nieobecne w 
1 Павло VI енцикліка «Gaudium et spes» (1996). Львів: Свічадо.
2 Лев XIII енцикліка «Rerum novarum» (1994). Львів: Свічадо, 12.
3 Суяк, Е. (1995). Життя – дорога і шанс розвитку. Колегія. Львів: Свічадо, 134.
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naszym społeczeństwie. Prawdziwy obraz jest znacznie mniej atrakcyjny. 
Społeczna bezbronność obywateli jest spowodowana nieudolną (i być 
może fałszywą) polityką gospodarczą, która prowadzi do wzbogacenia 
niewielkiego segmentu społeczeństwa na tle ogólnego zubożenia. 
Ten oto system wykorzystuje lewica i swoimi populistycznymi 
wypowiedziami skrzywia myślenie obywateli, którzy stracili wszystko 
i grając na ich uczuciach, hamuje proces reform, narażając kraj i ludzi 
na jeszcze większe wypróbowania i zniechęcenie, co powoduje u ludzi 
oburzenie i zniewagę. Wszystkie te zjawiska są związane nie tylko z 
pozycją komunistów, ale także na brakiem polityków kierujących się 
wartościami cnotami chrześcijańskimi.

Polityk z takim przekonaniem chrześcijańskim, przepojony miłością 
i współczuciem dla ludzi będzie korzystać z prawa miłości bliźniego, 
które pozwoli wszystkim skierować swe działania w celu poprawy 
ochrony społecznej oraz gospodarczej. Trzeba zniszczyć brud ideologii 
ateistycznej, aby ludzie ogółem w naszym społeczeństwie mogli 
przezwyciężyć szkodliwy egoizm i kryzys moralny.

Nie można zaprzeczyć, że w naszym społeczeństwie brakuje 
świadomości narodowej, która posiada narodowy kompleks niższości, 
zdobyty dzięki naszym sąsiadom. Wszystkie te problemy powodują 
niestabilność i proces stopniowej dezintegracji społeczeństwa, którą 
może zatrzymać, w moim przekonaniu, Cerkiew chrześcijańska. “Jeśli 
Cerkiew będzie umieszczona nad tymi, którzy mają władzę oraz ich 
pomocnikami, wtedy więcej uwagi poświęci ona władzy politycznej, 
ponieważ ujawnia odmienne rozumienie sprawiedliwości – odmienne od 
rozumienia “ równorzędności ” (co było w czasach komunistycznych) i 
odnosi do projektu, który leży poza polityką, jednocześnie nie odrzucając 
pewne elementy polityczne”1.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione problemy naszego post-
totalitarnego społeczeństwa, możemy powiedzieć, że chociaż nauka 
społeczna Cerkwi odnosi się do nauk i wskazówek2, społeczne podejście 
chrześcijańskie jest bardzo aktualne i konieczne, aby rozwiązać problemy 
życia ekonomicznego i politycznego, ponieważ dla rozwiązania 
problemów natury ludzkiej, wzrostu gospodarczego nie wystarczy. “Jeśli 
społeczeństwo nie stawia żadnego innego celu, oprócz uzyskania zalet i 
korzyści, które mogą dostarczyć więcej radości w życiu; jeśli chwali się 
tym, że nie ma miejsca dla Boga w rządzie, i nie uznaje prawa moralnego, 
1 «Історія релігії в Україні» у 10-ти т. Т. 4. Католицизм (2001). Київ: Світ 

знань, 132.
2 Ратцінгер, Й. (1996). Осягнення екуменізму. Журнал Сопричастя. Львів: 

Свічадо, 13.
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wtedy jest wyłącznie odpowiedzialne za odchylenia od swego zadania 
i zleceń z prawa przyrody. Jest bardziej jak karykatura na prawdziwe 
społeczeństwo niż wspólnota ludzka i społeczeństwo obywatelskie”1.

Można stwierdzić, że dobro materialne, jako cel sam w sobie, jest 
niewystarczające do rozwiązania wielu problemów społecznych. 
Ponieważ “progres dobrobytu materialnego wyraźnie określa duchowy 
upadek”, spadek ten jest wynikiem zniszczenia instytucji i tradycji 
chrześcijańskich, które ostatecznie prowadzi do degradacji całego 
społeczeństwa.
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Ірина Дробуш, к. ю. н.

механізм Реалізації соціальної функції 
місцевого самовРядування:  
теоРетико-пРавові засади

In the article the author analyzes and summarizes the various conceptual 
approaches to the concept of the mechanism and structure, taking into 
account the experience of domestic science in the development mechanism 
of the state, public administration, public functions, functions of individual 
elements of the system of local government. The structure of the mechanism 
for implementing the social functions of local government largely determined 
the essence and meaning of the social function. The author examines the 
mechanism of realization of the social function of local government as a 
complex system category, which is a set of interrelated and interdependent 
political, legal, demographic, social, territorial, institutional, material-
financial resources necessary for social rights, community, matching their 
social interests of national interests in the formation and development of civil 
society and social state.

Реальне та ефективне місцеве самоврядування в цілому та реалі-
зація соціальної функції зокрема стає можливим за наявності пев-
них правових, організаційних, матеріальних, фінансових та інших 
засобів, які передбачені чинним законодавством. Саме комплекс 
подібних засобів служить інструментом втілення в життя основних 
соціальних прав та соціальних інтересів жителів відповідних те-
риторій. Тому одним з пріоритетів сучасної науки муніципального 
права є розробка цілісної теорії механізму реалізації функцій муні-
ципальної влади, враховуючи при цьому особливості реалізації кон-
кретно визначених функцій місцевого самоврядування. 

Розробляючи модель такого механізму, передусім потрібно ви-
ходити з правової природи місцевого самоврядування як окремого 
виду публічної влади та специфічного характеру основних напрямів 
і видів здійснення муніципальної влади в Україні, використовувати 
досвід інших галузей у дослідженні механізму реалізації функцій 
різних суб’єктів публічно – владних відносин. 

Якщо звернутися до загального трактування «механізм», то його 
можна розуміти, по-перше, як внутрішню будову, систему чого – 
небудь, по-друге, як метод, спосіб, по-третє, як сукупність станів і 
процесів, з яких складається певне явище. В державознавстві тер-
міном «механізм державного управління» позначають сукупність 
засобів організації управлінських процесів та способів впливу на 
розвиток керованих об’єктів, що базуються на принципах наукової 
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обґрунтованості, об’єктивності, цілісності, узгодженості з викорис-
танням відповідних методів правління1.

Політологічний енциклопедичний словник містить визначення 
механізму здійснення функцій держави як єдиної цілісної системи, 
яка складається з ряду підсистем, що включає в себе усі вертикальні 
і горизонтальні державні зв’язки, що характеризують різні напря-
ми і види державної діяльності (функції) державно організовано-
го суспільства. Цю систему складають інституційні механізми, що 
являють собою сукупність органів, посадових осіб, організацій і 
інших інститутів держави, що утворюють його організаційну осно-
ву: політичну, організаційно-економічну, організаційно-соціальну, 
організаційно-культурну тощо2.

Позитивним у дослідженні механізму реалізації соціальної функ-
ції місцевого самоврядування є досвід вітчизняної науки в розробці 
механізму держави, державного управління тощо. Тому метою да-
ної статті є аналіз та узагальнення різноманітних концептуальних 
підходів щодо поняття механізму, його структури, які напрацьо-
вані різними галузями права, є результатом багатьох наукових до-
сліджень та їх врахування в процесі науково-теоретичної розробки 
поняття «механізму реалізації соціальної функції місцевого само-
врядування». 

виклад основного матеріалу. Так, в сучасному державознавстві 
категорія «механізм держави» використовується для відображення 
відповідних державно-правових явищ, процесів і дій. Йдеться про 
свого роду «кістяк» держави, про її опорну конструкцію, без чого не 
можна домогтися стійкості держави й її цілеспрямованого впливу 
на політичні, економічні, соціальні, культурні та інші процеси. При 
цьому слушно зазначає академік Ю.С. Шемшученко, що держав-
ний лад як форма організації держави безпосередньо проявляється 
у відповідному конституційно-правовому механізмі, який опосе-
редковується «конституцією» держави з її відповідним устроєм та 
організацією. А сам конституційно-правовий механізм держави, на 
думку видатного вченого-конституціоналіста, є системою її органів 
і організацій та інших інститутів, які складають організаційно – 
правові, організаційно-економічні та інші її організаційні основи3.
1 Малиновський, В.Я. (2005). Словник термінів і понять з державного управління. 

Київ: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 103. 
2 Батанов, О.В. (2004). Механізм держави. Політологічний енциклопедичний 

словник. Київ: Генеза, 338.
3 Шемшученко, Ю.С. (2008). Конституційне право України. Київ: ТОВ 

«Видавництво «Юридична думка», 15, 16.
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Не викликає сумніву положення про те, що всебічне і повне уяв-
лення про функції держави неможливе без знання механізму їх здій-
снення, тобто елементів, суб’єктів державної діяльності. Цілком 
природно, що держава здійснює свої функції насамперед завдяки 
власному механізму – механізму держави. В.І. Червонюк розглядає 
механізм як матеріальну силу, за допомогою якої держава діє, до-
сягає своїх цілей і завдань. Даний механізм уособлює матеріальну 
силу державної влади1. Ряд видатних науковців, зокрема професори 
В.Ф. Погорілко, В.В. Копейчиков, Н.В. Черноголовкин, А.І. Дени-
сов свого часу у механізм здійснення функцій держави включали 
елементи, суб’єкти державної діяльності – державні органи і орга-
нізації, а також правові акти, якими керуються у своїй діяльності. 

Аналогічне бачення мають й сучасні теоретики вітчизняної юри-
дичної науки. Так, С.В. Бобровник, Н.М. Онищенко, О.В. Зайчук2, 
М.В. Цвік, О.В. Петришин, В.Д. Ткаченко3 визначають механізм 
держави  як систему нормативно визначених, взаємодіючих органів 
та організацій держави, створених для реалізації її завдань і функ-
цій та наділених спеціальними повноваженнями у відповідній сфері 
діяльності. Вважають, що саме таке визначення забезпечує характе-
ристику механізму ефективного функціонування держави та взає-
модії різних структур у процесі реалізації економічних, політичних 
та соціально-культурних функцій держави. 

Професор О.Ф. Скакун акцентує увагу на тому, що механізм 
держави має розглядатися не як проста сукупність складових його 
елементів (державних органів, організацій, установ), а як система 
цих елементів, функціонально сумісних, узгоджених між собою і 
системою в цілому, котрі перебувають у постійному відновленні з 
метою підтримання своєї основної функції – управління. Тобто, це 
взаємодіюча, динамічна і реально працююча система, за допомогою 
якої функціонує держава, здійснюється управління суспільством 
(по суті, механізм держави створюється для виконання її функцій)4.

В.С. Нерсесянц, розуміючи механізм як організаційну структуру 
державної влади, інституційну форму існування держави та здій-
снення її влади, виходив з бачення держави як соціального утворен-
ня. Саме вільні люди формують відповідну державу як інституційно-
1 Червонюк, В.И. (2006). Теория государства и права: учебник. Москва: ИНФРА – 

М, 53.
2 Онищенко, Н.М., Зайчук, О.В., Бобровник, С.В. (2006). Теорія держави і права: 

підручник. Київ: Юрінком Інтер, 146.
3 Цвік, М.В., Ткаченко, В.Д., Рогачова, Л.Л. (2002). Загальна теорія держави і 

права: підручник. Харків: Право, 116.
4 Скакун, О.Ф. (2001). Теорія держави і права: підручник. Харків: Консум, 87. 
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владне вираження і здійснення досягнутого ними ступеню та фор-
ми свободи. Адже, держава в її людському вимірі та раціональному 
розумінні складається з вільних індивідів – громадян. В цьому ро-
зумінні весь державний механізм, всі державні органи та устано-
ви – це інституалізовані (організовані) групи (утворення, сукупнос-
ті) громадян, які в певному правовому порядку наділяються тими 
чи іншими державно – владними повноваженнями та здійснюють 
їх1. Схожі погляди має й В.Я. Любашиц, який вважає, що механізм 
держави характеризується такими особливостями: по-перше, він 
складається з людей, що займаються управлінням; по-друге, він 
є системою державних органів і установ, пов’язаних ієрархічною 
підпорядкованістю і правомочних здійснювати дії, що є монополі-
єю держави; по-третє, для забезпечення своїх державно – владних 
прерогатив він наділяється необхідними організаційними засобами, 
безпосередніми знаряддями примусу, що відповідають технічному 
рівню кожної епохи2.

За такого людського виміру механізм здійснення функцій держа-
ви є своєрідним фізичним (людським) його втіленням як відносно 
виділений, конституйований в окремий інститут і структурно орга-
нізовану сукупність людей, що виділився на етапі формування дер-
жавності у результаті суспільного поділу праці на керуючих (пра-
цівників державного апарату) і керованих (населення).

Як зазначає один з дослідників функцій сучасної держави, про-
фесор О.М. Лощихін, людський вимір проблематики функціонуван-
ня механізму й апарату держави є методологічною основою, що дає 
можливість предметніше аналізувати нові для юридичної науки, од-
нак надзвичайно актуальні, важливі й доволі складні питання його 
кадрового забезпечення, організації і проходження державної служ-
би, бюрократії тощо3.

Вважаємо, що саме гуманістичний підхід повинен переважати 
й при розробці механізму реалізації соціальної функції місцевого 
самоврядування, оскільки соціальні функції реалізуються самими 
суб’єктами місцевого самоврядування та мають на меті реалізацію 
їх соціальних прав та інтересів. 

Як бачимо, в правових дослідженнях щодо поняття та сутності 
механізму застосовуються різноманітні підходи. Однак, як писав 
1 Нерсесянц, В.С. (1999). Общая теория права и государства: учебник. Москва: 

Издательская группа НОРМА – ИНФРА – М, 263. 
2 Любашиц, В.Я. (2002). Теория государства и права: учебное пособие. Ростов-

на-Дону: Изд. Центр «МарТ», 145.
3 Лощихін, О.М. (2013). Функції сучасної держави: нарис юридичної теорії: 

монографія. Київ: Логос, 206
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свого часу Л.П. Юзьков, існують два підходи до визначення понят-
тя «механізм» – структурно – організаційний та структурно – функ-
ціональний. За першого підходу механізм характеризується як су-
купність певних складових елементів, що створюють організаційну 
основу певних явищ, процесів, а механізм держави – як «сукупність 
установ», через які здійснюється «державне керівництво суспіль-
ством». За другого підходу при визначенні механізму того чи ін-
шого державно-правового інституту (процесу, явища) увага акцен-
тується не тільки на організаційній основі його побудови, а й на 
його динаміці, реальному функціонуванні. При цьому Л.П.Юзьков 
віддавав перевагу структурно – функціональному підходу і визна-
чав механізм як організацію практичного здійснення державного 
управління (виконавчо-розпорядчої діяльності).1 Саме поєднання 
таких підходів є основою дослідження механізму реалізації тих чи 
інших функцій держави. Так, дослідження концептуальних про-
блем функціонування сучасної держави у сфері економіки дозво-
ляє розглядати механізм реалізації економічної функції сучасної 
держави як комплексне системне утворення, що характеризується 
єдністю організаційних (інституціональних), нормативно регуля-
тивних, бюджетно-фінансових, фіскальних, грошово-кредитних та 
інших способів і засобів матеріалізації економічної влади держави 
та політики держави в економічній сфері та інших, пов’язаних з 
нею, сферах суспільного життя, що зумовлює характер економічної 
системи суспільства, соціально орієнтований характер економіки, 
демократичний характер економічної політики держави, її визна-
ченість і предметність2 Розглядаючи теоретичні основи механізму 
реалізації екологічної функції держави, Н.М. Нестеренко до остан-
нього включає систему правових, організаційних, економічних, 
технічних та інших засобів, що застосовуються людиною, суспіль-
ством і державою, спрямованих на охорону навколишнього природ-
ного середовища3.

С.Є. Коробов, досліджуючи соціальну функцію держави, зазна-
чає, що механізм реалізації соціальної функції держави повинен 
1 Юзьков, Л.П. (1983). Государственное управление в политической системе 

развитого социализма. Киев: Вища школа, 57.
2 Лощихін, О.М. (2008). Економічна функція сучасної держави. Теоретико-

правові аспекти: монографія. Київ: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 
321.

3 Нестеренко, Н.М. (2011). Адміністративно-правові засади реалізації 
екологічної функції держави: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. 
«Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Київ, 
10, 11. 



399

ISSN 2336-5439          EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 1 Issue 6  2014

враховувати специфіку перехідного періоду і включати наступ-
ні елементи: державні соціальні гарантії (соціальне забезпечен-
ня); соціальну підтримку (тимчасову адресну допомогу); соціаль-
ний самозахист громадян (обов’язкове та добровільне соціальне 
страхування, недержавні соціальні та пенсійні фонди)1. Натомість 
Т.І.  Свинаренко, Г.О. Звягінцева, розглядаючи соціальну функцію 
держави як забезпечення соціальної політики громадян, створення 
умов для повного здійснення їх права на працю, життєвий достат-
ній рівень, зняття і пом’якшення соціальних суперечностей шляхом 
гуманної та справедливої соціальної політики; усі заходи, спрямо-
вані на поліпшення ефективності соціальної політики держави зво-
дять до фінансовому механізму. Фінансовий механізм, на їх думку, 
є складовою господарського механізму та являє собою сукупність 
форм і методів створення та використання фондів фінансових ре-
сурсів з метою забезпечення потреб державних структур, господа-
рюючих суб’єктів і населення2.

І.В. Цибуліна, досліджуючи механізм здійснення державної полі-
тики у сфері забезпечення захисту прав дитини розрізняє правовий 
та організаційний механізм захисту прав дитини. Так, правовий ме-
ханізм автор визначає як динамічну систему правових форм, засобів 
і заходів, взаємодія яких спрямована на запобігання порушень прав 
дитини чи на їх відновлення у випадку порушення. Організаційний 
механізм захисту прав дитини визначається нею як система методів, 
способів і прийомів формування та регулювання відносин об’єктів з 
внутрішнім та зовнішнім середовищем, спрямованих на запобігання 
порушень прав дитини чи на їх відновлення у випадку порушення3. 
О.В. Темченко, досліджуючи механізм реалізації соціальної функції 
української держави у сфері охорони дитинства розглядає структу-
ру державно-правового механізму охорони дитинства як сукупність 
трьох взаємозалежних підсистем: політико-програмову, норматив-
ну та інституціональну. Так, політико-програмну підсистему ме-
ханізму охорони дитинства складають державні цільові програми. 
Нормативну підсистему становлять правові норми, які є частиною 
нової комплексної галузі українського права – ювенального права. 
1 Коробов, С.Е. (2001). Социальная функция государства: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук: спец. 12. 00. 01 «Теория и история права и государства; история 
правовых учений». Москва, 13.

2 Свинаренко, Т.І., Звягінцева, Г.О. Механізм реалізації соціальної функції 
держави. <http://www.rusnauka.com/ 11 NPE – 2012 – Economics /16 107640.doc. 
htm.> (2014, жовтень, 15).

3 Цибуліна, І. В. (2006). Державна політика у сфері забезпечення захисту прав 
дитини в Україні: дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02. Харків, 55.
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Інституціональна складова структури включає: державні органи; 
органи місцевого самоврядування; об’єднання громадян та інші ін-
ституції громадянського суспільства; інститут сім’ї (осіб та установ, 
які виступають в ролі батьків); міжнародні органи та організації, що 
працюють у сфері охорони дитинства та захисту прав дітей1.

Ряд авторів, розглядаючи механізм сучасної держави, відобра-
жають і роль місцевого самоврядування в реалізації її функцій. 
Зокрема, О. Ю. Оболенський, досліджуючи організаційний меха-
нізм регулювання економіки, розглядає механізм держави як про-
йняту єдиними, законодавчо закріпленими принципами, засновану 
на розподілі влади і наявності необхідних матеріальних придатків 
систему органів державної влади та місцевого самоврядування, 
яка здійснює або забезпечує здійснення завдань і функцій держа-
ви2. Вважаємо, що функції держави реалізуються у сфері місцево-
го самоврядування, їх ефективність підтверджується рівнем життя 
населення відповідних територій. При цьому основний тягар щодо 
забезпечення населення усім необхідним, забезпечення функціону-
вання відповідної інфраструктури лягає на плечі усіх суб’єктів міс-
цевого самоврядування. 

Г.В. Падалко, досліджуючи функції держави у сфері місцево-
го самоврядування, розглядає конституційно-правовий механізм 
реалізації функцій держави в сфері місцевого самоврядування як 
комп лексне системне утворення, що характеризується єдністю 
орга нізаційних (інституціональних), нормативно-регулятив них, 
ма те ріально-технічних, бюджетно-фінансових, ідеологічних і соці-
аль но-культурних способів і засобів матеріалізації публічної полі-
тичної державної влади і політики держави у сфері місцевого само-
врядування, що обумовлює її демократичний і правовий характер, 
со ціально-орієнтовану визначеність і предметність. У свою чергу, 
зазначає автор, виникнення, еволюція і сучасний “ стан ” функцій 
держави у сфері місцевого самоврядування залежить від зрілості 
громадянського суспільства, розмаїтості стійких груп інтересів, ін-
тенсивності розвитку місцевого самоврядування та ринкових від-
носин. Чим різноманітнішими стають інтереси і потреби населення, 
тим більше ускладнюються і диференціюються функції держави у 
сфері місцевого самоврядування, більш складною повинна бути і 
1 Темченко, О.В. Механізм реалізації соціальної функції української держави 

у сфері охорони дитинства. <http://www.stattionline.org. ua/index.php/
politologiya/30 – politika> (2014, жовтень, 18).

2 Оболенський, О.Ю. (2001). Організаційний механізм регулювання економіки: 
автореф. дис. ... д-ра екон. наук: спец. 08.02.03. «Організація управління, 
планування і регулювання економіки». Донецьк, 11.
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конфігурація конституційно – правового механізму здійснення її 
функцій у сфері місцевого самоврядування. Це дозволяє суспіль-
ству не тільки краще адаптуватися до перманентних змін потреб і 
умов свого існування, але і створити умови для передачі державою 
певних повноважень по реалізації своїх функцій різноманітним 
суб’єктам громадянського суспільства1. Вищезазначене є яскравим 
свідченням того, що механізм є складним та системним утворен-
ням, що органічно поєднує у собі різні складові елементи.

В процесі сучасної розробки теоретико – правової моделі меха-
нізму реалізації соціальної функції місцевого самоврядування не 
можливо залишити поза увагою погляди вчених радянського періо-
ду, які досліджували механізм реалізації функцій місцевих рад, які 
на той час були органами державної влади та знаходилися в єдиній 
вертикалі виконавчої влади. 

Заслуговує на увагу твердження професора О.Ф. Фрицького про 
те, що механізм здійснення функцій місцевих рад – це сукупність 
форм і методів їх роботи, правових норм, які регулюють цю діяль-
ність. При цьому автор зазначає, що успішне здійснення функцій 
забезпечується як політичними, ідеологічними, організаційно – 
правовими, так і матеріально – фінансовими засобами. Також на 
механізм впливають такі фактори, як права і обов’язки суб’єкта, те-
риторіальні межі їх здійснення2.

Аналогічним є й підхід видатного вченого в галузі конституційно-
го та муніципального права, професора В.Ф. Погорілка, який абсо-
лютно справедливо включав у поняття «механізм державної влади» 
суб’єкти і об’єкти, способи, засоби та умови здійснення. Відповідно 
до цього розрізняв організаційний механізм (організаційні основи) 
державної влади: органи державної влади, державні організації та 
інші суб’єкти, яким делеговані повноваження зі здійснення дер-
жавної влади; нормативно-правовий механізм (нормативно-правові 
основи) державної влади; інформаційний механізм (інформа-
ційні основи) державної влади; бюджетно-фінансовий механізм 
(бюджетно-фінансові основи) державної влади; територіальні осно-
ви державної влади – територіальний устрій; матеріально-технічні 
основи державної влади; державні програми3. Зазначені концепту-
1 Падалко, Г.В. (2007). Функції держави у сфері місцевого самоврядування в 

Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 «Конституційне 
право». Київ, 14.

2 Фрицкий, О.Ф., Кузнецова, В.Ф. (1988). Советское строительство: учебное 
пособие. Киев: Вища школа, 47.

3 Погорілко, В.Ф. (2002). Органи державної влади України: монографія. Київ 
Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 25, 26.
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альні розробки відображені в сучасних дослідженнях функцій міс-
цевого самоврядування зокрема та теорії становлення та розвитку 
муніципальної влади в Україні в цілому. 

Так, І.О. Дехтярьова1 справедливо стверджує, що потенціал 
місцевого самоврядування реалізується завдяки відповідним ме-
ханізмам – засобам, застосування яких призведе до досягнення 
постав лених цілей (якісні управлінські послуги, забезпечення 
життє діяльності громадян, ефективна діяльність органу місцево-
го самоврядування тощо). Найважливішими з них є організацій-
ний, правовий, фінансово – економічний та інформаційний. Так, 
перший пов’язаний з вирішенням протиріч нормативно – органі-
заційного характеру в діяльності територіальної громади, органів 
самоорганізації населення та інших і включає такі важелі впли-
ву на їх діяльність як залучення громадян до вирішення проблем 
функціо нування територіальних утворень; застосування технологій 
інноваційно – інвестиційного розвитку; наукове опрацювання опти-
мальної структури і штатів, чіткий розподіл функцій і повноважень 
між окремими працівниками та структурними підрозділами органу; 
прозорість прийняття й реалізації управлінських рішень, кадрової 
політики тощо.

Правовий механізм складають правові акти (ратифіковані між-
народні, загальнодержавні й локальні), що дозволяють суб’єкту 
місцевого самоврядування у своїй діяльності досягати цілей щодо 
якісного життєзабезпечення громадян, надання їм необхідних по-
слуг та забезпечує реалізацію природних прав і свобод людини у 
сфері суспільного врядування.

Фінансово-економічний механізм є системою взаємозалежних 
інструментів, засобів та заходів, упровадження яких пов’язане з ді-
яльністю органів місцевого самоврядування та впливом зовнішніх 
чинників, що забезпечує матеріально – фінансові можливості реалі-
зації визначених законом самоврядних повноважень, їх фінансову 
спроможність.

Основою інформаційного механізму є доступність різноманітних 
даних, порядок отримання і форми надання інформації, що стосу-
ється усіх сфер життєдіяльності територіальної громади: дані про 
територію, населення, комунальну власність, житловий фонд, стан 
навколишнього середовища тощо; про суб’єктів господарської ді-
яльності на території ради; нормативно – правова база; листування 
1 Дехтярьова, І.О. (2005). Домінанти державної політики розвитку місцевого 

самоврядування в Україні: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.04 
«Місцеве самоврядування». Харків, 11,12.
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з іншими органами місцевого самоврядування, державної влади, 
підприємствами, установами, організаціями; звернення громадян. 
В юридичній літературі відомі випадки, коли не визначається ме-
ханізм в цілому, а акцентується увага на певних його елементах. 
Так, І.А. Грицяк, досліджуючи правові та організаційні проблеми 
реалізації повноважень органів місцевого самоврядування, звертає 
увагу на правовий аспект та визначає правовий механізм реалізації 
повноважень органів місцевого самоврядування як «комплекс за-
ходів юридичного характеру, до складу якого входять нормативні, 
процесуальні та охоронні засоби, що за певних умов вживаються 
суб’єктами реалізації у тісному поєднанні з не правовими заходами 
при вирішенні питань місцевого життя»1.

На думку А. А. Уварова2, в широкому розумінні механізм реаліза-
ції функцій місцевого самоврядування включає в себе як елементи, 
які мають певні публічно-владні повноваження, необхідні для реа-
лізації функцій місцевого самоврядування, так і елементи, які є без-
посередніми виробниками товарів і послуг, пов’язаних зі змістом 
самих цих функцій. Виходячи з функціональної значущості, меха-
нізм реалізації функцій місцевого самоврядування складають такі 
елементи: 1. правотворчі органи місцевого самоврядування, саме 
населення муніципального утворення, уповноважене приймати рі-
шення нормативно-правового характеру; 2. правозастосовні органи 
та посадові особи місцевого самоврядування; 3. муніципальні ор-
гани та організації, що забезпечують організаційно-технічні умови 
функціонування муніципальних структур влади, муніципальних 
установ та підприємств; 4. матеріально-фінансова основа діяльнос-
ті місцевого самоврядування; 5. муніципальні установи та підпри-
ємства, які надають відповідні послуги населенню. 

Є.П.Бабенков розглядає механізм здійснення місцевого самовря-
дування як комплексну системну категорію, що відображає сукуп-
ність організаційних, матеріальних, фінансових та інших засобів, 
об’єднаних загальною метою реалізації інтересів окремої людини, 
територіальної громади та узгодження їх з загальнодержавними. 
Серед елементів організаційної складової механізму функціону-
вання системи місцевого самоврядування він пропонує виділяти 
1 Грицяк, І.А. (1993). Правові та організаційні проблеми реалізації повноважень 

органів місцевого самоврядування: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 
12.00.02 «Конституційне право». Київ, 10.

2 Уваров, А.А. (2006). Механизм реализации функций местного самоуправления. 
Централизм, демократия, децентрализация в современном государстве: 
конституционно-правовые вопросы: материалы Международной. науч. конф., 
7–9 апр. Москва: ТК Велби, 321.
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структуру, цілі, повноваження, принципи діяльності, форми та ме-
тоди діяльності, кадрове забезпечення1.

І.Б. Ковтун розглядає механізм реалізації повноважень орга-
нів місцевого самоврядування регіонального рівня як сукупність 
взаємопов’язаних і взаємообумовлених організаційних, правових, 
матеріально – фінансових, політичних та інформаційних засобів, за 
допомогою яких відбувається вплив районних та обласних рад на 
ті суспільні відносини, що знаходяться в межах повноважень цих 
органів. Усі зазначені засоби цього механізму виступають як тісно 
взаємопов’язані, часто переплітаючі впливи на фактори управлін-
ня і реалізації повноважень органів місцевого самоврядування. При 
цьому автор визначає організаційну складову механізму реалізації 
повноважень органів місцевого самоврядування як сукупність різ-
них за своєю природою заходів, що мають створити належні умови 
для ефективної діяльності органів місцевого самоврядування на ре-
гіональному рівні як управлінської системи, що діє в умовах, коли 
змінюються потреби суспільства та існує нестабільність зовнішньо-
го середовища. Автор виокремлює правові, матеріально-фінансові, 
політичні та інформаційні засоби механізму реалізації повноважень 
органів місцевого самоврядування на регіональному рівні. 2

висновки. Отже, структура механізму реалізації функцій міс-
цевого самоврядування значною мірою детермінована сутністю та 
змістом функцій, які воно здійснює. У зв’язку з цим, саме сутність 
та зміст функцій місцевого самоврядування детермінують конкрет-
ну конфігурацію механізму їх реалізації, елементний склад та прин-
ципи взаємодії між цими елементами. 

Таким чином, механізм реалізації соціальної функції місцевого 
самоврядування є комплексною системною категорією, яка є сукуп-
ністю взаємопов’язаних та взаємообумовлених політико-правових, 
демографічних, соціальних, територіальних, організаційних, 
матеріально-фінансових ресурсів, необхідних для реалізації соціаль-
них прав людини, територіальних громад, узгодження їх соціальних 
інтересів з інтересами загальнодержавними в умовах формування та 
розвитку громадянського суспільства та соціальної державності.

1 Бабенков, Є.П. (2005). Організаційно-економічний механізм розвитку місцевого 
самоврядування: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.04 «Місцеве 
самоврядування». Харків, 6.

2 Ковтун, І.Б. (2011). Процес та механізм реалізації повноважень органів місцевого 
самоврядування регіонального рівня. Університетські наукові записки, 1 (37), 
393, 394.
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mODERN AgRARIAN POLICy Of ThE STATE IN ThE 
CONTExT Of RUSSIAN REfORmS

The article discloses the mechanism of formation of modern agrarian policy in 
the context of modernization processes in Russia. The existing and perspective 
legal framework was researched.
The authors have paid a special attention to agrarian reform as one of the 
directions in a social and economic reformation of Russian society and 
transformation of the state policy in the context of Russian conversions. The 
new agrarian policy which was formed by means of controversial and painful 
Russian modernization is described.
The analysis of Russian reforms made by the authors gives the opportunity to 
say that a proper control over the implementation of agrarian policy decisions 
is not exercised, what negatively influences the effectiveness and results of 
agricultural production.

At the beginning of liberal economic reforms in Russia existed five key 
questions, the answers to which determined certain variant of the general 
strategy of reforms in the agricultural sector: 1) on the form of land own-
ership (private ownership / state ownership, collective ownership); 2) on 
the land market, including the land of agricultural purposes (“the land is a 
commodity as like as any other commodity” / “can not sell the land”); 3) 
on the forms and sizes of agricultural enterprises (development of small 
and medium-sized individual farms / preservation or reformation of the 
system of collective farms of the Soviet type); 4) on the role of the state in 
regulation of agricultural sector (free market, the principle of non-inter-
vention of state to economy / government regulation and budget support); 
5) on the pace of market reforms (accelerated radical changes / gradual 
implementation of the elements of a market economy).

Researchers identify, as a rule, two opposing positions, convention-
ally designated them as “liberal” and “conservative”. Each of them ex-
ists in a “radical” and “moderate” version. These positions are directly 
related to sustainable historically established structures.

The most important result of reforms in agricultural sector and the 
definite result of the reorganization of land ownership relations is a for-
mation of a mixed economy. At the first stage of reform (1991-1993) 
a policy of reorganization of agricultural enterprises was carried out. 
The main legal acts of this period: The Decree of the President of the 
Russian Federation of December 27, 1991 № 323 “On urgent measures 
for the implementation of land reform in the Russian Federation”; The 
Resolution of a Government of the Russian Federation of 28 December, 
1991 № 81 “On the reformation of the public administration system in 
agricultural complex of the Russian Federation”; The Resolution of a 
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Government of the Russian Federation of December 29, 1991 № 86 “On 
reorganization of collective and soviet farms.

They reflect the ways of reorganization of collective and soviet farms 
and methods for their implementation. There have been marked three 
main ways: 1) division of a management on peasant farms and small 
enterprises with their subsequent voluntary integration in associations 
or cooperatives; 2) reorganization of the economy or its part to a joint-
stock company; 3) reorganization of the economy or its part into a pro-
duction cooperative (collective entity). In 1994 the agrarian reform in 
terms of organizational transformation of agricultural enterprises largely 
was completed and the formation of a mixed economy has been fixed. 
Also the organizational and legal structure of agricultural production has 
changed. Three basic forms of management developed: agricultural or-
ganizations (enterprises), peasant (farmer) farms and farms for popula-
tion. These forms are the essential socio-economic principles that reflect 
the current socio-economic structure of the domestic agricultural sector 
which is unusual in terms of international practice. The “campaigning” 
traditional for Russia has led to the fact that the redistribution of land 
took place formally, urgently, under the pressure of political circum-
stances in conditions of struggle for a power and confrontation between 
the legislative and executive branches of government.

In conditions of the collapse of collective and soviet farms and the at-
tenuation in state regulation of the economy, the idea about farming way 
of life as a salvation for Russia confirmed. Therefore, the main content 
of political decision-making of a new stage (1994-1995) was the support 
for farmers and the development of small businesses. Legal framework 
of the second period is The program of the agrarian reform for 1994-
1995 years, approved with the Government Resolution of the Russian 
Federation, dated July 6, 1994 № 791 and the Federal Law “On state 
support of small business in the Russian Federation” adopted on May 12, 
1995. These documents reflect the first results of agrarian reform and due 
to analysis of current socio-economic situation in agricultural complex 
of Russian Federation concluded the need to continue the reorganization 
of farming on the basis of formation of production agricultural coopera-
tives and organization of farms.

A key element in the project of market transformations was the is-
sue of land. It was assumed that the establishment of private property 
and other legal conditions for the release of peasants from the collective 
and soviet farms will automatically lead to overcoming of the “depen-
dent moods”, established as a result of the ages of “forced labor”, will 
awaken in a peasant the sense of an “owner” and the interest for free en-
trepreneurship. Such contradistinction of a strong “peasant-owner” to a 
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slow and ineffective “community” in many ways, in our opinion, is my-
thologized and dates back to discussions on the agrarian question of the 
late XIX – early XX century-in particular, to the polemic of P. Stolypin 
with L. Tolstoy. At the beginning of the 1990s, adherents of the liberal 
views in support of their position often referred to the experience of the 
Stolypin reforms, positively evaluating its results and sympathetically 
quoted Stolypin, who believed that the reason of “indigenous disorder” 
in Russian village is the community landownership1.

The new agrarian policy was formed in the course of socio-economic 
reforms of the 1990s as a part of the system of state-management relations.

The agrarian reform is one of the directions of socio-economic refor-
mation of Russian society; it has inherent to this process faults and con-
tradictions. These faults are reliance on liberal views about the market as 
a “natural order”, reinforced imposition of the “market” models, and a re-
fusal of any other institutional forms on the basis of its backwardness. The 
results of such market reformation, carried out at the specified scenario are 
the contradictions and the deformation of the institutional order in Russia.

The purpose of agricultural policy is to improve the competitiveness 
of domestic agricultural production, its stability, ensuring of its profit-
ability, the development of agricultural market. But market development 
requires the creation of conditions for agricultural income for business 
entities in this sector, the establishment of appropriate institutional struc-
ture. Therefore, the designation of institutional changes should to be-
come the main content of agrarian policy of transformational society, 
accompanied, as any political action, with the struggle around the basic 
institutions, in this case, the institution of property for land. The change 
of land relations in the context of reforms and the formation of a new 
structure of the agricultural complex are the main areas of agrarian poli-
cy in the process of formation of a market economy2.

A significant role in the process of postcommunist transformation in 
Russia belonged to new political elite, which representatives changed 
their value orientations significantly faster than a society in general. On 
this basis, the adaptability of the political system increased or reduced 
depending on the extent to which the creation of new political institutions 
or the modification of old structures relied on informal culture of mass 
groups. However, intensive superficial liberalization of mass conscious-
ness, the spread of orientations to the Western consumption standards en-
1 Кирчик, О. (2004). Дискуссии по аграрному вопросу в постсоветской России. 

Отечественные записки, 1.
2 Абрамова, И.Е. (2009). Механизмы функционирования и реализации государ-

ственной аграрной политики в условиях модернизации (политологический 
анализ): автореф. дисс. … докт. полит. наук. Ростов н/Д.
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sured public support of the democratic reforms in the initiation stage of a 
transformation process. This fact allowed to overcome the crisis of “con-
stitutional diarchy” and to move forward the formation of institutions, 
which determine the image of the political system of modern Russia1.

The transformation of the political system in postsoviet Russia was 
held in difficult social and cultural conditions when traditional compo-
nents of the value system, formed types of political consciousness, the 
dominant strategies of political behavior began to hinder the adoption of 
democratic standards and the strengthening of democratic institutions. As 
like as the majority of transition countries, Russian democratic transition 
was accompanied with value delegitimization of institutional innovations. 
Limited social base of transformation of the political system has stimu-
lated a fixation of the principle of “exchange of resources” in relations 
between the new regime and forming regional and economic elites, who 
compensated the lack of mass support. Instability of democratic institu-
tions and a high level of inversion of political processes predetermined 
the achievement of regime consolidation in two basic forms: the oligar-
chic authoritarianism (1996 – 1999) and plebiscitary democracy with a 
strong executive power (2000 – 2007). The regime of oligarchic authori-
tarianism is non-viable, as it produces mechanisms of self-destruction, in 
particular, the negative mass mobilization, the delegitimization of power, 
separatism in the regions. The regime of plebiscitary democracy with a 
strong executive power is more stable due to limitation of the destruc-
tive forces that exert pressure on the system, but this regime is not able 
to ensure the reproduction of the political system without a leader whose 
legitimacy supports the functioning of the main political institutions2.

The late 1980s – early 1990s are characterized by the establishment 
of political procedures for resolution of basic public issues. Along with 
positive political changes the phenomena previously unknown in the 
country appeared and had significant devastating consequences, such 
as the “war of laws”, “parade of sovereignties”. Therefore, institutional 
changes of agriculture sector have been transformed from technical and 
technological problem of formation of effective management structures 
into an arena of cruel political struggle.

The political struggle artificially delayed the solution of problems in 
agrarian sector, despite the hasty adoption of many legal acts. Most of the 
changes were made in illegitimate ways. As a result, existed management 
1 Бродовская, Е.В. (2008). Трансформация политической системы современного 

российского общества: институциональные и социокультурные составляющие: 
автореф. дисс. … докт. полит. наук. Тула.

2 Бродовская, Е.В. (2008). Трансформация политической системы современного 
российского общества: институциональные и социокультурные составляющие: 
автореф. дисс. … докт. полит. наук. Тула.
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structure collapsed. The result of reform, however, was the emergence 
of a private property for land and the formation of multiculturalism in 
Russia. However, a comprehensive assessment of the results of reforma-
tion shows that the overcoming of deformation in agrarian relations has 
not happened. If previously permanent agrarian crisis was the result of 
general nationalization, not taking into account the specifics of regional 
agriculture, now deformations were associated with transformation of 
institutions into the private sector, combined with incompleteness of in-
stitutional reforms1.

The scenario of institutional transformation implemented in the early 
1990s was reduced to reformation of land relations on the basis of con-
trast between public and private land ownership and the recognition of 
private property as the foundation for new agrarian system (principles of 
liberalism). But as a result of limitations in market turnover (purchase 
and sale of land) and formation of new forms of collective ownership, 
an institutional model oriented to a mixed economy has developed (al-
though the structure of Russian version of mixed economy does not cor-
respond to the ideal models of implementation of proprietary powers). 
Thus, the majority of joint stock companies in the agricultural sector can 
be considered as such only conditionally. Their capital does not work as 
a joint stock company and do not bring any income to farmers.

In connection with certain political stabilization of the early 2000s the 
opportunity appeared to shift attention from political struggle to a legal 
procedure and scientific justification for economic policy. The task con-
sists in gradual and consistent conformation of land relations and the struc-
ture of national economy as well as the improvement of the mechanisms 
and procedures for realization of new proprietary relations and rights.

New agrarian policy was formed during a controversial and pain-
ful implementation of Russian modernization. The period of social and 
economic reforms in late XX was extremely difficult for Russian coun-
tryside. Reforms of those years were conducted excluding social and 
economic consequences of institutional changes in property relations 
for land. Those reforms showed that the formation of agrarian policy 
grounded on the indifference to the level and quality of life, indiffer-
ence to the fate of concrete people leads to the ruination of a large part 
of the peasants and to the degradation of a huge sector of the domestic 
economy. In a result it is danger not only because of loss of a significant 
part of mass political support, but also threats to a national security as-
sociated with the food supply.
1 Абрамова, И.Е. (2009). Механизмы функционирования и реализации государ-

ственной аграрной политики в условиях модернизации (политологический 
анализ): автореф. дисс. … докт. полит. наук. Ростов н/Д.
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In the end of 2006, the Federal Law of the Russian Federation “On 
the development of agriculture” was adopted. This law established «the 
legal basis for implementation of state social and economic policy in the 
sphere of agriculture as an economic activity for the production of agri-
cultural produce, the provision of services in order to ensure population 
with Russian food products and the promotion of a sustainable develop-
ment of rural areas in the villages and corresponding territories»1.

In conclusion, we’ll note that new agrarian policy was formed in Russia 
in the course of modernization and socio-economic reforms of the 1990s 
as a part of a system in state-management relations. The most important 
result of reforms in agricultural sector and the result of reorganization 
in land ownership relations was the creation of a mixed economy. 
Three basic forms of management developed: agricultural organizations 
(enterprises), peasant (farmer) farms and farms for population. However, 
the situation of social uncertainty generated a plurality of conflicts.

New agrarian policy was formed during a controversial and painful 
implementation of Russian modernization. A significant role in the process 
of postcommunist transformation of Russia belonged to new political 
elite, which representatives changed their value orientations significantly 
faster than a society in general. The political struggle of elites began 
over the land ownership relations and changing of the land relations 
in the course of reforms. This political struggle artificially delayed 
problem solving in agricultural sector, and most of the changes were 
made in illegitimate ways. As a result, the overcoming of deformations 
in agrarian relations has not happened. If previously permanent agrarian 
crisis was the result of general nationalization, not taking into account 
the specifics of regional agriculture, now deformations were associated 
with transformation of institutions into the private sector, combined with 
incompleteness of institutional reforms.
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Галина Жаровська, к. ю. н.

«мафіозна деРжава» та її ознаки
This paper examines the current problem, concerning the acquisition by 
the state the signs of mafia organization. The author marked characteristic 
features of «mafia state», its evolution is investigated.
Over the past few decades at the international level there was a series of 
political and economic reforms that have led to the emergence of so-called 
«mafia states» – countries, where the traditional concept of corruption, 
organized crime and infiltration of criminal groups in state institutions can not 
reflect the complexity and scale phenomena. There the state is not a victim of 
crime pressure on officials; conversely, it takes control of criminal circles. And 
not to remove them, but to put them at the service for the interests of the 
government and its partners.
At the beginning of the reforms, that is the 90-s of XX century, the high yielding 
sources in some way were controlled by and served for the former Soviet 
“nomenklatura”, united in clans of interest, which have taken the form of 
financial-industrial groups (FIGs), corporations and etc.
In fact, at this time the preconditions for the transformation of the state 
into the mafia structure, which in its organizational principles based on 
entry of representatives of the legal authorities in criminal activities, were 
created. That is, we can talk about the origin of the institution of state-
criminal partnership, which was everyday, traditional practice of relationships 
between government, business, political parties, leaders of the underworld 
and criminal organizations. State-Criminal Partnership does not fall out of 
Ukrainian political tradition, but is perfectly integrated in it. It is, to some 
extent, a continuation of this tradition, and evidence of its degradation.
During the evolution of social relations in Ukraine there is a new threat – 
mafia state arises, when representatives of the new business elite and 
representatives of criminals entered the higher authorities, effectively turning 
state institutions for criminal mafias, which became the basis for further 
criminalization of the state.
Thus, mafia state is a model of government and public administration, in 
accordance to which corruption permeates all echelons of the government 
to the symbiosis between the state apparatus and organized crime, then 
organized crime is becoming a national state agency tasked with solving the 
problem of domestic and foreign policy issues of state.
In this article is argued that «mafia state» is not the ultimate link in criminal 
evolution. In its development such state can acquire new traits to become a 
«terrorist state».

постановка проблеми. За останні кілька десятиліть на міжна-
родному рівні відбулася серія політичних і економічних перетво-
рень, які призвели до зародження так званих «мафіозних держав», 
тобто тих країн, де традиційні поняття корупції, організованої зло-
чинності і проникнення злочинних груп у державні інститути не 
можуть відобразити всю складність і масштаби явищ. Там держава 
аж ніяк не є жертвою тиску злочинності на чиновників, навпаки, 
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вона сама бере під контроль злочинні кола. Причому не для того, 
щоб усунути їх, а щоб поставити їх на службу інтересам влади та її 
партнерів.

Проблема, що пов’язана із набуттям державою ознак мафіозної 
організації не набула широкого висвітлення у науковій літературі, 
хоча сама ця тенденція була відзначена науковцями. Вчені зазнача-
ли, що до недавнього часу організована злочинність являла собою 
систему, що існувала паралельно із державою1. На початку ХХІ сто-
ліття вона вийшла за межі національних кордонів, нанесла відчут-
ного удару по престижу країни та її національній безпеці, фактично 
країна стала жити за законами кримінального співтовариства2. Ор-
ганізованій злочинності вдається впливати на важливі економічні, 
політичні, соціальні, законодавчі та інші рішення, фактично відбу-
лося зрощування держави та організованої злочинності в єдиний 
конгломерат, який став приводом для того, щоб віднести Україну до 
переліку мафіозних держав3.

Про те, що українська держава увійшла за своїми ознаками у 
перелік «мафіозних держав» можна стверджувати, спираючись на 
роботи М. І. Мельника4, М. Найм5, Є. В. Невмержицького6, Л. Хар-
динга7, А. Хмари8 та ін. Констатація цього факту потребує більш 
ґрунтовного вивчення даної проблеми, зокрема, потребують дослі-
дження ті ознаки, які характеризують мафіозні держави та дають 
можливість віднести ту або іншу країну до цієї групи країн.
1 Басецький, И.И. Легенченко, Н.А. (2002). Организованная преступность: 

монография Минск, Академия МВД Республики, 24.
2 Кальман, О.Г. (2007). Злочинність в Україні: основні тенденції. Боротьба з 

організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика), 17, 41–56. 
3 Гусєва, В.П. (2011). До питання про трансформацію організованої злочинності 

в Україні. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і 
практика), 25, 66-71.

4 Мельник, М.І. (2012). Кримінологічні та кримінально-правові проблеми 
протидії корупції: дис. … канд. юрид. наук. Київ.

5 Наим, М. Мафиозные государства: организованная преступность рвется к 
власти. Информационный сайт украинской компании ТОВ  «Информационная 
корпоративная служба». <http://z-filez.info/story/mafioznye-gosudarstva-
organizovannaya-prestupnost-rvetsya-k-vlasti> (2014, листопад, 25).

6 Невмержицький, Є.В. (2009). Корупція як соціально-політичний феномен: 
автореф. дис. ... д-ра політ. наук: 23.00.02. Київ: НАН України, Ін-т політ. і 
етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. 

7 Harding, Luke. Mafia State Hardcover. Аmazon.com. <http://www.amazon.com/
Mafia-State-Luke-Harding/dp/085265247X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=133287943
1&sr=8-1> (2014, листопад, 25).

8 Хмара, А.В. Украине мафия – это государство. Аrgumentua.com. <http://
argumentua.com/stati/v-ukraine-mafiya-eto-gosudarstvo> (2014, листопад, 25).
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Таким чином, метою статті є визначення поняття «мафіозна дер-
жава» та тих ознак, які таку державу характеризують. 

виклад основного матеріалу. На початку ХХІ століття в Україні 
достатньо очевидно проявляються проблеми політичного, економіч-
ного та соціального характеру, гостро постають питання, пов’язані 
з державною владою, все більшої актуальності набувають пробле-
ми корупції, службової, економічної злочинності із використанням 
державних структур, розв’язання політичних конфліктів за допомо-
гою суто кримінальних методів та т. ін.1 

Можна погодитися з думкою, що масштабне реформування сус-
пільства призвело до інституційної кризи, характерною ознакою 
якої є те, що злочинність прагне до самовідтворення, до впливу на 
базові державні інститути. Створення системи кримінальної влади 
в Україні стала основною метою багатьох псевдореформаторських 
змін, які, по суті, були спрямовані на забезпечення сприятливих 
умов для злочинної діяльності2. 

В той же час, не виважений шлях реформування політичної, еко-
номічної системи, суспільних відносин стали основою для виник-
нення на теренах України різноманітних «неформальних» відносин 
між владою та криміналітетом. Саме в межах цих «дружніх» відно-
син, заснованих фактично на спільній злочинній діяльності, ство-
рювалися умови для виникнення більшості «тіньових», «нефор-
мальних» або «кримінальних» інститутів, які отримали своє місце в 
легальній системі організації суспільства3. 

На початку реформ, тобто у 90-х роках ХХ століття високодо-
хідні джерела у той чи інший спосіб контролювалися та слугували 
колишній радянській номенклатурі, об’єднаній у клани за інтереса-
ми, що набули форм фінансово-промислових груп (ФПГ), концернів 
тощо. До складу еліти входили колишня партійно-комсомольська 
номенклатура, генералітет, торговельно-господарська верхівка, на-
томість «selfmade man» (середній клас) був здебільшого загнаний 
у нішу малого (рідше – середнього) бізнесу, що потерпав від тягаря 
поборів й існував «на грані фолу». «Червоні директори», як прави-
ло, виставляли іноземним покупцям ціну, обмежену 10 % вартості 
1 Медицький, І.Б. (2007). Вплив соціальних факторів на злочинність в умовах 

становлення незалежної Української держави: автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. Київ. нац. ун-т внутр. справ. Київ, 3. 

2 Дрьомін, В.М. (2010). Інституціональна теорія злочинності та криміналізації 
суспільства: автореферат дис. ... докт. юрид. наук. Одеса, 17. 

3 Дрьомін, В.М. (2010). Інституціональна теорія злочинності та криміналізації 
суспільства: автореферат дис. ... докт. юрид. наук. Одеса, 16.
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експортованого товару, а решта коштів надходила на їхні засекрече-
ні рахунки. 

Повсюдний розпродаж військового майна, нелегальний експорт 
кольорових і чорних металів, деревини давав величезні надприбут-
ки, а незаконний продаж зброї, стратегічних матеріалів і технологій 
доповнював картину1.

Фактично саме в цей час створилися передумови для перетво-
рення держави в мафіозну структуру, яка у своїх організаційних за-
садах ґрунтувалася на входженні представників легальної влади у 
кримінальний бізнес. Тобто мова може йти про виникнення інститу-
ту державно-кримінального партнерства, яке стало повсякденною, 
традиційною практикою відносин між владою, бізнесом, політич-
ними партіями, лідерами злочинного світу та злочинними організа-
ціями. Державно-кримінальне партнерство не випадає з української 
політичної традиції, а чудово вбудовано в неї. Воно є певною мірою 
як продовженням цієї традиції, так і свідченням її деградації.

Особливістю української державності завжди був її дворівневий 
характер. Крім зовнішньої «видимої» держави, в Україні завжди іс-
нувала внутрішня «невидима», яка якраз і була головною. Ця неви-
дима «внутрішня» держава єднала шестерні неповороткого апарата 
радянської бюрократії і змушувала їх рухатися. Так була влаштова-
на радянська імперія, в якій державні та партійні чиновники були 
одночасно державними службовцями та членами особливого орде-
на. Радянська влада була лише бюрократичною оболонкою, в яку 
була загорнута партійна влада. Ця партійна влада пронизувала тіло 
зовнішньої влади як система кровоносних судин пронизує тіло лю-
дини, не залишаючи ні одну клітину організму в стороні. Лише ця 
внутрішня влада і була здатна забезпечити безперебійне функціону-
вання державного організму в державі.

Сучасне ноу-хау у питаннях державного устрою полягає в тому, 
що на місце, яке раніше займала комуністична партія, була постав-
лена мафія і саме мафії було призначено стати провідним драйвером 
у новітній версії української державності.

Таким чином в процесі еволюції суспільних відносин в Україні 
набуває реальних обрисів нова загроза – виникає мафіозна держа-
ва, коли представники нової бізнес-еліти та представники кримі-
налітету увійшли до органів вищої влади, фактично перетворивши 
1 Полисаєв, О., Шедяков, В. (2007). Національні еліти у системі соціального 

управління і трансформаційні міфологеми. Вісник НАН України: щомісячний 
загальнонауковий та громадсько-політичний журнал, 8, 18-29.
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державні інституції на кримінальні мафіозні структури, які стали 
основою для подальшої криміналізації держави. 

Ця ситуація була і залишається вкрай загрозливою. Загрозу ста-
новить не наявність в Україні криміналу – він є скрізь, не наявність 
у криміналу зв’язків у політичних колах – вони є скрізь, а виникнен-
ня стійкого альянсу між владою і криміналом, зрощення їх в єдину 
систему. В Україні були часи, коли рівень злочинності був вище, ніж 
сьогодні (наприклад, після війни), але рідко коли влада і кримінал 
до такої міри представляли собою єдине ціле. 

Відмінною рисою сучасної України є практично відкрита легіти-
мізація злочинності. Держава визнає кримінал і кримінальні органі-
зації своєю невід’ємною частиною. Саме тому можна стверджувати 
про те, що Україна як держава розвивалася на засадах державно-
кримінального партнерства. Символом цього партнерства ста-
ло паралельне і рівне існування (ходіння) двох типів соціальних 
норм – законів і “понять”. Навколо них вишикувалися два типи вла-
ди – формальна і понятійна, яку сприйняли як представники кримі-
налітету, так і представники владних структур.

Така проблема характерна не лише для України. Як зазначає 
М.  Наім1 «злочинці по всій земній кулі проникають в уряди у без-
прецедентних масштабах. Спостерігається і зворотній процес: за-
мість того щоб ліквідувати потужні банди, деякі уряди вважають 
за краще брати під контроль їх протизаконну діяльність», – саме 
в такий спосіб відбувається перетворення держави в мафіозну ор-
ганізацію, в якій в основу усіх суспільно-політичних та суспільно-
економічних процесів покладені кримінальна ідеологія і криміналь-
ний спосіб життя.

Мафіозні держави не піддаються простому поділу на категорії, в 
таких державах концептуальна різниця між державою і недержав-
ними структурами розмивається. В результаті їх поведінку складно 
спрогнозувати, що перетворює їх в особливо небезпечних гравців 
на міжнародній арені. Окрім того остаточно не визначені ознаки ма-
фіозних держав, що безумовно утруднює їх ідентифікацію. На нашу 
думку, мафіозні держави мають стандартний набір ознак, які свід-
чать про їх кримінальну приналежність, а саме:

1. Чиновники вищої ланки мафіозних держав стають командни-
ми гравцями (якщо не лідерами) злочинних економічних структур, 
1 Наим, М. Мафиозные государства: организованная преступность рвется к 

власти. Информационный сайт украинской компании ТОВ  «Информационная 
корпоративная служба». <http://z-filez.info/story/mafioznye-gosudarstva-
organizovannaya-prestupnost-rvetsya-k-vlasti> (2014, листопад, 25).
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а захист і просування інтересів такого бізнесу набуває для них зна-
чення офіційного пріоритету. 

2. Мафіозні держави поєднують швидкість і гнучкість транснаці-
ональних кримінальних мереж та юридичний захист і дипломатич-
ні привілеї, раніше належні тільки державі, створюючи в результаті 
гібрид інтернаціональної структури, проти якої в арсеналах націо-
нальних правоохоронних органів практично немає засобів.

3. Урядові чиновники мафіозних держав зайняті збагаченням 
себе, своїх родин і друзів шляхом експлуатації грошових потоків, 
фізичних ресурсів, політичного впливу і глобальних зв’язків з кри-
мінальними синдикатами заради зміцнення і розширення власної 
влади. І дійсно, керівні пости в деяких найбільш прибуткових неле-
гальних підприємствах в світі заповнюються вже не тільки профе-
сійними злочинцями – їх займають вищі державні чини, законодав-
ці, керівники спецслужб, голови поліцейських управлінь, армійські 
чини і, в крайніх випадках, навіть глави держав і члени їх родин1.

4. У мафіозних державах співпраця урядових чиновників і зло-
чинців часто відбувається за допомогою легальних бізнес-утворень, 
що мають тісні зв’язки з лідерами вищого ешелону, їх сім’ями та 
друзями.

5. На відміну від нормальних країн, мафіозні держави постійно 
покладаються на допомогу кримінальних угруповань у досягненні 
конкретних внутрішньополітичних і зовнішньополітичних цілей. 

6. У фінальній стадії державно-кримінальне партнерство є абсо-
лютно неефективним. Воно деградує до рівня насоса, що викачує 
ресурси, як це відбулося в Україні, в офшорні зони у самому широ-
кому сенсі цього слова. Сьогодні ні один бюджетний проект не може 
бути реалізований успішно саме з цієї причини. Вартість будь-якого 
проекту за участю держави в Україні незалежно від його масштабу, 
як правило, б’є рекорди. Політично неспроможна держава стає, в 
кінцевому рахунку, економічно неспроможною.

7. Нинішнє злиття держави з криміналом різко контрастує з 
більш обмеженими методами їх співробітництва в минулому. Уря-
ди і спецслужби, в тому числі і демократичних держав, все частіше 
привертають злочинні елементи до контрабанди зброї союзникам-
повстанцям з інших країн і навіть до фізичної ліквідації ворогів 
за кордоном. Як сучасний приклад можливо привести дії Росії на 
1 Наим, М. Мафиозные государства: организованная преступность рвется к 

власти. Информационный сайт украинской компании ТОВ  «Информационная 
корпоративная служба». <http://z-filez.info/story/mafioznye-gosudarstva-
organizovannaya-prestupnost-rvetsya-k-vlasti> (2014, листопад, 25).
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території України, коли фактично під егідою державних структур 
створюються транснаціональні злочинні організації, які органічно 
вписуються у владно-розпорядчу вертикаль російської зовнішньої 
політики.

Оскільки політика і розподіл ресурсів у мафіозних державах ви-
значаються впливом злочинців і сил, які традиційно визначають 
курс держави, ці країни викликають серйозне занепокоєння з точки 
зору прогнозування їх поведінки.

Держава, яка зсередини вибудована навколо ідеї голого насиль-
ства, не стримувана у своїй внутрішній політиці ніякими законни-
ми обмежувачами і яка не визнає на практиці ніяку справедливість, 
крім справедливості сили, неминуче буде керуватися аналогічними 
принципами у своїй зовнішній політиці. Тому, рано чи пізно, мафі-
озна держава виявляється втягнутою у війну, оскільки війна є для 
неї іманентним способом вирішення будь-яких конфліктів1.

Якщо, наприклад, звернутися до сучасності, а саме до витоків 
війни між Україною та Росією за території Донбаського регіону 
(2014 р.), то можна констатувати, що до того, як вибухнув конфлікт, 
злочинні організації проводили на Донбасі надзвичайно прибуткові 
операції, а на протизаконній торгівлі трималася значна частина еко-
номіки регіону.

Природно, конфлікт був спровокований низкою факторів, у тому 
числі неефективною політикою України в регіоні, прагненням Ро-
сії підтвердити свою гегемонію у близькому зарубіжжі. Але можна 
також припустити, що серед зацікавлених груп, які спонукали сепа-
ратистів та Кремль до війни, є посадові особи, як українці, так і ро-
сіяни, які залучені у надзвичайно прибуткові контрабандні операції 
на цих територіях, які можуть зазнати суттєвих втрат у разі повно-
цінного контролю України над ситуацією на Донбасі. 

Зазначимо, що Донбас потрібен контрабандистам як ринок збуту 
і як транзитна територія, при цьому на території Донеччини вже дав-
но діяли озброєні банди, які безперешкодно переправляли товари, 
обладнання, метал, наркотики, зброю з Росії в Україну і назад. Про 
наявність проблем, які довгий час замовчувалися і на які не звер-
тали уваги, свідчить, зокрема, випадок, який був зафіксований ще 
у 2012 році, коли за завданням власника однієї із логістичних ком-
паній Донецька співробітники намагалися з’ясувати, скільки ван-
тажних машин проходить через прикордонний перехід в Луганській 
1 Пастухов, В. Можно ли возродить Россию с помощью мафии? Электронное 

пе рио ди ческое издание “Новая газета”. <http://www.novayagazeta.ru/tv/
studio/62804.html> (2014, листопад, 25).
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області. До кінця дня група озброєних людей пояснила їм, що навіть 
якщо спостерігачі представляють СБУ, МВС, прикордонслужбу або 
митницю, вони повинні виїхати, оскільки на кордоні діють свої пра-
вила, а невідомі люди, що приїхали, цій «роботі» заважають1.

У цілому історія українсько-російської контрабанди нагадує істо-
рію становлення нелегального вуглевидобутку, яку також починали 
прості шахтарі, і у яких цей бізнес пізніше «віджали» представники 
кримінальних структур під егідою міліції і чиновників.

В цих умовах, коли влада на Донбасі перетворилася у мафіозний 
клан, кордон цілком міг претендувати на роль містоутворюючого 
підприємства практично для всіх прикордонних населених пунктів 
Донеччини, які з вигодою використовували своє географічне поло-
ження. Рух контрабанди головним чином відбувався через україн-
ські міста Краснодон, Суходільськ і російські Новошахтинськ, 
Зверево і Гуково,2 тобто через ті точки, в яких нині розгортаються 
найбільш активні бойові дії, та в яких розташовані російські вій-
ська, що співпрацюють із терористами на українській території. 
Зазначимо, що Краснодон Луганської області взагалі вважається 
неофіційною столицею контрабандного бізнесу, а злочинні угрупо-
вання, що спеціалізуються на ньому, мали великий вплив і контр-
олювали місцеву владу.

Таким чином, наявність стійкої кримінальної орієнтації Донба-
су на контрабандну діяльність, при фактичній участі представників 
державної влади в організації цієї діяльності, створили передумови 
для подальшої криміналізації суспільства вже на новий рівень – рі-
вень терористичної організації, яка маскується за псевдодержавни-
ми утвореннями, так званими ДНР і ЛНР. Отже, «мафіозна держава» 
не є кінцевою ланкою кримінальної еволюції, в процесі розвитку 
така держава здатна набути нових ознак, перетворитися в «державу 
терориста».

Підсумовуючи дану статтю слід зазначити, що найбільш суттє-
вою перешкодою у боротьбі з поширенням мафіозних держав ста-
ло те, що пересічні громадяни і політики, які приймають відпові-
дальні рішення, показують практично повну відсутність розуміння 
1 Бутусов, Ю. Банды Донбасса сражаются за наркобаронов и королей 

контрабанды. Интернет-издание “Гордон” gordonua.com. <http://gordonua.com/
news/ separatism/Glavred-CenzorNET-Butusov-Bandy-Donbassa-srazhayutsya-za-
narkobaronov-i-koroley-kontrabandy-28366.html> (2014, листопад, 25).

2 Буткевич, Б. Дикий Восток: как выжить в пограничных районах Донбасса. 
Тиждень ua. <http://argumentua.com/stati/dikii-vostok-kak-vyzhit-v-
pogranichnykh-raionakh-donbass> (2014, листопад, 25).
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масштабу цього явища. Ігнорування масштабу і розмаху проблеми 
ускладнює вироблення стратегії захисту і збільшення вкрай дефі-
цитних бюджетів урядових структур, зобов’язаних протистояти 
міжнародній злочинності, особливо в період жорсткої економії. 
Нині роль мафіозних держав поступово прояснюється, і співробіт-
ники правоохоронних органів в світі приступають до розробки но-
вих стратегій і політики в роботі з такими країнами. 

висновки. Таким чином, мафіозна держава являє собою модель 
організації державної влади та державного управління, за якою ко-
рупція пронизує всі ешелони державної влади аж до симбіозу між 
державним апаратом і організованою злочинністю, коли організова-
на злочинність набуває ознак державної структури, на яку поклада-
ється завдання вирішення внутрішніх та зовнішньополітичних про-
блем держави.

На превеликий жаль мафіозна держава – це явище, про яке відо-
мо дуже мало. Аналітичний підхід, що застосовується сьогодні уря-
дами до даної проблеми, заснований на давно застарілому розумінні 
суті організованої злочинності. Компенсування існуючого недоліку 
у знаннях вимагатиме від керівництва правоохоронних органів, роз-
відувальних структур, військових організацій, ЗМІ, представників 
науки і некомерційних організацій збору більш достовірної інфор-
мації та обміну нею. Але навіть виконання цього побажання стане 
лише першим і, очевидно, недостатнім кроком у протидії перетво-
ренню держав в мафіозні структури. Потребує подальшого вивчен-
ня питання, які пов’язані із можливостями міжнародної спільноти 
ефективно протидіяти політиці «мафіозних держав», які на сьогодні 
становлять загрозу безпеці не тільки окремих регіонів та країн, але 
й усього людства.
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Тетяна Тєлькінєна, к. і. н.

з істоРії лобіЮвання гРомадських 
інтеРесів гласними катеРинославського 
губеРнського земського зібРання 
(1870-і-1880-і РР.)

The author has reconstructed few episodes from activity of deputies of Kateri-
noslav provincial zemstvo during 1870 – 1880 years. At this time the deputies 
accepted solicitors the subject of which were making changes in the budget 
of the Russian empire, which would inculcate the complete state financing 
of deportation to Siberia of «harmful members» of society of rural inhabit-
ants and bourgeois according to the sentences of the general collection. As a 
result changes were accepted to the legislation, but such changes did not an-
swer the purpose of subjects of lobbying: financial providing of persons who 
were sent by societies had laid on those societies. As well, bourgeois societ-
ies disentitled to remove persons from their environment at all. In the con-
text of consideration of this episode Telkinena T.E. also puts a question: who 
understands better what answers to the interests of majority of population: 
population or legislator? Are societies useful or harmful for the legislation 
process? Maybe lobbying helps to protect interests which people understand 
like public interest by mistake?

Тема історії лобіювання в Російській імперії не є абсолютно 
новою в суспільно-політичних науках. Так, нею переймалися зна-
ний російській дослідник, доктор юридичних наук О.П. Любі-
мов1, що використовував напрацювання, зокрема, І.М.Шапкіна та 
Л.Є.Іл’їчової2, українські фахівці в галузі конституційного права з 
Луганська В.Ф. Нестерович 3 та Харкова О.В.Дягілєв 4, які загалом 
1 Любимов, А.П. (2005). История лоббизма в России. Москва: Фонд «Либеральная 

миссия», 15-19. 
2 Шапкин, И.Н. (1999). Из истории лоббизма в России. Представительские 

организации российского капитала во 2-й половине 19-начале 20-го века. 
Москва: МАЭП. Ильичева, Л.Е. Институционализация лоббизма в полити-
ческом процессе современной России : Становление, приоритеты развития: 
автореф. дис. … докт. полит. наук: спец. 23.00.02. «Политические институты, 
этно политическая конфликтология, национальные и политические процессы 
и технологии». Электронная библиотека диссертаций disserCat <http://www.
dissercat.com/?gclid=CP6C3Yzk6sECFUMUwwodFJQAXA> (2013, березень, 25). 

3 Нестерович, В.Ф. Конституційно-правові аспекти лобіювання у правотворчому 
процесі України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.02. «Кон-
ституційне право; муніципальне право». Сайт «Библиотека юриста» <http://
lawbook.org.ua/> (2013, лютий, 02). 

4 Дягілєв, О.В. (2010). Правовий інститут лобіювання: конституційно-правовий 
аспект: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.02. «Конституційне 
право; муніципальне право». Харків: Національна юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого. 
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дотримуючись виробленої попередниками концепції, теж надали 
пріоритет побудові історичної ретроспективи лобіювання саме біз-
несових інтересів. Лобіюванню ж в Російській імперії громадських 
інтересів у наукових розвідках уваги майже не приділялося. Втім, 
за власними підрахунками на прикладі Катеринославського губерн-
ського земського зібрання та інших земських зібрань можемо го-
ворити про те, що серед клопотань гласних превалювали саме ті, 
предметом яких були громадські інтереси, а не інтереси окремих 
соціально-юридичних груп. Окрім цього слід зазначити, що істо-
рія лобіювання в Російській імперії не була предметом історико-
правових досліджень українських чи російських авторів.

Тому й у якості завдання авторкою обрано реконструкцію декіль-
кох епізодів з діяльності гласних Катеринославського губернського 
земського зібрання щодо лобіювання громадських інтересів. Запро-
понована авторкою реконструкція, по-перше, поповнить мозаїку 
історії політико-правових відносин лобіювання в Україні за часів 
перебування у складі Російської імперії, по-друге, вкотре 1 акцентує 
на тому, що земськими гласними лобіювалися не тільки інтереси 
окремих соціально-юридичних груп, але й широких кіл місцевого 
населення. 

Одним з предметів лобіювання гласними Катеринославського гу-
берн ського земського зібрання було внесення змін до бюджету Росій-
ської імперії, а саме: зарахування до кошторису витрат тих коштів, 
яких потребували громади сільських обивателів та міщан для забез-
печення виконання вироків своїх загальних сходів з вислання до Си-
біру «шкідливих членів». Так, 5 грудня 1885р. під час проведення 
чергової сесії більшістю голосів ухвалено клопотання про те, аби ви-
трати (фінансування) по виселенню «шкідливих осіб» не за рі шенням 
суду, а за вироками сільських громад, перебирала на себе казна. 

Право громад сільських обивателів на видалення зі свого середо-
вища «шкідливих членів» було закріплено у законодавстві. Йдеться, 
власне, по-перше, про осіб, які вже відбули покарання згідно виро-
ків суду та бажають повернутися до постійного місця проживання, 
по-друге, про осіб, вину яких не доведено під час судового розгляду 
справи, але у винуватості яких громада не має сумнівів2. Таке адмі-
1 Тєлькінєна, Т.Е. (2013). Епізод з історії лобіювання відміни тілесних покарань 

для сільських обивателів, що знали грамоту (1872рік). Науковий вісник Між-
народ ного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція, 6-3, том 1, 38-41.

2 Высочайше утвержденное Общее Положение о крестьянах, вышедших из 
крепостной зависимости (1861). Полное собрание законов Российской империи 
ІІ, Т. 36, Отд. 1., № 36657. Высочайше утвержденное Положение о губернских 
и уездных по крестьянским делам учреждениях, ст.27, ІІ, п. 3. (1861). Там само, 
№ 36660. Там само, ст. 129, п. 14. Там само. 
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ністративне вислання мало строковий характер: через п’ять років, 
за умови доброї поведінки, висланим особам дозволялося мешкати 
в усіх губерніях імперії, окрім тієї, звідкіля їх видалили. Сільські 
обивателі досить активно користалися правом виключення та ви-
далення з громади тих, кого більшість з них вважала «порочними та 
шкідливими людьми». Відповідно до статистики міністерства юс-
тиції кількість осіб, яких передали у розпорядження «уряду» для 
подальшого вислання досягало у період з 1874 по 1879 р. 1300 осіб 
щорічно, з 1882 по 1891 р. – 1142 щорічно1. 

Однією з підстав для лобіювання гласними внесення змін до 
порядку фінансування зазначеного виду адміністративного ви-
слання була його велика вартість. Так, за підрахунками правників 
(І.Я.  Фойницький) та чиновників на забезпечення, навіть не в по-
вному обсязі, пересування однієї особи до місця вислання у серед-
ньому коштувало 300крб. сріблом2. До 1900р.3 про чітке й однознач-
не закріплення у законі переліку джерел відповідного фінансування 
навряд можна стверджувати. 

До скасування кріпосного права, згідно закону від 30 серпня 
1827 р., дідич був зобов’язаний забезпечити сільських обивателів, 
яких він висилав, одягом та кормовими грошима із розрахунку від 
місця вислання до міста Тобольська. Окрім цього він мусив сплачу-
вати до казни їхні податки та повинності протягом часу від вислання 
до проведення наступної ревізії (перепису) кріпосних (ст.3)4. Після 
реформи 1861р. процедуру вислання, відповідно до мирських ви-
років, та облаштування у Сибіру загалом матеріально забезпечувала 
сама ж громада. У разі її повної неспроможності подекуди кошти 
вимушені були виділяти із державного бюджету5. Завжди допомага-
ло співчутливе населення тих територій, якими просувалася колона 
висланих: харчами тощо.
1 Таганцев, М.И. Уголовное право (Общая часть). Часть 2. По изданию 1902 года. 

Allpravo.ru. – 2003. Электронная библиотека // Право России // ALLPRAVO.RU. 
<http://allpravo.ru/library/> (2014, липень, 08).

2 Малиновский, И.А. (1900). Ссылка в Сибирь. Томск: Паровая типо-литография 
П.И. Макушина, 77, 78.

3 Высочайше утвержденные Временные Правила о замене ссылки на поселение 
и житье другими наказаниями (1900). Полное собрание законов Российской 
империи ІІІ, Т. 20, Отд. 1, № 18777.

4 Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета О помещичьих 
людях, высылаемых по воле помещиков в Сибирь на поселение (1827). Полное 
собрание законов Российской империи ІІ, Т. 2, № 1339. 

5 Никитенко, С. Конокрадство в Херсонской губернии. По материалам газеты 
«Гривна». Информационный портал «Херсон». <http://www.xepcoh.info/news/
view/22084> (2013, листопад, 16).
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Гласні земських зібрань, в даному випадку, не були корисли-
вими та популістські налаштованими суб’єктами лобіювання, які 
намагалися б лише перекласти вирішення фінансових ускладнень 
з громад виключно на державу. Так, гласні Павлоградського пові-
тового земського зібрання 1870 р. прийнято постанову щодо необ-
хідності відшкодування земськими установами громадам податно-
го стану (сільським обивателям та міщанам) їх витрат на вислання 
«шкідливих осіб» відповідно до мирських вироків. Про можливість 
поширення відповідної практики на усі повіти губернії говорили 
31  жовт ня 1870 р. гласні Катеринославського губернського земсько-
го зібрання1. Внаслідок чого прийнято постанову про те, аби переда-
ти дане питання для попереднього розгляду до повітових земських 
зібрань. 7 грудня губернська управа звернулася до повітових управ з 
таким проханням. Із восьми отриманих нею висновків2 гласні лише 
двох повітів, Слов’яносербського та Ростовського, виступили про-
ти пропозиції павлоградських колег. При цьому, у висновку другого 
зазначили, що всі громади сільських обивателів мають достатньо 
коштів для забезпечення вислання із власного середовища «шкід-
ливих членів». Інші ж підтримали, але із окремими уточненнями. 
Під час засідання 31 жовтня 1872 р. гласними Катеринославського 
губернського земського зібрання обговорювалося вищезазначене 
питання3. Одностайно постановлено: витрати на вислання «шкідли-
вих осіб» без виключень із усіх громад податного стану забезпечити 
за рахунок загальних залишків губернського земського податку. 

Але гласні більшості повітових та Катеринославського губерн-
ського земських зібрань та держава, як суб’єкт та об’єкт відносин 
лобіювання, по-різному визначали роль адміністративного вислання, 
згідно вироку громад сільських обивателів або міщан, задля забез-
печення правопорядку. Перші вважали його ефективною мірою для 
попередження та присікання злочинних діянь, а друга – скептично. 

Видалення «шкідливих членів» шляхом вислання до Сибіру – 
широко вживаний в Російській імперії засіб запобігання і припи-
нення порушення законів. Ще ХVIII ст. власники фабрик та заводів, 
1 Т. 1. 1866-1889 (1914). Систематический свод постановлений Екатери-

но славского губернского земского собрания. 1866-1913 гг. Екатерино слав: 
Типография губернского земства, 334. 

2 Постановления VII очередного Екатеринославского губернского земского 
собрания с 28 октября по 12 ноября 1872 года (1873). Екатеринослав: 
В  типографии губернского правления, 153-156.

3 Постановления VII очередного Екатеринославского губернского земского 
собрания с 28 октября по 12 ноября 1872 года (1873). Екатеринослав: 
В  типографии губернского правления, 19.
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дідичи, громади мали право віддавати «нєпотрєбних» сільських 
обивателів на військову службу або до Сибіру, що зараховувалося до 
виконання рекрутської повинності. Отже, дворяни-землевласники 
звикли користатися правом висилати до віддалених регіонів вели-
чезної держави власних кріпосних за ту чи іншу провину. Сільські 
обивателі, в свою чергу, теж призвичаїлись до такої практики і, 
судячи із офіційно зареєстрованої кількості осіб, яких вислано до 
Сибіру на підставі мирських вироків (сільських обивателів та мі-
щан), не збиралися від неї відмовлятися. Вважаємо, що означеним, 
значною мірою, й зумовлено позицію більшості гласних земських 
зібрань, які ще донедавна були власниками кріпосних, в дискусії 
щодо надання матеріальної дороги громадам для виконання вироків 
з вислання «шкідливих членів».

Юридична аргументація, якою вищі посадовці Російської імперії 
мотивувалися у своїй діяльність щодо відміни або обмеження права 
громади на видалення із свого середовища «шкідливих осіб» відпо-
відно до вироку та їх виселення до Сибіру, наступна (сформульова-
ні знаними правознавцями В.Д. Спасовичем та І.Я. Фойницьким)1. 
Дана санкція, по-перше, не є дієвою як міра покарання, по-друге, 
суперечить одному із завдань покарання, а саме, виправленню пра-
вопорушника, по-третє, суперечить сутності судового розгляду 
справи, яке мусить бути незалежним від сторін та надати правиль-
не рішення2. На позицію законодавця впливала і величезна вартість 
процедури вислання (пересування однієї особи до місця вислання). 
Ставлення теоретиків до подальшої долі інституту адміністратив-
ного вислання взагалі формувалося і під впливом міжнародних тю-
ремних конгресів у Лондоні (1872 р.) та Стокгольмі (1878 р.), що 
негативно оцінювали ефективність такого засобу покарання. Засоби 
масової інформації в Російській імперії теж були на боці опонентів 
адміністративного вислання.

На законодавчому рівні питання відміни вислання підіймалося 
декілька разів: 1840р., 1862р., 1865р.3, 1871р., 1877р. Зокрема, По-
ложенням про порядок видалення порочних людей згідно мирських 
1 Малиновский, И.А. (1900). Ссылка в Сибирь. Томск: Паровая типо-литография 

П.И. Макушина, 77, 78. 
2 Фойницкий, И.Я. (1996). Курс уголовного судопроизводства. Том 1. Санкт 

Петербург: АЛЬФА, 114.
3 Высочайше утвержденная редакция статей Свода Законов о предоставлении в 

распоряжение Правительства порочных людей их обществами (1865). Полное 
собрание законов Российской империи ІІ, Т.40, Отд. 1, № 42154.
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вироків від 22 квітня 1877р.1 дещо розширено компетенцію пові-
тових у селянських справах присутствіях та мирових посередників 
щодо затвердження зазначених актів. Державою дані новели у зако-
ні, напевно, трактувалися як посилення неупередженості прийняття 
рішень з адміністративного вислання, а громадами та гласними зем-
ських зібрань, скоріш за все, як зайвим ускладненням відповідної 
процедури. Наступним кроком опонентів такого виду санкцій було 
укладання чиновниками міністерства внутрішніх справ та юстиції 
довідки (на підставі інформації від губернаторів та земських управ), 
яку було надано до державної ради (від 28 лютого 1888 р.). Вбача-
лася єдина можливість збереження вислання відповідно до вироків 
громад сільських обивателів та міщан: зобов’язати громади, що ви-
носять відповідні вироки, забезпечити витрати не тільки для пере-
селення «шкідливих людей», а також для їх облаштування хоча б 
протягом нетривалого часу у Сибіру2. 

Через дванадцять років після постанови Катеринославського гу-
бернського земського зібрання та щорічної практики внесення до 
її кошторису по 3 тис. крб. у якості допомоги сільським громадам 
для видалення із їхнього середовища до Сибіру «шкідливих членів» 
держава нарешті відреагувала на «альтруїзм» гласних. 26 червня 
1884 р. губернське правління (лист за № 4159), а потім і контрольна 
палата повідомили про нарахування на губернське земство у розмірі 
10663 крб. 72 коп., які було витрачено державою для вищеназваних 
потреб. Тобто, місцева адміністрація вирішила перекласти на орга-
ни земського самоврядування покриття усіх витрат на забезпечен-
ня процедури означеного виду адміністративного вислання. Можна 
припустити, що міркували таким чином: якщо земські органи про-
тягом декількох років надають регулярну фінансову допомогу тако-
го характеру, то нехай беруть вже повну відповідальність за грошове 
забезпечення вислання відповідно до мирських вироків. Але гласні, 
коли приймали рішення у жовтні 1872 р., вочевидь, мали на увазі 
лише допомогу і нічого більше. Тому, губернська управа у відпо-
1 Высочайше утвержденное положение Соединенного Присутствия Главного 

Комитета об устройстве сельского состояния в Департаменте Законов 
Государственного Совета О порядке удаления из сельских обществ порочных 
людей по мирским приговорам (1877). Полное собрание законов Российской 
империи ІІ, Т.52, Отд. 1, №57209. 

2 Высочайше утвержденное положение Соединенного Присутствия Главного 
Комитета об устройстве сельского состояния в Департаменте Законов 
Государственного Совета О порядке удаления из сельских обществ порочных 
людей по мирским приговорам (1877). Полное собрание законов Российской 
империи ІІ, Т.52, Отд. 1, №57209.
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відь на вимоги губернської адміністрації та ревізорів зауважувала, 
що відповідно до рішення Сенату від 22 грудня 1870 р.1, яким ви-
значено компетенцію діяльності земських установ, вчинене контр-
ольною палатою нарахування коштів, слід визнати таким, що не від-
носиться до земських установ і не «підлягає задоволенню»2. Для 
запобігання на майбутнє подібних претензій гласні вчинили певні 
дії. Так, на думку членів управи, постанову губернського земського 
зібрання від 31 жовтня 1872 р., яким було визначено матеріальну 
допомогу органів земського самоврядування губернії на адресу гро-
мад, все ж таки слід скасувати, бо вона суперечить змісту чинного 
законодавства. Пропонувалося також і в подальшому відмовитися 
від внесення до кошторису витрат губернських земських установ 
коштів для вислання, відповідно до вироків громад, «порочних лю-
дей». 13  грудня 1884р.3 гласні Катеринославського губернського 
земського зібрання постановили погодитись із доповіддю управи. 

Але губернські гласні не здавалися й вдалися до наступних кро-
ків з лобіювання, на їх переконання, безпекових інтересів не тільки 
громад сільських обивателів та міщан, але й власних. Малося на 
увазі зниження рівня злочинності, чому, знов-таки, на думку на-
званих сторін, значною мірою сприяло застосування адміністра-
тивного вислання згідно вироків загальних сходів громад. 5 грудня 
1885 р. на засіданні Катеринославського губернського земського зі-
брання4 було оголошено три варіанти вирішення проблеми надан-
ня фінансової допомоги громадам для забезпечення процедури ви-
слання згідно мирських вироків. Перший, за постановою гласних 
Верхньодніпровського повітового зібрання від 25 вересня 1885 р. 
(лист повітової управи від 11 листопада 1885 р., № 3606) передбачав 
1 До речі, саме цим рішенням Сенату керувалися гласні деяких земських зібрань 

інших губерній Російської імперії, коли відмовляли громадам у задоволенні їх 
звернень з проханням сплатити за рахунок органів земського самоврядування 
вислання осіб, видалених сільськими обивателями за протиправну поведінку. По 
материалам заседаний Новоузенского уездного земского собрания. Выпуск  2. 
Сессия 1876года XII очередного Новоузенского уездного земского собрания. 
Интернет – ресурс “Die Geschichte der Wolgadeutschen. <http://wolgadeutsche.
net/spack/zemstvo/Zemstvo2.pdf.> (2014, липень, 23). 

2 Т. 1. 1866-1889 (1914). Систематический свод постановлений Екатерино-
славского губернского земского собрания. 1866-1913 гг. Екатеринослав: 
Типография губернского земства, 749-750.

3 Т. 1. 1866-1889 (1914). Систематический свод постановлений Екатерино-
славского губернского земского собрания. 1866-1913 гг. Екатеринослав: 
Типография губернского земства, 749-750.

4 Постановления ХХ очередной сессии Екатеринославского губернского земского 
собрания 3-17 декабря 1885 года с приложениями (1886). Екатеринослав: 
Типография Екатеринославского губернского правления.
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клопотання перед губернським земським зібранням щодо надання 
грошової допомоги сільським громадам для вищезазначених потреб 
за рахунок губернських земських установ. Другий було висловлено 
членами Верхньодніпровської повітової земської управи: підняття в 
черговий раз питання щодо фінансування вислання сільськими гро-
мадами «шкідливих членів» з бюджету губернського земства може 
мати місце лише у сенсі клопотання щодо доповнення ст.67 Поло-
ження про земське управління розширенням права земства переби-
рати на себе необов’язкові витрати на потреби будь-яких сторон-
ніх установ. Автором третього був гласний від Катеринославського 
повіту І.М. Кранц, який акцентував увагу присутніх на зібранні на 
тому, що уряд не менш, аніж суспільство, зацікавлений у видаленні 
«шкідливих людей». Керуючись цим, він і запропонував клопотати 
про те, аби витрати по видаленню «шкідливих осіб» не за рішенням 
суду, а за вироками сільських громад, приймала на себе казна.

Як видається, навряд гласний І.М. Кранц, пропонуючи власний 
варіант клопотання, розраховував на його задоволення з боку «ви-
щого уряду»: загальновідомо, що коштів у держави не вистачало 
для фінансування й інших важливих заходів. Але така пропозиція 
була слушною, на наш погляд, в умовах, що склалися на той час 
навкруги вирішення проблеми фінансування адміністративного ви-
слання громадами сільських обивателів «шкідливих членів»: у гро-
мад коштів не завжди вистачало, а земським органам самоврядуван-
ня надавати відповідну допомогу заборонили. Виходячи, зокрема, із 
зазначеного, прийняття гласними губернського земського зібрання 
клопотання відповідно до заяви гласного І.М.Кранца, прогнозоване.

Вагому роль у цьому відіграв й розподіл голосів гласних на за-
сіданні 5 грудня (32 гласних та голова). Це був третій день сесії, 
коли, зазвичай, приїздять ще не всі гласні. Особливо це стосуєть-
ся представників віддалених повітів. Так склалося, що гласні най-
більш віддалених від губернського міста повітів, Ростовського та 
Слов’яносербського, ще раніше не підтримували пропозицію павло-
градських гласних щодо надання матеріальної допомоги громадам 
для виселення до Сибіру «шкідливих членів». Свідчень про те, що 
їх позиція з даного питання змінилася, нами не знайдено. Тому лише 
три гласні від повітових зібрань-опонентів, які були присутніми, на-
вряд могли завадити позитивному голосуванню з даного питання. 

Не отримавши протягом двох років відповіді на клопотання, але 
підсиливши свою позицію клопотанням гласних Бахмутського пові-
тового земського зібрання та Катеринославського і Павлоградського 
повітових у селянських справах присутствій, гласні губернського 
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земського зібрання на засіданні 10 грудня 1887 р.1 більшістю голосів 
(проти подано лише один голос) прийняли рішення про відновлен-
ня клопотання щодо зарахування до бюджету губернських земських 
установ витрат з висилання «шкідливих членів» до Сибіру.

Отже, гласні вирішили державі вдруге запропонувати захистити 
майнові інтереси громад сільських обивателів і міщан та безпекові 
інтереси територіальної громади, але вже рахунком бюджетів органів 
земського самоврядування. Тобто, скоріш за все, ініціатори клопотан-
ня сподівалися домогтися чіткого законодавчого закріплення порядку 
фінансового забезпечення реалізації відповідного виду адміністра-
тивного вислання. При цьому, у клопотанні не вказувалися конкретні 
пропозиції законодавчого або адміністративного характеру. Мабуть, 
аби не дратувати законодавця та «вищий уряд» посяганням на право 
опікуватися долею підданих. Втім, не можна заперечити, що гласні, 
як суб’єкти лобіювання, виявляли наполегливість й навіть сміливість, 
якщо предмет їхньої уваги був абсолютно аполітичним.

І на клопотання 1887 р. теж не отримано відповіді, про що по-
відомив голова губернської управи І.В. Бурхановський 10 грудня 
1888 р. під час чергової сесії. В цій ситуації гласні Павлоградського 
повітового земського зібрання повернулися до власної пропозиції 
зразка 1870 р. і знов перейнялися наданням безпосередньої фінан-
сової допомоги громадам, а не лише лобіюванням змін до законів, 
завдяки яким відкорегували б порядок матеріального забезпечення 
вислання «шкідливих членів» громад до Сибіру. До таких дій їх без-
посередньо спонукало клопотання уповноважених Миколаївської 
селянської громади щодо зарахування до бюджету губернських 
земських установ витрат з виконання вищеозначеного покарання. 
Заслухавши клопотання Павлоградського повітового земського зі-
брання із вищезазначеного питання, гласні губернського зібрання 
постановили клопотання відхилити2.

Спроби лобіювання гласними Катеринославського губернського 
земського зібрання внесення коректив до мирських повинностей 
сільських обивателів та міщан врешті-решт мали зворотній ефект. 

Протягом 1890-х років поновлено розробку проектів або з об-
меження використання адміністративного вислання відповідно до 
1 Т. 1. 1866-1889 (1914). Систематический свод постановлений Екатерино славс-

кого губернского земского собрания. 1866-1913 гг. Екатеринослав: Типография 
губернского земства, 751. 

2 Постановления ХХІІІ очередной сессии Екатеринославского губернского 
земского собрания с 3 по14 декабря 1888 года с приложениями (1889). 
Екатеринослав: Типография Екатеринославского губернского правления, 74, 
530-536.
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мирських вироків або з повної його відміни. Але тепер головним 
мотивом держави було проголошено потребу захистити Сибір від 
навали маргіналів та людського непотребу з європейських губерній. 
Під керівництвом М.В. Муравйова, міністра юстиції, спеціальна ко-
місія розробила законопроекти, які було затверджено 10 та 12  черв-
ня 1900 р.1 Останнім відмінено право громад міщан передавати 
у розпорядження органів держави своїх членів у разі їх ганебної 
поведінки. Так, обов’язки сільських обивателів, як членів грома-
ди, змінено, але в небажаному для суб’єктів лобіювання напрям-
ку. Зобов’язання матеріального забезпечення громадою вислання 
«шкідливих членів» згідно вироку загального сходу не тільки не 
відмінили, але й, у порівнянні з чинним законодавством, чітко й од-
нозначно за нею закріпили. Законодавець не дуже довіряв сільським 
сходам як суб’єктам прийняття рішень щодо обмеження особи в 
правах і вважав, що запобігає зловживанню правом2. Але законо-
давцем було враховано низьку фінансову спроможність сільських 
обивателів, свідченням чого є надання можливості спільного забез-
печення витрат на вислання декількома сусідніми громадами3. 

Отже, на підставі вищезазначеного можна дійти наступних ви-
сновків. Упродовж 1870-х-1880-х рр. гласні Катеринославського 
губернського земського зібрання лобіювали зміни у бюджеті Росій-
ської імперії шляхом віднесення до кошторису витрат тих коштів, 
які були необхідними для забезпечення виконання вироків громад 
(загальних сходів у громадах) сільських обивателів та міщан з ви-
слання до Сибіру «шкідливих членів». Мету лобіювання позна-
чимо так: матеріальна допомога громадам, яка сприятиме, на пе-
реконання гласних, забезпеченню громадської безпеки та порядку 
(правопорядку) на території окремих повітів та губернії загалом: 
попередженню злочинів, зниженню рівня злочинності. Найбільш 
послідовно лобіювали вищезазначені новації до законодавства 
1 Высочайше утвержденные Временные Правила о замене ссылки на поселение 

и житье другими наказаниями (1900). Полное собрание законов Российской 
империи ІІІ, Т.20, Отд.1, №18777. Именной Высочайший указ, данный Сенату 
Об отмене ссылки на житье и ограничение ссылки на поселение по суду и по 
приговорам общественным (1900). Там само, № 18859. 

2 Заради справедливості варто зазначити, що законом дворяни-дідичи наділялися 
правом на адміністративне вислання теж із певними застереженнями. 
Именной, объявленный Начальникам губерній Министром Внутренних Дел 
Об ограждении крестьян и их семейств от злонамеренного помещиками 
представления их в распоряжение Правительства (1858). Полное собрание 
законов Российской империи ІІ, Т.36, Отд.3, № 33857а. 

3 Высочайше утвержденные Временные Правила о замене ссылки на поселение и 
житье другими наказаниями, ст.12. (1900). Полное собрание законов Российской 
империи ІІІ, Т. 20, Отд. 1, № 18777. 
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Російської імперії гласні Павлоградського та Верхньодніпровського 
повітових земських зібрань та гласні від відповідних повітів. Од-
нак, саме пропозицію, яку висловив гласний від Катеринославський 
повіту Іван Миколайович Кранц поклали у основу клопотання, яке 
1885р. підтримала більшість губернських гласних. На наш погляд, 
заслуговує на повагу послідовність позиції гласних Павлоградсько-
го земського зібрання. Об’єкти лобіювання – органи держави під 
узагальненою назвою «уряд». В результаті зміни до законодавстві 
прийняли, але такі, що не відповідали меті суб’єктів лобіювання: 
матеріальне забезпечення осіб, які висилалися громадами на самі 
громади і покладалися. Окрім цього, громади міщан взагалі позба-
вили права видаляти осіб із свого середовища.

У контексті розгляду даного епізоду з історії лобіювання громад-
ських інтересів дозволимо такий собі ліричний відступ. У декого 
можуть виникнути сумніви щодо позитивної ролі легального тис-
ку на законодавця як такого, без урахування конкретних обставин 
часу і простору. Дійсно, постають питання: хто краще розуміється 
на тому, що відповідає інтересам більшості населення: саме насе-
лення чи законодавець? громади скоріш заважають, аніж сприяють 
законотворчому процесу? можливо, лобіювання сприяє захисту ін-
тересів, які хибно розуміються населенням як громадські?

Повернемось до конкретно-історичних умов Російської імперії 
другої половини ХІХ ст. У разі наявності в цій державі традицій ло-
біювання, правники, що виступали за ліквідацію адміністративного 
вислання взагалі, могли б своєю чергою лобіювати власну позицію. 
Публічність, яка, зазвичай, на наш погляд, притаманна лобіюван-
ню саме громадських інтересів, можливо, сприяла б тому, що різні 
суб’єкти порозумілися й виробили б спільне бачення пропозицій 
щодо зміни законів (законодавчих змін), які б вже почали разом про-
пагувати і пропонувати «уряду». 

Знову запитаємо: чому гласні вбачали в адміністративному ви-
сланні згідно мирських вироків ефективний метод зниження рівня 
злочинності? Тому що, недоліки кримінального процесу та у діяль-
ності органів поліції формували у правопорушників впевненість в 
їхній безкарності та сприяли у такий спосіб збільшенню кількос-
ті злочинів. Показово, що саме ці обставини й були, зокрема, тими 
чинниками, які змусили державу наприкінці ХІХ ст. тимчасово за-
лишити за громадами сільських обивателів право виселення «шкід-
ливих членів». Можливо, якби зазначені обставини не мали місця, 
то і сільські обивателі, міщани та гласні підтримали б курс «уряду» 
на ліквідацію названого правового інституту. Й питання фінансу-
вання зазначеного виду адміністративного вислання зникло б з по-
рядку денного гласних.
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Олександр Юнін, к. ю. н. 

істоРичні пеРедумови виникнення 
та  Розвитку жандаРмеРії

In the paper the historical process of development of the institution of 
gendarmerie is described. Investigated gendarmerie organization in Europe. 
Background is that such units existed at different times and in a number of 
countries. The employees of these units are called gendarmes. Gendarmerie 
member of the armed forces, but is subject, in addition to the War Office, and 
the Ministries of Interior and Justice; consists of separate parts (legions) and 
units (mouth). The use of the positive experience of European countries in 
Ukraine. The conclusions are that the lack of office may be filled by Ukrainian 
legislators in the future reorganization of the Interior Ministry. Certainly, it 
would be a positive decision on the permanent training of National Guard 
soldiers by bringing instructors of similar units from leading countries.

Жандармерія (фр. Gendarmerie) – поліція, що має військову ор-
ганізацію. Такого роду підрозділи існували в різний час і існують 
зараз в ряді країн. Співробітники таких підрозділів називаються 
жандармами. Жандармерія – спочатку фр. gens d’armes – «люди 
зброї” або “озброєна свита”, потім фр. gent d’armes, що є грою слів, 
в якій фр. gent не тільки має значення «люди», а й скороченням від 
фр. gentil – «шляхетний», з натяком на благородність складу спо-
конвічної жандармерії – спочатку «озброєна свита» французького 
короля – тобто королівська лейб-гвардія, що складалася спочатку з 
важкоозброєних лицарів1. Жандармерія входить до складу збройних 
сил, але підпорядковується, крім військового міністерства, також 
міністерствам внутрішніх справ і юстиції; складається з окремих 
частин (легіонів) і підрозділів (рот). Аналогічна організація була 
створена на початку 19 ст. в Пруссії (пізніше Німеччини) і Австрії; 
існує у Франції, та деяких інших країнах. У Росії жандармські ко-
манди були створені в 1792 в Гатчині у військах, підпорядкованих 
спадкоємцю престолу Павлу Петровичу, і існували до 1796 в якос-
ті військової поліції. В 1815 були сформовані жандармські частини 
(полк і гвардійський півескадрону), що спостерігали за порядком 
і настроями в армії. Значення політичної поліції Жандармерія по-
чала набувати з 1817, коли в складі корпусу внутрішньої варти були 
засновані жандармські команди в Петербурзі, Москві та 56 інших 
містах. Жандармерія стала головним знаряддям царизму в бороть-
бі з революційним рухом. У зв’язку з установою «Третього відді-
лення» власної його імператорської величності канцелярії (1826) 
Жандармерія в 1827 була об’єднана в Корпус жандармів (з 1836 

1 Национальная жандармерия Франции. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>. 
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Окремий корпус), підпорядкований головному начальнику «Третьо-
го відділення» як шефові жандармів. Апарат корпусу жандармів був 
виконавчим органом «Третього відділення», а після його скасування 
у 1880 – департаменту поліції міністерства внутрішніх справ. Він 
складався зі штабу, 5 (а потім 8) жандармських округів (по кіль-
ка губерній в окрузі), що поділялися на відділи (по 1-3 губернії в 
кожному). У підпорядкуванні цих органів в середині 19 – початку 
20 ст. були жандармські дивізіони в Петербурзі, Москві та Варшаві 
і 123 жандармські команди. Жандармерія здійснювала політичний 
розшук і у справах про «державні злочини», боролася з масовим се-
лянським і робочим рухом, супроводжувала особливо небезпечних 
злочинців і арештантів, керувала розшуком втікачів кріпаків (до від-
міни кріпосного права), дезертирів, кримінальних злочинців, сте-
жила за настроями в різних верствах населення, а також здійснюва-
ла спостереження за порядком на залізниці та візування паспортів 
на кордонах. Чисельність корпусу жандармів становила: в 1880 офі-
церів і чиновників 521 чол., Вахмістрів, унтер офіцерів і рядових 
6187; в 1895 відповідно 721 чол. і 8522; в 1914-946 і 12 699; в 1916 
(жовтень) 1051 і 14 667. Шефом жандармів до 1880 був головний 
начальник «Третього відділення», потім міністр внутрішніх справ, 
а командиром корпусу – один з його заступників. Польова Жандар-
мерія була підпорядкована шефу жандармів і складалася на початку 
20 ст. з 1 гвардійської і 6 армійських польових жандармських еска-
дронів. Ці частини підпорядковувалися штабам військових округів 
і несли поліцейську службу в районах розташування військ. Лікві-
дована жандармерія, як і поліція, після Лютневої революції 1917.

Цікаво також розглянути розвиток жандармерії в Голландії. Ко-
ролівська жандармерія має той же статус, що і вид збройних сил. 
Керівництво її діяльністю здійснює міністерство оборони в коорди-
нації з міністерствами юстиції та внутрішніх справ. Вона створена 
26 жовтня 1814, коли кронпринц Вільгельм Перший підписав указ 
про утворення корпусу жандармерії. І з того часу виконує завдання, 
що є незмінними до сьогодні: «корпус призначений для підтрим-
ки порядку, забезпечення виконання законів, охорони кордонів та 
основних транспортних магістралей», а також для виконання функ-
цій військової поліції. 

Функціональні обов’язки королівської жандармерії в інтересах 
як збройних сил, так і держави в цілому, визначені законом про по-
ліцію 1993 року. Зокрема, вона повинна охороняти членів королів-
ської сім’ї і палац Хет Лоо, брати участь в різних церемоніях, вико-
нувати охоронні і поліцейські функції в аеропортах країни, надавати 
допомогу поліції при забезпеченні громадського порядку та прове-
денні розслідувань, вести боротьбу з наркобізнесом в прикордонних 
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районах, охороняти держкордон і посольства Нідерландів за кордо-
ном, здійснювати мобільний контроль за пересуванням іноземців 
(перевірка тих, хто перетинає кордон з боку Німеччини та Бельгії) 
і т.і. 

У збройних силах на жандармерію покладаються функції військо-
вої поліції, у зв’язку з чим її підрозділи розміщуються у військових 
містечках, на авіабазах, ВМБ і в районах дислокації за кордоном. 
До речі, ці ж функції жандармерія виконує і щодо підрозділів інших 
країн, якщо вони знаходяться на території Нідерландів. В цілому ж 
військово-поліцейські завдання включають, з одного боку, профі-
лактичні та превентивні заходи: патрулювання, несення служби на 
транспорті, забезпечення проведення навчань, супровід автоколон, 
видача рекомендацій і роз’яснень командирам та особовому складу. 
З іншого – жандармерія використовує заходи примусу, пов’язані з по-
рушеннями військовослужбовцями, скажімо, закону про дорожній 
рух, а також розслідує факти, що припускають накладення штрафів 
або заходів дисциплінарного впливу. Жандарми також контролюють 
перевезення небезпечних вантажів, що належать збройним силам, а 
також охорону військових об’єктів НАТО на території Нідерландів 
і за кордоном. За участю голландських збройних сил в миротворчих 
операціях ООН жандармерія може використовуватися як для під-
тримки порядку серед військовослужбовців голландських контин-
гентів, так і виконувати «прикладні» функції у складі військової по-
ліції ООН. Для цього вона тримає в стані чотириденної готовності 
загін спецпризначення у складі 50 чоловік. 

Жандарми можуть перебувати в районі дій не більше шести мі-
сяців. При цьому починаючи з 1950 року вони залучалися до різних 
операціяй ООН, зокрема в Намібії та Камбоджі, виконували полі-
цейські завдання в Анголі, Гаїті і республіках колишньої Югосла-
вії. З 1982 по 1995 рік її підрозділи несли службу на Синайському 
півострові, а в 1996 році брали участь в операції Західноєвропей-
ського союзу щодо створення багатонаціональних сил в Боснії і 
Герцеговині. 

На сьогоднішній день загальна чисельність королівської жандар-
мерії – 4.600 осіб, у тому числі 150 цивільних службовців. До її скла-
ду входять 103-ій ескадрон, який діє у ролі військово-поліцейського 
органу 1-ї механізованої дивізії та інших підрозділів сухопутних 
сил Нідерландів, 41-й ескадрон, що знаходиться в підпорядкуванні 
групи забезпечення і управління 1-го німецько-голландського ар-
мійського корпусу, підрозділи, приймаючі участь в охороні об’єктів 
НАТО, загін спецпризначення, підрозділи, що забезпечують охоро-
ну посольств, бригада жандармерії на Антильських островах.
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Найбільш розвиненою на сьогодні все ж таки є жандармерія 
Франції тому розглянемо ґенезу її розвитку. В 1791 французь-
кий революційний уряд, знищивши колишню земську поліцію 
(maréchaussée), сформував корпус жандармів для спостереження 
за збереженням порядку в арміях і всередині держави. Вони пови-
нні були сприяти затриманню і супроводженню бродяг, арештантів 
і контрабандистів, набору рекрутів, а в разі необхідності, надавати 
збройну допомогу місцевим властям при виконанні розпоряджень 
уряду. При арміях знаходилися особливі жандармські команди, які 
виконували обов’язки військової поліції, а під час битви перебували 
за бойовими лініями для збору і відправлення поранених і повер-
нення в ряди придатних до бою. Мало-помалу слово «жандарми» 
і в інших державах, витіснивши колишні назви земських єгерів, 
земських рейтарів, поліцейських гусар, поліцейських драгунів та 
інших, стало означати особливий рід державної поліції, пішої і кін-
ної, що має військову організацію і що підрозділяється на власне 
жандармів і на польових жандармів, що складаються при військах. 

У Франції жандармерія, замінена після липневої революції муні-
ципальною гвардією, але відновлена в 1854 Наполеоном III, являє 
собою особливу частину армії, яка у військовому відношенні підпо-
рядкована військовому міністру, але в якості державної поліції під-
відомча міністру внутрішніх справ. Утворюючи 91 роту, об’єднані в 
27 легіонів (від 2 до 6 рот в кожному), французька жандармерія по-
чатку XX століття поділялась на жандармерію департаментських, з 
рухомим батальйоном (bataillon mobile, для захисту палати депута-
тів) і що налічує 685 офіцерів і 22 656 нижніх чинів, і республікан-
ську гвардію (garde républicaine, тільки в Парижі), що складається 
з 3890 осіб, з 131 офіцером. Основне призначення і межі повно-
важень сучасної Національної жандармерії Франції закріплені у 
статті 1 декрету “Про організацію та службі жандармерії”, який був 
підписаний президентом Франції Емілем Лубе сто років тому, 20 
травня 1903: “Жандармерія являє собою силу, призначену для забез-
печення громадської безпеки, підтримання правопорядку і виконан-
ня законів ... Її діяльність поширюється на всю територію країни, 
так само як і на збройні сили “1. 

За останнє десятиліття ХХ століття, і особливо в перші роки на-
шого століття, акценти в діяльності Національної жандармерії стали 
помітно зміщуватися в бік забезпечення внутрішньої національної 
безпеки. Подібна корекція була вимушеним заходом через зростан-
ня небезпеки тероризму, який в наші дні все частіше виступає як 
міжнародне явище. 
1 Decret annotté (1928). Paris, Charles-Lavauzelle, 9.
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При цьому, на перший план виноситься загальнодержавна функ-
ція забезпечення національної оборони, в реалізації якої зобов’язані 
брати участь всі формування Національної жандармерії як складо-
вої частини збройних сил. 

В статті 6 президентського Декрету № 91-673 від 14 липня 1991 
року, зафіксовані шість груп функцій Національної жандармерії, 
розташованих в залежності від ступеня важливості –

• функції збройних сил: 
“Всі формування Національної жандармерії зобов’язані брати 

участь у забезпеченні національної оборони”; 
• функції спеціальних служб: 
“Республіканська гвардія виконує завдання із забезпечення без-

пеки (...) щодо урядових відомств і вищих керівників держави”; 
• функції судової (кримінальної) поліції: 
“Територіальні формування в повній мірі виконують усі завдан-

ня, покладені на Національну жандармерію”; 
• функції адміністративної поліції: 
“Мобільні формування в якості основного завдання повинні за-

безпечувати громадський порядок”; 
• міжміністерські функції: 
“Спеціалізовані формування виконують жандармські функції в 

інтересах відомств, в оперативному підпорядкуванні яких вони зна-
ходяться”; 

• внутрішньо армійські функції: 
“Військово-поліцейські формування Національної жандармерії 

виконують свої завдання при частинах і з’єднаннях збройних сил”.
При всьому різноманітті функцій і завдань, покладених на Наці-

ональну жандармерію, у своїй службовій діяльності щодо забезпе-
чення національної та громадської безпеки всі її формування керу-
ються такими закріпленими законодавчо основними принципами: 

1) принцип верховенства закону; 
2) принцип безперервності служби; 
3) принцип територіальної та об’єктової спеціалізації та компе-

тенції; 
4) принцип взаємодії1.
Національна жандармерія на початку ХХI-го століття, як і ра-

ніше, приділяє значну увагу виконанню завдань в рамках функцій 
щодо забезпечення громадської безпеки, і, в той же час, націлюєть-
ся керівництвом країни на вирішення актуальних проблем націо-
нальної безпеки, в першу чергу, на боротьбу з тероризмом. 
1 Journal Officiel (1991), 9563.
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При цьому службова діяльність різних формувань жандармерії 
щодо забезпечення національної та громадської безпеки будується 
на єдиних принципах, сформульованих законодавцем. Функції, за-
вдання та принципи службової діяльності жандармських і схожих з 
ними формувань в інших країнах, в основному, аналогічні з тими, 
які характерні для Національної поліції.

Стосовно України можна відзначити що найближчим аналогом 
Національної жандармерії були внутрішні війська МВС, а нині – 
Національна гвардія України, беручи участь в територіальній обо-
роні (в рамках функцій збройних сил), а також надаючи сприяння 
Прикордонним військам в охороні Державного кордону України (в 
рамках функцій спецслужб), не володіють повноваженнями по роз-
слідуванню злочинів, тобто функціями судової (кримінальної) по-
ліції. Крім того, відповідно до статті 1 Закону України Про Націо-
нальну гвардію України від 13.03.2014 року № 876-18, Національна 
гвардія України є військовим формуванням з правоохоронними 
функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ 
України і призначена для виконання завдань із захисту та охоро-
ни життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства 
і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони 
громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також 
у взаємодії з правоохоронними органами – із забезпечення держав-
ної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористич-
ної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних 
формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп 
та злочинних організацій1. 

Зазначена нестача повноважень може бути заповнена українськи-
ми законодавцями в ході майбутньої реорганізації системи МВС. І 
тут було б доречним використання позитивного досвіду Франції, бо 
за своїм призначенням функції Національної гвардії України схожі 
з функціями жандармерії Франції. Безперечно, позитивним було б 
вирішення питання щодо постійного підвищення кваліфікації бій-
ців Національної гвардії шляхом залучення інструкторів з аналогіч-
них підрозділів провідних країн світу.

Література:
1. Закон про Національну гвардію України 2014 (Верховна Рада України). 

Відомості Верховної Ради України, 17, 594.
2. Национальная жандармерия Франции. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>. 
3. Decret annotté (1928). Paris, Charles-Lavauzelle, 9.
4. Journal Officiel (1991), 9563.

1 Закон про Національну гвардію України 2014 (Верховна Рада України). 
Відомості Верховної Ради України, 17, 594.
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Оксана Дудченко, к. ю. н.

еволЮція пРавового статусу  
Ради наРодних комісаРів усРР у 1920-х РР.

the article is dedicated to the investigation of legal status evolution of Council 
of People’s Commissars in the Ukrainian SSR in 1920s. Also the constitutional 
legal principles of formation and functioning of the USSR Council of People’s 
Commissars in 1920s, its structure and powers have been analyzed.
Due to the current conditions of the democratic, legal and social state 
formation, the investigation of the government authorities` historical 
formation is important. The Legal status of the USSR Council of People’s 
Commissars (further – the USSR CPC) in 1920s is not completely investigated. 
Announcing of the Soviet Authority on the territory of Ukraine gave a rise 
to the new system of state`s government formation. According to the USSR 
Constitution in 1919 the Nationwide Congress of Labour, Country, Red Army 
deputies` Councils; Nationwide Central Executive Councils` Committee 
(further – the NCECC); the USSRC PC were declared as the central bodies of 
the State Authority.
The RSFSR People`s Commissioners` Council was the model for creation of 
the People`s Commissioners Council. The USSR CPC was responsible to both, 
the Nationwide Councils` Congress and the NCEC. However, the mechanism 
of such a responsibility wasn`t fixed neither in The Constitution of 1919 nor 
in the other normative legal acts, that indicates the declaratory and political 
character of the Constitutional norms in 1919. Also, it was established by the 
Constitution of 1919, that the heads of the NCEC departments and the other 
persons  appointed by the Nationwide Central Executive Committee were 
appointed as the members of the Council of People’s Commissars.
According to the USSR Constitution of 1929 there was a reforming of the USSR 
State Authority organs. The Nationwide Congress of Labour, Country and Red 
Army deputies` Councils remained the Supreme organ of the USSR Authority. 
The Nationwide Central Executive Committee (further – The NCEC) was the 
Supreme legislative, regulatory and executive organ of the USSR Authority 
and was responsible to the Nationwide Congress of Labour, Country and Red 
Army deputies` Councils.
The Council of People’s Commissars which according to the Article 7 of 
the Constitution of 1919 belonged to the Central organs of Authority, was 
regarded as “the regulatory and executive organ of the Nationwide Central 
Executive Committee” and carries out general management of the USSR 
according to the Article 38 of the Constitution of 1929.
The CPC having the powers of the NCEC was entitled to issue legislative acts 
and resolutions which were obligatory for carrying them out on the whole 
territory of the USSR. The CPC was responsible to the Nationwide Councils` 
Congress, the NCEC and its Presidium. 
The CPC included the Chairman of the CPC, the Vice-Chairman, People`s 
Commissars and the authorized persons of the Union Commissariat which 
were appointed according to the legislation of the USSR and were entitled 
to have advisory and decisive votes according to the resolution of the NCEC.
Thus, firstly, the abovementioned period of the State Authority organs` 
formation is characterised by the priority of the Union Basic Laws over the 
Republican ones and this fact, by the way, confirms the State`s heading to 
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centralisation of authority, formation of the totalitarian State legal regime; 
secondly, the authority was concentrated in the Communist Party and its 
leadership; thirdly, the peculiarity of the USSR State Authority`s Supreme 
organs was, that the principle of separation of powers wasn`t clearly 
confirmed.

У сучасних умовах формування демократичної, правової, соці-
альної держави, дослідження організаційно-правових засад станов-
лення та діяльності уряду України має важливе значення, оскільки 
його удосконалення підвищить результативність діяльності всієї 
системи органів державної влади України. Дослідження питань, 
пов’язаних з функціонуванням урядів в різні історичні періоди, їх 
структури та компетенції є досить важливим та актуальним.

Окремі проблеми правового регулювання діяльності Ради Народ-
них Комісарів УСРР (Далі – РНК УСРР) в перші роки встановлення 
радянської влади досліджували як радянські, так і сучасні україн-
ські учені-правники. Серед авторів радянської доби, які активно 
досліджували загальні засади функціонування й структуру органів 
державного управління СРСР й УРСР, слід назвати В.А. Власова, 
П.Т. Василенкова, Н.А. Волкова, П.Т. Вишнякова, І.М. Кузнєцова, 
Б.М. Лазарєва, В.М. Манохіна, О.В. Шоріну, Ц.А. Ямпольську та 
ін.. Але всі ці праці є занадто заідеологізованими, а правовий статус 
органів державної влади більшою мірою розглядався не з позицій 
законодавства, а відповідно до рішень КП(б)У.

Історико-правові аспекти досліджуваного питання були 
предметом вивчення і сучасних вітчизняних учених, зокрема, 
В.Б. Авер’янова, В.Д. Гончаренка, Д.В. Журавльова, В.П. Єрмолі-
на, І.Б. Коліушко, В.С. Калиновського, О.В. Кузьминця, Г.В. Лаврик, 
Н.Р. Нижник, В.М. Шаповала, В.А. Яцюка та інших. У той же час у 
сучасній історіографії обмаль праць, предметом дослідження яких є 
правовий статус РНК УСРР в 1920-х рр.

Метою цієї статті є висвітлення еволюції правового статусу Ради 
Народних Комісарів УСРР у 1920-х рр. Завдання даного досліджен-
ня наступні: проаналізувати організаційно-правові засади створен-
ня та функціонування Ради Народних Комісарів УСРР у 1920-х рр., 
його структуру та повноваження.

З проголошенням радянської влади на території України почалось 
формування нової системи органів державної влади та управління. 
Відповідно до резолюції I Всеукраїнського з’їзду рад України «Про 
організацію влади на Україні» від 12 грудня 1917 року централь-
ними органами влади проголошувались: Всеукраїнський з’їзд рад 
робітничих, солдатських і селянських депутатів, його Центральний 
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виконавчий комітет і ті органи, які він створить. Згідно з Постано-
вою ЦВК рад України від 17 грудня 1917 року було утворено перший 
Уряд Радянської України1. Аналіз зазначених нормативно-правових 
актів, свідчить про те, що невирішеним залишалося питання про 
розмежування повноважень між органами державної влади. Част-
ково це питання було вирішене з прийняттям Конституції УСРРР 
1919 р.

14 березня 1919 р. Всеукраїнським Центральним Виконавчим 
Комітетом була прийнята Конституція УСРР2. Відповідно до Кон-
ституцією 1919 р. УСРР проголошувалася «організацією діктатури 
працюючих і експльоатуємих мас пролетаріату і біднішого селян-
ства для перемоги над їх віковими гнобителями й експльоататорами 
капіталістами й поміщиками»3.

Конституція УСРР 1919 р. містила структурну частину під на-
звою «Організація Центральної влади». Центральними органами 
державної влади визнавалися: Всеукраїнський з’їзд Рад Робітни-
чих, Селянських та Червоноармійських депутатів; Всеукраїнський 
Центральний Виконавчий Комітет Рад (Далі – ВЦВКР, або ВУЦВК); 
Рада Народних Комісарів. Найвищим органом державної влади був 
З’їзд, а в період між з’їздами відповідні повноваженням мав вико-
нувати ВЦВКР, окрім установлення меж державного кордону та пи-
тання про оголошення війни та встановлення миру. З’їзд і ВЦВКР 
визначали загальний порядок діяльності Робітничо-Селянського 
уряду, а також решти усіх органів державної влади. Виключному 
віданню ВЦВКР належало, зокрема, призначення і звільнення Го-
лови Ради Народних Комісарів та народних комісарів, а також інші 
питання визначені ст. 11 Конституції УСРР 1919 р.

Рада Народних Комісарів була створена за зразком Ради Народних 
Комісарів РРФСР. РНК УСРР була відповідальною як перед Всеу-
країнським З’їздом Рад, так і перед ВУЦВК. Проте, механізму такої 
відповідальності ні в Конституції 1919 р., ні в інших нормативно-
правових актах передбачено не було, що свідчить про декларатив-
ний, політичний характер норм Конституції 1919 р. Конституцією 
1 Гончаренко, В.Д., Рогожин, А.Й., Святоцький, О.Д. (2000). Хрестоматія з 

історії держави і права України. У 2-х томах. Том 2. Лютий 1917–1996. Київ: 
Видавничий Діям «Ін Юре», 112.

2 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф.1, 
оп. 1, спр. 13, 45 арк.

3 Шемшученко, Ю.С., Кресін, І.О. (2006). Конституції і конституційні 
акти України. Історія і сучасність. Київ: Інститут держави і права імені 
М.В. Корецького НАН України, 55.
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1919 р. зазначалося, що «завідування окремими галузями керування 
країною накладається на окремі відділи ВУЦВК, Народні Комісарі-
яти на чолі з Завідуючими, обраними ВЦВКР. Кількість, межі віда-
ння відділів і їх внутрішня організація усталюється ВЦВК»1. Відпо-
відно до ст. 15 Конституції УСРР 1919 р. Рада Народних Комісарів 
складалася з голови і народних комісарів. Разом з тим, Конституці-
єю 1919 р. встановлювалося, що членами Ради Народних Комісарів 
призначалися керівники відділів ВУЦВК, а також інші особи, окре-
мо визначені Всеукраїнським Центральним Виконавчим Комітетом. 
Отже, як слушно зазначає вітчизняний дослідник В.С. Гошовський, 
у такий спосіб організаційно і функціонально поєднувалися ВУЦВК 
і «робітничо-селянський уряд»2.

Згідно з ст. 16 Конституції 1919 р. Рада Народних Комісарів мала 
право «брати на свій розгляд питання і справи, що стосуються до за-
конодавства і загального керування країною, але має право вирішу-
вати своєю владою ті чи інші питання або справи лише з загальним, 
або спеціальним уповноваженням ВЦВК, а коли не має такого упо-
вноваження, постанови РНК даються на затвердження ВЦВКР»3. 
Отже, відповідальні дії уряд міг вчиняти на основі повноважень, 
делегованих ВУЦВК, або на основі власної ініціативи. Якщо Рада 
Народних Комісарів діяла з власної ініціативи, акти уряду мав за-
тверджувати Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет. 
Український вчений В.П. Єрмолін, зазначає, що це свідчило про від-
мову від принципу розподілу влади, прийняття політико-правової 
ідеології, стрижнем якої було «поєднання законодавчої і виконав-
чої державної влади» або «злиття управління із законодавством»4. 
За спеціальним рішенням ВУЦВК Рада Народних Комісарів УСРР 
мала право видавати закони.

Рада Народних Комісарів УСРР складалася з народних коміса-
ріатів на чолі з народними комісарами. У кожному з народних комі-
саріатів як керівне ядро формувалися колегії. Створювалися колегії 
або рішеннями народних комісаріатів, або декретами Ради Народних 
1 Шемшученко, Ю.С., Кресін, І.О. (2006). Конституції і конституційні 

акти України. Історія і сучасність. Київ: Інститут держави і права імені 
М.В. Корецького НАН України, 57.

2 Гошовський, В.С. (2012). Реформування системи виконавчої влади в Україні: 
концептуальні засади і правове регулювання. Київ: «Хай-Тек Прес». 30.

3 Шемшученко, Ю.С., Кресін, І.О. (2006). Конституції і конституційні 
акти України. Історія і сучасність. Київ: Інститут держави і права імені 
М.В. Корецького НАН України, 57.

4 Єрмолін, В.П. (2002). Конституційні засади виконавчої влади в Україні 
(проблеми теорії і практики). дис. канд. юрид. наук: 12.00.02. Київ, 111–112.
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Комісарів, водночас у деяких випадках Рада Народних Комісарів ро-
била це за пропозицією відповідного наркома. Конституцією УСРР 
1919 р. діяльність колегії при народних комісаріатах не регламенту-
валася, тому вони продовжують функціонувати на основі Конституції 
РСФРР 1918 р.1 Наприклад, згідно з Регламентом Колегії Народного 
комісаріату просвіти від 11 січня 1922 р., колегії зазначеного нарко-
мату належали всі права, встановлені Конституцією РСФРР2. Проте, 
якщо в Конституції УСРР 1919 р. прямої вказівки на це не було, то 
Конституція Білоруської СРР 1919 р. з доповненнями від 29 грудня 
1920 р. передбачала, що при кожному наркомі під його головуванням 
утворювалася колегія, члени якої затверджувалися Радою Народних 
Комісарів. На відміну від Конституції УСРР, у примітці до ст. 10 Кон-
ституції Білоруської СРР зазначалося, що колегії створювалися за 
принципом РСФРР3.

Згідно з Конституцією РCФРР 1918 р. колегія складалася з голо-
ви колегії (наркома) та членів колегії, які затверджувалися Радою На-
родних Комісарів УСРР. Кількісний і персональний склад колегії кож-
ного наркомату був різним. Наприклад, колегія Наркомату юстиції у 
1920 р. складалася з наркома, заступника наркома та 2 членів колегії4, 
до складу колегії Наркомату освіти входили нарком, його заступник і 
один член колегії5; до наркомату внутрішніх справ: народний комісар 
внутрішніх справ та 3 члени колегії6.

Про поступове запровадження принципу єдиноначальності в дер-
жавне управління свідчить і той факт, що відповідно до Конституції 
РСФРР 1918 р. народний комісар мав право приймати одноособові 
рішення з усіх питань, які належали до компетенції народного комі-
саріату, доводячи їх до відома колегії. У свою чергу, у випадку незго-
ди колегії з тим чи іншим рішенням народного комісара, вона могла 
оскаржити його в Раду Народних Комісарів чи в Президію Всеросій-
1 Калиновський, В.С., Дудченко, О.С. (2011). Правові та організаційні засади 

діяльності колегій органів виконавчої влади України. Київ, Ніжин: Видавець 
ПП Лисенко М.М., 50.

2 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, 
ф. 166, оп. 2, спр. 764, 11 арк., 1.

3 История советской Конституции (в документах) 1917–1956 гг. (1957). Москва: 
Госюриздат, 255.

4 Збір законів і розпоряджень Робітничо-Селянського Уряду України і 
Уповноважених РСФРР. (12–22 травня 1920), 10, 240.

5 Збір законів і розпоряджень Робітничо-Селянського Уряду України і 
Уповноважених РСФРР. (10. – 12–22 травня 1920), 10, 265.

6 Збір законів і розпоряджень Робітничо-Селянського Уряду України і 
Уповноважених РСФРР. (13–19 червня 1920), 15, 442. 
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ського Центрального Виконавчого Комітету. Право оскаржувати 
було закріплено і за кожним членом колегії, причому подача скарги 
не припиняла виконання рішення, прийнятого народним комісаром. 
Це правило було введено для того, щоб у випадку суперечки не при-
пинявся процес виконання невідкладних рішень.

Діяльність колегій народних комісаріатів також регламентувалася 
положеннями про відповідні народні комісаріати, затвердженими Ра-
дою Народних Комісарів УСРР, які по-різному визначали статус і функ-
ції колегій. Наприклад, згідно з проектом Положення про організацію 
Народного комісаріату закордонних справ, затвердженого на засіданні 
колегії 5 липня 1919 р., очолювали наркомат нарком і колегія, які разом 
розробляли дипломатичні міжнародні питання принципового характе-
ру1. Відповідно до Положення про Наркомат охорони здоров’я при за-
значеному наркоматі утворювалася колегія, члени якої (відповідальні 
керівники відділів наркомату) затверджувалися урядом2.

Колегії вирішували питання розробки й організації структури на-
родних комісаріатів, розподілу завдань між відділами, затвердження 
порядку роботи самої колегії, періодичність її засідань, призначали і 
звільняли посадових осіб, контролювали діяльність апаратів народ-
них комісаріатів, затверджували плани їх роботи, заслуховували звіти 
посадових осіб та ін. Як правило, на основі колегіальності будувалася 
в той час і робота відділів народних комісаріатів, а також місцевих 
галузевих органів державного управління.

Отже, Конституція УСРР 1919 р. визначила правові засади ство-
рення та діяльність центральних органів державної влади. Біль-
шість норм Конституції УСРР 1919 року були декларативними, по-
літичними, а фактично функціонували органи державної влади на 
основі актів КП(б)У.

Відповідно до ст. 1 «Тимчасового положення Всеукраїнсько-
го революційного комітету про організацію Радянської влади 
в Україні» від 22 грудня 1919 року Всеукраїнський революцій-
ний комітет проголошувався органом, що знаходився «на чолі 
політико-адміністративної влади в Україні». Згідно з ст. 1 Поста-
нови Всеукраїнського революційного комітету «Про об’єднання ді-
яльності УСРР та РСФРР» від 27 січня 1920 р. всі декрети та по-
станови УСРР, що стосуються діяльності органів державної влади і 
підвідомчих установ, пов’язаних угодою про об’єднання діяльності 
1 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 2, 

оп. 1, спр. 279, 22 арк., 3–6.
2 Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства 

Украины. (5 февраля 1919)., 5, 64.
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обох республік, а саме: військові, ВРНГ, продовольства, праці, соці-
ального захисту, шляхів сполучення, пошти і телеграфів, фінансів, 
скасовувалися і замінювалися декретами РСФРР1. На думку вітчиз-
няного дослідника Ю.Є. Вовк, це свідчить про те, що тимчасовий 
орган мав право скасовувати нормативно-правові акти, прийняті ви-
щими органами влади, які були створені відповідно до Конституції 
УСРР 1919 р.2

7 лютого 1920 року була прийнята постанова «Про утворення 
Української Ради Трудової Армії», відповідно до якої всі органи 
влади на визначених територіях повинні були підпорядковуватись 
Українській Раді Трудової Армії.

Правові засади діяльності РНК УСРР визначалися також і по-
становами Всеукраїнського з’їзду Рад. Наприклад, згідно з ст. 11 
постанови «усі декрети та загальнодержавні заходи, в тому числі 
всі законодавчі заходи по справах військових і всі заходи по спра-
вах закордонних, що мають зобов’язання для УСРР, обов’язково 
розглядаються та затверджуються Раднаркомом»3. Стаття 12 зазна-
ченої постанови закріплювала за РНК право видавати законодавчі 
акти загальнодержавного значення. Крім того, набуває поширення 
практика видання спільних нормативно-правових актів, зокрема, 
спільних постанов ВУЦВК і РНК. Спільні постанови ВУЦВК і РНК 
приймалися, як правило, з тих питань, які потребували законодав-
чої регламентації. Але така практика була не тривалою, і поступово, 
компетенція РНК звужувалася.

По закінченню іноземної інтервенції та громадянської війни в 
радянській Україні стабілізувалася система радянських органів дер-
жавної влади й управління. Із початком утворення Радянського Со-
юзу розпочався новий етап становлення системи органів державного 
управління. Конституція СРСР 1924 р. закріпила поєднання колегіаль-
ності та єдиноначальності в системі радянського державного управ-
ління4. Розділ 6 Конституції СРСР 1924 р. Регламентував діяльність 
та структуру РНК СРСР. РНК СРСР утворювався Центральним Ви-
1 Збірник узаконень та розпоряджень Всеукраїнського Революційного Комітету. 

(1920), 1, 7, 10.
2 Вовк, Ю.Є. (2012). Законодавча діяльність урядів радянської України у 1919–

1929 рр.. Київ: Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради 
України, 3, 16.

3 Збір законів і розпоряджень Робітничо-Селянського Уряду України (1921). 3, 
92, 89.

4 История советской Конституции (в документах) 1917–1956 гг. (1957). Москва: 
Госюриздат, 457–473.
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конавчим Комітетом СРСР та визнавався виконавчим і розпорядчим 
органом Центрального Виконавчого Комітету СРСР.

Конституції союзних республік, прийняті після Конституції СРСР 
1924 р., в основному відтворювали відповідні статті союзної Консти-
туції, які стосувалися правового статусу органів державної влади. Від-
повідно до Конституції УСРР 1929 року відбулося реформування 
органів державної влади УСРР. Верховним органом влади УСРР за-
лишався Всеукраїнський з’їзд рад робітничих, селянських та черво-
ноармійських депутатів. Верховним законодавчим, розпорядчим та 
виконавчим органом влади УСРР був Всеукраїнський Центральний 
Виконавчий Комітет (Далі – ВУЦВК), який був відповідальний пе-
ред Всеукраїнським з’їздом рад робітничих, селянських і червоно-
армійських депутатів.

Конституція УСРР 1929 року детально регламентувала поря-
док утворення та повноваження РНК УСРР. Рада Народних Комі-
сарів, яка відповідно до статті 7 Конституції 1919 р. належала до 
центральних органів влади, згідно з статтею 38 Конституції 1929 р. 
визнавалась як «розпорядчий та виконавчий орган Всеукраїнсько-
го центрального виконавчого комітету», який здійснював загальне 
управління УСРР. На думку радянського дослідника Б.М. Габрі-
чідзе, таким чином, у ще більшій мірі, ніж раніше, в Конституції 
підкреслювався органічний зв’язок між вищими представницьким 
органом і урядом1.

РНК у межах наданих їй ВУЦВК повноважень мала право ви-
давати законодавчі акти й постанови, обов’язкові до виконання на 
всій території УСРР. РНК була відповідальна перед Всеукраїнським 
з’їздом рад, ВУЦВК та його Президією.

До складу РНК входили: Голова РНК, його заступники, народні 
комісари, а також уповноважені загальносоюзних наркоматів, що 
призначалися відповідно до законодавства СРСР, і мали право до-
радчого або ухвального голосу, відповідно до постанови ВУЦВК. 
До складу РНК УСРР також мали право входити й інші особи, від-
повідно до постанови ВУЦВК.

Діяльність народних комісаріатів також регламентувалася За-
гальним положенням про народні комісаріати СРСР та Загальним по-
ложенням про народні комісаріати УСРР. Зокрема, згідно зі ст. 19 За-
гального положення про народні комісаріати СРСР, затвердженого 
ІІІ сесією ЦВК СРСР 1-го скликання 12 листопада 1923 р. народний 
1 Габричидзе, Б.Н. (1982). Конституционный статус органов Советского 

государства. Москва: Юридическая литература, 127.
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комісаріат очолював народний комісар, який обирався і відкликався 
ЦВК СРСР. Народний комісар згідно з Загальним положенням про 
народні комісаріати СРСР від 12 листопада 1923 р. мав право одноо-
собово приймати рішення з усіх питань, які належали до компетенції 
наркомату, доводячи до відома про них колегію. Крім того, відповідно 
до ст. 20 Загального положення про народні комісаріати СРСР від 
12 листопада 1923 р. народний комісар мав право визначати коло 
питань, що належали до компетенції кожного з його заступників і 
членів колегії1. 

Загальне положення про народні комісаріати УСРР було прийняте 
12 жовтня 1924 р., яке в основному продублювало відповідне По-
ложення СРСР2. Пізніше були затверджені положення про окремі 
наркомати СРСР й УСРР. У положенні говорилося, що очолює від-
повідний народний комісаріат народний комісар СРСР, при якому 
створюється колегія, але склад і правовий статус колегії в ньому не 
регламентувалися.

Таким чином, по-перше, зазначений період становлення органів 
державної влади характеризується пріоритетом загальносоюзних 
основ законодавства над республіканським, що, у свою чергу, під-
тверджував курс держави до централізації влади, створення тоталі-
тарного державно-правового режиму; по-друге, вся повнота влади 
належала комуністичній партії та її керівництву; по-третє, характер-
ною особливістю вищих органів державної влади УСРР було те, що 
не був чітко затверджений принцип розподілу влади.

1 История советской Конституции (в документах) 1917–1956 гг. (1957). Москва: 
Госюриздат, 442–447.

2 СУ УССР (1924). 3, 273.
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ORgANIZATIONS ACTIVITy IN UKRAINE:  
PRObLEmS AND WAyS TO ImPROVE

The article reveals the problems and ways to improve the legal regulation 
of non-government organizations activity in Ukraine. Analyzes legislation 
in the sphere of public associations in Ukraine, along with suggestions for 
improvement. Defines the system of legal acts regulate the activities of 
non-governmental organizations in Ukraine. Provides analysis of the Law of 
Ukraine “On Social Associations” of 22 March 2012. Offers some areas of 
improvement certain rules governing legal issues formation, registration and 
operation of NGOs in Ukraine, including all acts that constitute the legal basis 
for legal regulation of non-governmental organizations in Ukraine should be 
divided into two groups: 1) general acts that are acts that establish and ensure 
the availability of each individual right to association; 2) specific acts, those 
which regulate the activities of government on the establishment, registration 
and activity of non-governmental organizations in Ukraine.

Significant changes in the political, social and economic spheres, that 
have taken place in Ukraine since the early 1990s, actualized the issues 
related to the establishment and maintenance of human rights. It must be 
recognized, that one of the basic principles of our country at the present 
stage of its development is the priority of a personality with rights and 
freedoms. In this regard, mechanisms to ensure the possibility of imple-
mentation of human rights and freedoms proclaimed by the Constitution 
of Ukraine, a system of protection in accordance with generally recog-
nized principles and norms of international law are actively forming.

The world experience shows that the implementation of human rights 
is largely dependent upon meaningful participation of the public, who 
takes advantage of the universally recognized right to association, cre-
ates non-governmental organizations, reflecting a growing in the global 
community striving to democracy1. The development of national legisla-
tion, aimed at the effective standards for the protection of human rights 
1 Наливайко, Л.Р., Грицай, І.О., Дніпров, О.С. (2014). Неурядові правозахисні 

організації України. Kиїв “Хай-Тек Прес”, 5.
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and able to guarantee the right of every individual to realize the right to 
association, has now a prior nature and requires careful study.

The scientific basis to solve the tasks stated in the article, was the 
works of N. Yu. Beliaeva, Yu. V. Botnev, O. M. Vaschuk, M. Yu. Vikhli-
aev, O.  O. Darkov, E. E. Dodin, L. O. Emets, V. M. Kravchuk, T. D.  Mat-
veeva, M. M. Novikov and other native and foreign scholars who have 
studied the legal regulation of non-governmental organizations. In the 
works of these professionals can be found quite interesting and informed 
generalizations concerning the formation of associations, realization of 
the right to associations and its guarantee by the government. However, 
the change in the 2013 in the law concerning the non-governmental or-
ganizations activity in Ukraine, activation of the public towards the for-
mation and registration of associations raise the necessity for a thorough 
study of the problems of application of the rules in this area, search for 
ways to improve national legal acts that regulates the formation, registra-
tion and activity of non-governmental organizations in Ukraine.

The main goal of the article is to analyze the legislation of non-gov-
ernmental organizations in Ukraine and to provide suggestions for im-
provement. To achieve this goal it is necessary to solve the following 
tasks: a) to define the system of legal acts that regulate the activities of 
non-governmental organizations in Ukraine; b) to analyze the Law of 
Ukraine “On Social Associations” of 22nd March, 2012 identifying its 
strengths and weaknesses and areas of improvement to offer some spe-
cific ways to improve definite norms which regulates the legal issues of 
creation, registration and activity of non-governmental organizations in 
Ukraine.

The Constitution of Ukraine not only proclaimed the rights and free-
doms of a person and a citizen among the constitutional order, but also 
defined guidelines for establishment of an appropriate to international 
standards system of their implementation. The Basic Law states clearly 
the rights and freedoms that get the highest legal protection, that are pri-
marily based on the direct action of the Constitution of Ukraine. One of 
the fundamental human and civil rights is the right to association. 

According to the Article 36 of the Constitution of Ukraine, citizens 
of Ukraine have the right to freedom of association into political parties 
and public organizations to exercise and protect their rights and free-
doms and to satisfy their political, economic, social, cultural and other 
interests, except for the limitations established by the law in the interests 
of national security and public order, public health or the rights and free-
doms of others1. This statement meets international human rights, includ-
ing the European Convention for the Protection of Human Rights and 
1 Конституція України 1996 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради 

України, 30, 141.
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Fundamental Freedoms, Article 11, which guarantees everyone the right 
to freedom of non-aggressive association and to freedom of association 
with others1.

Activities of an associations of people are diverse in nature, it can be 
directed to participation in the forming of national policy, development 
of science, culture and revival of spiritual values, solving specific social 
problems of certain categories of citizens and groups, charitable activi-
ties, environmental protection, that depends on professional and other 
interests of citizens etc. 

Legal regulation should implement such functions as fixing socioeco-
nomic grounds of public administration, competence of bodies which 
constitute the system of public administration, should establish proce-
dures for the activities of public authorities bodies, enterprises, institu-
tions, organizations, officials, and the relationship between citizens and 
non-governmental organizations. Establishment of non-governmental 
organizations in Ukraine is regulated by legal provisions contained in 
the various regulations. All regulations that constitute the legal basis for 
legal regulation of non-governmental organizations in Ukraine should be 
divided into two groups:

1) general regulations are regulations that establish and ensure the 
right to association available for every person;

2) specific regulations, which means the regulations that control ac-
tivities of government in the sphere of an establishment, registration and 
activity of non-governmental organizations in Ukraine.

Both groups contain regulations that are at different levels of the 
hierarchy of legal acts, they are international law, laws, decrees of the 
President of Ukraine, resolutions of Verkhovna Rada and the Cabinet of 
Ministers, regulations of executive and other sub-legislative regulations. 
To the first group, which includes regulations of constituent imperative 
nature should be put international agreements and the Constitution of 
Ukraine.

International standards of approval and ensuring of the right of a 
person to association are contained in many regulations, including: the 
United Nations Charter, the Universal Declaration of Human Rights of 
the 10th of December, 1948, Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms of the 04th of November, 1950, Inter-
national Covenant on Civil and political Rights of the 16th of December, 
1966, International Covenant on Economic, Social and cultural Rights 
of the 16th of December, 1966, European Convention on the Recognition 
1 Конвенція про захист прав та основоположних свобод 1950, (Зі змінами 

та доповненнями, внесеними Протоколом № 11 від 11 травня 1994 року, 
Протоколом № 14 від 13 травня 2004 року). Офіційний веб-сайт Верховної Ради 
України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004>.
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of the Legal Personality of International Non-Governmental Organiza-
tions (ETS No.124), International Labor Organization Convention for 
freedom of association and protection of the right to organize of the 9th 
of July, 1948 № 87 and others.

World-class standards related to non-governmental organizations vary 
greatly. Some of them regulate freedom of association at all (the Univer-
sal Declaration of Human Rights 1948, the International Covenant on 
Civil and Political Rights, 1966), some are devoted to particular aspects 
of freedom of association and membership in non-governmental organi-
zations of the certain categories of people (Convention on the Rights of 
the Child of 1989, Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
of 2006). However, on the global level there are no standards for the in-
ternal structure of non-governmental organizations. D. Volkova suggests 
that this may be due to difficulty to generalize international experience 
in this field, or inexpediency to generalize international experience in 
this field1.

In addition, an important role in the issue of establishing of general 
principles of non-governmental organizations in Ukraine plays a Fun-
damental principles of the status of non-governmental organizations in 
Europe, adopted by the participants of a multilateral meeting organized 
by the Council of Europe on the 5th of July, 2002, with an Explanatory 
memorandum to them and Recommendation of the Committee of Minis-
ters of the Council of Europe to the member states on the legal status of 
non-governmental organizations in Europe № CM/REC(2007). Both acts 
are not international agreements, that means they do not need ratification 
and subsequent implementation of the norms by the respective states. 

The main act in the Ukrainian legal system that guarantees the right to 
association is the Constitution of Ukraine, in particular an article 36, the 
content of which have been already given here. Other articles of the Con-
stitution guarantee the right to freedom of thought and speech, freedom 
of expression of views and believes, the right to freely collect, store, use 
and disseminate information in any form (Article 34), the right to assem-
ble peacefully and to hold meetings, rallies, marches and demonstrations 
(Article 39), freedom of creativity and intellectual property protection 
(Article 54)2.

Legal regulation of non-governmental organizations in Ukraine first 
of all goes through the action of acts of the Verkhovna Rada of Ukraine, 
within the concept of “law”. These are the Laws of Ukraine “On social as-
sociations”, “On youth and children non-governmental Organizations”, 
1 Волкова, Д. Міжнародні стандарти про внутрішню структуру громадських 

організацій. <http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/5838/ %C4>.
2 Конституція України 1996 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради 

України, 30, 141.
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“On the employers’ organizations, their associations, rights and guar-
antees of their activity”, “On main states of governmental supervision 
(control) in the sphere of economical activity”, “On creative workers and 
creative unions”, “On trade unions, their rights and guarantees of their 
activity”, “On state registration of legal bodies and individuals-entrepre-
neurs”, “On the principles of regulatory policy in the sphere of economic 
activity”, “On entrepreneurship”, “On enterprises in Ukraine”, “On for-
eign economic activity”, “On business associations”, “On citizens’ ap-
peals”, the Civil Code, Commercial Code etc.

Legal regulation of the activity of non-governmental organizations 
in Ukraine can not be imagined outside the jurisdiction of the executive 
bodies, first of all it concerns the Cabinet of Ministers of Ukraine and the 
Ministry of Justice of Ukraine. Among the defining acts that regulate the 
creation, registration and activity of non-governmental organizations in 
Ukraine the following Resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine 
should be sorted out “On the approval of the Order of promotion the civic 
expertise of executive bodies activity” of the 5th of November, 2008 № 
976, “On the approval of samples of certificates for registration of public 
association as a non-governmental organization or civil union and on the 
accreditation of a separate unit of foreign non-governmental organiza-
tion” of the 5th of November, 2008. № 976, “On registration of a non-
governmental organization symbols” № 1209 of the 19the of December, 
2012; Warrants of the Ministry of Justice of Ukraine “On approval of the 
Provision of the Unified Register of non-governmental organizations” 
of 19.12.2008 № 2226/5, “On approval of the order of preparation and 
execution of decisions regarding the legalization of non-governmental 
organizations and other social organizations” of 08.07.2011 № 1828/5, 
«On approval of registration cards forms” of 14.10.2011 № 3178/5, “On 
approval of forms of documents, providing (sending) of which is estab-
lished by the Law of Ukraine “On public associations” of 12.14.2012. № 
1842/5, “On approval of Requirements for writing the name of the legal 
body or its separate subdivision” of 05.03.2012 № 368/5, “On approval 
of forms of applications and reports, providing (sending) of which is 
established by the Law of Ukraine “On state registration of legal bodies 
and individuals-entrepreneurs” of 04.17.2013 № 730/5 etc.

Within our scientific analysis the paramount importance belongs to 
the Law of Ukraine “On Social Associations” of the 22nd of March, 
2012. The provisions of the previous Law of Ukraine “On Social As-
sociations” of 1992, which regulated the activity of non-governmental 
organizations till 2013, were criticized by the international and national 
experts, and therefore in 2008 the European Court of Human Rights pro-
claimed it to be undemocratic and it became invalid. It should be noted 
that the change in the law on associations led to improvements in the 
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implementation of the law, particularly in regard to the non-governmen-
tal organizations registration procedure. So, after the entry into force of 
the new Law of Ukraine “On Social Associations” only during the first 
3 months of 2012 there were registered about 250 non-governmental or-
ganizations, and during the first quarter of 2013 there were about 450 
non-governmental organizations. Last year the Department of Justice re-
fused to register about 50 % of non-governmental organizations, now it 
is below 10 %1.

Careful examination of the text of the Law of Ukraine “On Social As-
sociations” allowed to establish its positive aspects and to identify, in our 
opinion, certain disadvantages. One of the major novelty of the law is to 
enable legal bodies of private law to establish non-governmental organi-
zations. This is the so-called secondary right to freedom of association 
(through the creation of other legal bodies and collective membership). 
This corresponds with the European trends and this is a step towards the 
harmonization of national legislation with the EU law. The idea that the 
rights of people, of particular citizens are implemented through the ac-
tivities of the legal bodies is long ago accepted by the European Court of 
Human Rights. Thus, “legal bodies of private law” not only other asso-
ciations, but also commercial companies, cooperatives, etc. will be able 
to participate in non-governmental organizations. Above all is the fact 
that the purpose and meaning of the union activity corresponds with the 
law about non-profit organization, but not about the business companies.

Among positive aspects of the new law it is worth to note the ban to 
demand specified information on membership (participation) of a person 
in a non-governmental organization, if the requirement is not related to 
the implementation of his or her rights as a person who is entitled to 
represent the non-governmental organizations. This statement underlines 
the democratic character of the law, its difference from the legal acts 
of the Soviet era, which regulated the order of non-governmental orga-
nizations. Non-governmental organization is created at the initiative of 
individuals or groups of citizens, not the government or public bodies, 
demonstrating the ability of civil society to self-organization, overcom-
ing social problems without interference of the public authority. Thus, 
in these approaches there is no need to require specified information on 
membership (participation) of a person in a non-governmental organi-
zation, if the requirement is not related to the implementation of his or 
her rights as a person who is entitled to represent the non-governmental 
organization.

The new law greatly simplified a procedure of registration of non-
governmental organizations, representatives of the non-governmental 
1 Лациба, М.В., Шимчук, А.О. (2013). Як розуміти новий закон «Про громадські 

об’єднання». Київ: Укр. незалежн. центр політ. досліджень, 5.
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organization now do not need to communicate with the public registrars 
from registration chambers. In fact, on the bases of the municipal and 
district departments of Justice there is an organized “single point of con-
tact” through which non-governmental organization is registered as a 
legal body, as a taxpayer, it is put to the record of the State Tax Inspec-
torate, Pension Fund and Committee of Legal Statistics. Organizations, 
registered before the moment when this law came into force, have to 
choose according their location the Territorial Department of Justice and 
through it to get registration services.

In contrast to the previous one, the new Law of Ukraine “On So-
cial Associations” introduced a new requirement which is the register 
of people who participated in the constituent assemblies, which is an 
integral part of the constituent assemblies report. In the registry it is a 
must to indicate personal information that identifies individuals or legal 
bodies which should become the members of the non-governmental or-
ganization, all these documents should be certified by personal signature 
or the signature of a person authorized to participate in the constituent 
assembly. This requirement prevents the creation of “dead” or fictitious 
non-governmental organizations which do not fulfill the functions laid 
down in the Charter or which were created to achieve the goals that are 
not provided by the law.

The Law of Ukraine “On Social Associations” has its drawbacks. 
Thus, the legislator in Art. 2 specifies the object of this Act, pointing out 
that it applies to public relations in the field of establishment, registra-
tion, activity and termination only non-governmental organizations in 
Ukraine. However, according to the part 3. 2, specific issues of regula-
tion of public relations in establishment, registration, activity and termi-
nation of certain types of associations may be determined by other laws. 
M. Bulgakova and A. Petrov correctly emphasized that in this formula-
tion it is not clear whether the new law will extend to these organiza-
tions or their activities will be regulated by applicable special laws only1. 
Particularly it concerns non-governmental organizations with the status 
of a legal body.

Some ambiguities can be viewed in an effort of the legislator to elimi-
nate mandatory division of non-governmental organizations by territorial 
status inside of the country, which is characteristic only for post-Soviet 
countries. European laws (such as the Czech Republic, Estonia) emit only 
international association. Territorial status and distribution of the other 
organizations in the country are neither defined nor limited. However, 
1 Булгакова, М., Петрів, А. (2012). Новий Закон України «Про громадські 

обєднання». Експертно-дорадчий центр “Правова аналітика”. <http://
legalanalytics.com.ua/uk/zakonodavstvo0/novynyzakonodavstva0/110-
publicassociations.html>.
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this principle can be interpreted ambiguous because in practice it is un-
clear whether local non-governmental organizations, registered in one of 
the administrative-territorial body, can spread their activities outside the 
defined area or in several areas, without having there their separate units.

The change in the regulating of the opening of separate units of non-
governmental organizations in Ukraine is one of the innovations that are 
caused by the Law of Ukraine “On Social Associations”. In general, the 
new law made easier almost all the procedural aspects of the opening of 
separate units, but some can cause a number of problems. Thus, in the 
new law the procedure of opening of a separate division is called “ac-
creditation” of a separate subdivision of a foreign non-governmental or-
ganization instead of more usual “registration”. However, the procedure 
of changing the name doesn’t have such key value as the changing of 
another key point which is the authorized body. Accreditation is one of 
the few acts of registration, the authorized body of which remained the 
State Registration Service, but the majority of registration actions were 
moved from State Registration Service to the local justice bodies.

In addition, on February 3, 2013 The Law of Ukraine “On Chari-
ty and Charitable Organizations” came into force, Article 25 of which 
stipulates that accreditation of offices and branches of foreign charitable 
organizations should be conducted in the manner prescribed by the Law 
of Ukraine “On Social Associations”. And it would not cause any ques-
tions, if not the part 2, Art. 3 of the new Law, which is read as follows 
“This law cannot be applied to public relations in the field of establish-
ment, registration, activity and termination: ... 6) non-business compa-
nies (non-public organizations) established under other laws”1. That is, 
the Law of Ukraine “On Social Associations” implies inability to regu-
late the issues of accreditation of charity organizations units to its norms 
(assuming that “non-profit organizations are organizations which are not 
intended to make a profit for its subsequent distribution among partici-
pants” Art. 85 the Civil Code of Ukraine). Of course, treating literally ch. 
2, Art. 3 of the new law, it can be said that the list of areas of relations 
“establishment, registration and termination”, which the new law can not 
be applied to, does not exclude the concept of accreditation and therefore 
the mentioned conflict does not exists. However, this position cannot 
stand up critics because this list corresponds with an exactly formulated 
in part 1 of Art. 3 of the new Law the scope of the law (where the term 
“accreditation” is not used).

Among the shortcomings of the new law there is too laconic con-
tent of the Article 24, which defines the property of a non-governmental 
organizations. It would be appropriate to specify the property, which 
1 Закон про громадські об'єднання 2012 (Верховна Рада України). Відомості 

Верховної Ради України, 1, 1.
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non-governmental organizations have the right to possess, use and dis-
pose of. For example, the Article 30 of the Federal Law of the Russian 
Federation “On Social Associations” provides the meaningful list of the 
property: non-governmental organization, which is a legal body can own 
the land, buildings, structures, houses, housing stock, transport, equip-
ment, inventory, property of cultural, educational and recreational pur-
poses, funds, stocks, other securities and other property necessary for 
financial support of the activity of this non-governmental organization, 
specified in its charter. The property of a non-governmental organization 
can also include agencies, publishers, media created and purchased at 
the expense of the non-governmental organization in accordance with 
its statutory objectives1. This specification allows to a non-governmental 
organization to understand the limits of the unification of the property 
assets which can be found on the balance of non-governmental organiza-
tion and assist in achieving of its goals.

One of the basic principles of the development of Ukraine as an inde-
pendent democratic state is the priority of a person, his or her rights and 
freedoms. At the present stage of the Ukrainian state establishment, the 
legal mechanisms to secure the right of each individual to association are 
actively formed. All acts that constitute the legal basis for legal regula-
tion of non-governmental organizations in Ukraine should be divided 
into two groups: 1) general acts that are acts that establish and ensure 
the availability of each individual right to association; 2) specific acts, 
those which regulate the activities of government on the establishment, 
registration and activity of non-governmental organizations in Ukraine.

In 2012, Ukraine adopted the Law “On Social Associations”, which 
provided a lot of new opportunities for the creation, activity and develop-
ment of non-governmental organizations. In particular it introduced new 
quality standards and approaches to non-governmental organizations, ter-
ritorial restrictions of their activities are removed, the range of the found-
ers is expanded, an opportunity to carry out business is given to non-
governmental organizations. At the same time, the new Law of Ukraine 
“On Social Associations” contains some flaws that create additional in-
convenience in the implementation of the right to association. The situ-
ation of legal regulation of non-governmental organizations in Ukraine 
can possibly be fixed for the better by making a comprehensive review 
of all the acts which govern relations in this area and their codification.

1 Федеральный Закон о общественных объединениях 1995. <http://www.consultant.
ru/popular/obob/>.
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Роман Галюк

полістРуктуРність укРаїнського пРава
social life is complicated and, accordingly, the structure of modern public re-
lations is undergoing a substantial transformation. This, in turn, leads to the 
production of different approaches to legal regulation. In the result of analysis 
of the linkages and interactions between the constituent elements of the legal 
system and the impact of environmental factors influencing its formation, the 
reproduction of systems of law with regard to its historical development pat-
terns is exercised. Thus, the problem actualized of complex formations in the 
system of legislation that are formed separately from branches and institu-
tions of legislation, directly corresponding to the relevant sectors and institu-
tions of law.
Specifics of legal regulation of a set of social relations in different spheres, 
the reason for the formation of a branch of law, has several features that 
distinguish it from other branches of legislation: the subject and method of 
legal regulation, sources and etc. The appearance of new branches of leg-
islation is connected with expansion of the subject of legal regulation. This 
expansion is caused by the appearance on the modern stage of development 
of a new relationship, which, because of their social significance, should be 
regulated by law.

Система права кожної держави має свої особливості, структуру, 
цілі та функції. Вона формується в певній історичній, географічній, 
економічній, політичній та соціальній ситуації. «Існуючий соціаль-
ний лад суспільства і держави визначає в кінцевому підсумку ту чи 
іншу систему права, його внутрішню побудову»1.

Таким чином, у результаті аналізу взаємозв’язків і взаємодії між 
складовими елементами системи права, а також впливу факторів 
зов нішнього середовища, які впливають на її формування, здійсню-
ється відтворення системи права з урахуванням її історичних зако-
номірностей розвитку.

Як основні системні елементи права, у вітчизняній юридичній 
науці традиційно виділяють галузі права, підгалузі права, інститути 
права та норми права як первинний елемент системи.

У вітчизняній юридичній науці галузь права, точніше – галузь 
норм права, традиційно інтерпретується як найбільш велика, відособ-
лена сукупність юридичних норм, що регулюють якісно однорідні 
групи суспільних відносин. Якісна однорідність тієї чи іншої сфери 
суспільних відносин викликає до життя відповідну систему право-
вих норм. І навпаки, наявність або відсутність тієї чи іншої системи 
правових норм залежить відповідно від наявності або відсутності 

1 Марченко, М.Н. (1998). Общая теория государства и прав: академический курс 
в 2 т. Т. 2. Москва: Зерцало, 231.
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певних сфер суспільних відносин, що потребують нормативного 
регулювання. Таким чином, галузь правових норм не створюється 
шляхом волевиявлення, а виникає внаслідок об’єктивних причин, 
вона зумовлена соціальними і практичними потребами. При цьо-
му як складова частина нормативно-правової системи галузь норм 
права має загальні (загальноправові), особливі (субстанціональні) 
й одиничні (індивідуальні) ознаки, зумовлені особливостями пред-
мета та методу правового регулювання.

Будь-яка система характеризується наявністю структурних еле-
ментів. Елемент системи – це мінімальний її компонент, що зберігає 
властиві цій системі ознаки, сукупність яких прямо або опосеред-
ковано складається в систему1. Виходячи з такого розуміння галузі 
норм права, відповідно до якої даний феномен може бути визначе-
ний як «складова, організаційно-відокремлена і невід’ємна части-
на (гілка) загального правового масиву, що діє в державі, типовий 
елемент системи права, який виражає його сутність на відповідному 
етапі розвитку, володіє загальноправовими, субстанціональними й 
індивідуальними ознаками і призначений для методично відокрем-
леного врегулювання певної сфери (блоку) суспільних відносин»2.

У системі радянського, у тому числі українського, права тради-
ційно заведено виділяти досить великий перелік галузей: держав-
не (конституційне) право, цивільне право, адміністративне право, 
кримінальне право, цивільно-процесуальне право, кримінально-
процесуальне право, земельне право, трудове право, сімейне право, 
фінансове право, кримінально-виконавче право тощо. Ці галузі на 
даний час «зазнають» уточнення, зміни предмета свого регулюван-
ня, меж із суміжними нормативними масивами. Багато в чому саме 
тому в юридичній літературі називається різна кількість галузей 
права.

Серед названих галузей українського права можна виділити 
основні галузі та похідні. С. С. Алексєєв пропонує розрізняти три 
групи галузей права3:

– профілюючі (або фундаментальні) галузі, до яких належать 
державне, адміністративне, цивільне, кримінальне право, процесу-
альні галузі;

– інші основні галузі – трудове, земельне, сімейне, фінансове 
право, право соціального забезпечення;
1 Кузьмин, А.В. (2008). Юридическая деятельность. Санкт-Петербург, 143.
2 Курдюк, Г.П., Будько, Л.В. (2004). Отрасль права: эволюционирование и 

перспективы. Краснодар, 63.
3 Алексеев, С.С. (1981). Общая теория права. Москва, 247-259.
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– вторинні, іменовані комплексними галузями права, – морське, 
банківське, господарське, страхове, природоохоронне право.

До основних належать ті галузі, предмет регулювання яких чіт-
ко визначений і відмежовується за істотними ознаками від інших 
сфер життєдіяльності суспільства. Основними галузями є конститу-
ційне право, цивільне право, кримінальне право та адміністративне 
право. До похідних належать ті галузі, предмет регулювання яких 
«виокремлюється» з предмета регулювання основної галузі та поза 
цією сферою суспільних відносин існувати не може. Похідними 
від цивільного права, таким чином, є сімейне право, трудове пра-
во, цивільно-процесуальне; похідними від кримінального права є 
кримінально-процесуальне, кримінально-виконавче право та ін.

Галузі норм права взаємопов’язані та мають органічну єдність, 
але при цьому вони не рівнозначні за своїм значенням, норматив-
ним обсягом, роллю в процесі впливу на суспільні відносини. Це 
пояснюється тим, що різні сфери належних нормативному впливу 
відносин не однакові за обсягом і складом. Тому в рамках найбільш 
великих галузей виділяють нормативно-правові підгалузі – відо-
кремлені в рамках галузі норм права системи юридичних норм, що 
регулюють великий, відносно самостійний блок суспільних відно-
син, які об’єднуються за ознакою видової подібності.

Наявність вертикальних зв’язків, залежності кримінально-про це-
су ального права та кримінально-виконавчого права від кримі наль-
ного права обґрунтовані в працях Ю. Оборотова, А.  Козлов ського, 
В. Дудченко, Н. Крестовської, А. Крижановського, Р.  Ка бальського, 
Н. Пікурова, А. Наумова, В. Мальцева та ін. Так, у цивільному праві 
як підгалузі виступають авторське, житлове, спадкове право; у кон-
ституційному праві – виборче право, конституційно-процесуальне 
право. За певних обставин підгалузь може бути перетворена на са-
мостійну галузь права.

Найважливішим елементом нормативно-правової системи висту-
пає інститут права, тобто порівняно невелика, стійка група правових 
норм, що регулюють певний різновид суспільних відносин у рамках 
галузі норм права (галузеві правові інститути) або кількох правових 
галузей (міжгалузеві правові інститути). При цьому якщо юридична 
норма виступає як вихідний елемент, «жива» клітинка правової ма-
терії, то правовий інститут є первинною правовою спільністю1. Ці 
правові спільності покликані регламентувати окремі сфері, сторони 
соціальної життєдіяльності та є складовою частиною, специфічним 
1 Алексеев, С.С. (1975). Структура советского права. Москва: Юрид. лит., 119.
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нормативним блоком, сформованим у рамках галузі або декількох 
галузей норм права. Інститути права мають відносну автономію, 
оскільки стосуються певною мірою самостійних питань. Крім того, 
вони мають такі властивості, як відносна самостійність, специфіч-
ність способу правового регулювання, наявність або принципова 
можливість формування загальних понять у рамках видових явищ. 
Таким чином, правовий інститут – це окремий комплекс правових 
норм, що регулює за допомогою специфічних прийомів і способів 
однорідний вид чи сторону суспільних відносин1.

На відміну від галузей і підгалузей права, що характеризуються 
певним ступенем самостійності, норми, що включаються в право-
ві інститути, не справляють самостійного регулятивно-охоронного 
впливу на суспільні відносини. Однак це жодним чином не зменшує 
їх правової значущості; вони є необхідною ланкою галузі права. 
Якщо правова норма – «вихідний елемент, жива клітинка» правової 
матерії, то правовий інститут – первинна правова спільність.

Слід зазначити, що правовий інститут не будь-яке довільне поєд-
нання правових норм, а впорядкована сукупність норм, пов’язаних 
між собою за юридичним змістом і безпосереднім ставленням до 
регульованих ними суспільних відносин.

Інститути поділяються на галузеві та міжгалузеві. У рамках 
галузевого інституту об’єднуються норми, що мають юридичне 
значення від імені однієї галузі (інститут співучасті у злочині, ін-
ститут екологічних злочинів у кримінальному праві; інститут дару-
вання в цивільному праві; інститут оскарження й опротестування 
судових вироків, визначень і постанов, що не набрали чинності в 
кримінально-процесуальному праві). Міжгалузевий інститут охо-
плює правові норми, що використовуються в різних галузях права 
(інститут власності, інститут громадянства, інститут подання ци-
вільного позову).

Деякі правові інститути складаються із субінститутів, тобто є 
складними. Субінститути – це групи норм права в рамках одного 
правового інституту, що виражають певні особливості правового 
регулювання окремих видів суспільних відносин (наприклад, субін-
ститутами є: роздрібна купівля-продаж в інституті купівлі-продажу 
в цивільному праві; призначення покарання неповнолітнім в інсти-
туті призначення покарань у кримінальному праві; охорона праці 
жінок в інституті охорони праці в трудовому праві).
1 Киримова, Е.А. (2000). Правовой институт: понятие и виды. Саратов, 15.
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Всі галузі права є структурними елементами системи права, 
хоч і нерівнозначними за своїм значенням. Утворення нових галу-
зей є закономірним наслідком об’єктивних змін, що відбуваються 
в соціально-політичній системі. Ускладнення суспільних відносин 
зумовлює необхідність виникнення нових соціально-правових регу-
ляторів. При цьому відбувається поступове накопичення однотип-
ного нормативного матеріалу, що потребує уніфікації та відокрем-
лення. Одним із видів такої уніфікації і є процес утворення нових 
галузей права.

Історично перший тип системи права заснований на класифікації 
норм за суб’єктами правовідносин, тобто за станами, релігійними 
громадами тощо. У середньовічній Європі в кожній із «суб’єктивних 
галузей» (дворянське право, міське право, селянське право, право 
окремих релігійних громад тощо) були свої підгалузі й інститу-
ти приватноправового та публічно-правового характеру, а також 
«об’єктивного» характеру (земельно-правові, господарсько-правові 
та ін.)1. З перемогою ліберальних і демократичних революцій фор-
мується формально-юридичний критерій поділу права на приватне 
(з підгалузями: торговельне, сімейне, трудове тощо) і публічне (з 
підгалузями: державне, адміністративне, судове та ін.).

Слід констатувати, що в даний час відбувається процес форму-
вання системи права (насамперед, у державах романо-германської 
правової сім’ї) за об’єктами відповідних правовідносин. При цьому 
норми приватного та публічного права, пов’язані з тим чи іншим 
об’єктом, узгоджуються, переплітаються і включаються до складу 
«об’єктних» галузей та інститутів права2.

У системі українського права традиційно до основних галузей 
права належать конституційне (державне), цивільне, адміністратив-
не, кримінальне. Разом із тим досить часто як самостійні галузі роз-
глядаються податкове право, митне право, банківське право тощо.

Слід зазначити, що з питань поняття галузі права, поділу права на 
галузі, підстав такого поділу та розмежування відповідних галузей 
повної єдності думок не досягнуто. У літературі навіть висловлюва-
лася думка, що галузей як таких у праві немає і від розгляду, а також 
спроб вирішення системи права та галузі права слід відмовитися на 
користь проблем системи законодавства і галузі законодавства3.
1 Берман, Г.Дж. (1998). Западная традиция права: эпоха формирования. Москва, 5.
2 Кикотъ, В.А. (2002). О системе права. Труды Московской государственной 

юридической академии. Москва, 43-47.
3 Лившиц, Р.3. (1982). Система права и перспективы ее развития. Советское 

государство и право, 6, 96-97.



460

ISSN 2336-5439          EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ

Необхідно відзначити, що останнім часом досить часто одне й 
те саме явище дослідники вважають належним як до галузей права, 
так і до галузей законодавства – комплексних чи навіть основних. 

При цьому необхідно погодитися з думкою Н. О. Гущиної, що 
дослідники і практики, які звертаються до системи права, часто на-
зивають галуззю права те, що насправді є галуззю законодавства, 
і навпаки. Так, серед учених-правознавців, як і раніше, відсутній 
консенсус з приводу можливості визнання деяких «комплексних» 
галузей права. Противники такого визнання, на думку дослідниці, 
вважають, що комплексним може бути тільки законодавство, при-
значене регулювати певні сфери суспільних відносин. А його окре-
мі норми можуть одночасно використовуватися різними галузями 
права1. Зростання значення правового регулювання тягне за собою 
утворення комплексних структурних об’єднань юридичних норм. Це 
обумовлено комплексним характером предмета і методу правового 
регулювання, суб’єктів та об’єктів правових відносин. Виникнення 
комплексних утворень залежить і від ступеня розвиненості правової 
системи, від взаємодії її з іншими нормативно-регулятивними сис-
темами суспільства. Комплексний правовий вплив дозволяє більш 
ефективно і цілеспрямовано вирішувати економічні та соціальні 
питання2. Очевидно, що соціальне життя ускладнюється і, відповід-
но, сучасна структура суспільних відносин також зазнає змістовної 
трансформації. Це, у свою чергу, обумовлює вироблення іншого 
підходу до їх правового регулювання. Таким чином, актуалізується 
проблема комплексних утворень у системі законодавства, що скла-
даються окремо від галузей та інститутів законодавства, прямо ко-
респондуючих відповідним галузям та інститутам права (якими є, 
наприклад, конституційне, кримінальне, цивільне, адміністративне 
законодавство).

Галузева правова специфіка нормативно-правового регулюван-
ня сукупності суспільних відносин – привід до формування галузі 
законодавства, що характеризується низкою особливостей, які від-
різняють її від інших галузей законодавства: предмет і метод право-
вого регулювання, джерела та ін.

Поява нових галузей законодавства пов’язана насамперед із роз-
ширенням кола предмета правового регулювання. Таке розширення 
обумовлено виникненням на сучасному етапі розвитку суспільства 
1 Гущина, Н.А. (2003). Система права и система законодательства: соотношение 

и некоторые перспективы развития. Известия высших учебных заведений. 
Правоведение, 5, 203.

2 Алексеев, С.С. (1981). Общая теория права. Москва, 359.



461

ISSN 2336-5439          EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 1 Issue 6  2014

нових відносин, які внаслідок своєї соціальної значимості повинні 
бути врегульовані правом. Наявність публічного інтересу й обумов-
лює появу нормативних актів, що регулюють такі відносини1.

Отже, основним критерієм відокремлення таких нормативних 
утворень, як галузі норм права, підгалузі та правові інститути, є 
специфіка предмета та методу правового регулювання. Разом із 
тим, розглядаючи право як особливу систему нормативного регулю-
вання, регулювання поведінки в суспільстві здійснюється на трьох 
рівнях, які можуть бути визначені відповідно до загальнофілософ-
ського критерію «загальне – особливе – одиничне». Відповідно до 
цих рівнів слід проводити і градацію правових норм, які є правовою 
системою для загальних вихідних норм (цілі, принципи, дефініції), 
норм-правил, локальних норм.

На першому, вищому з позначених, рівні правові норми носять 
вихідний характер і є забезпеченою можливістю державного при-
мусу формою закріплення найбільш соціально значимих принципів, 
основоположних засад, які лежать в основі всієї системи правового 
регулювання. Ці норми офіційно закріплюють будь-які положення 
матеріального чи процесуального характеру шляхом його словесного 
позначення чи вказівки на один або кілька суттєвих ознак або шляхом 
повного визначення (дефініції). За допомогою розглянутих норм ви-
значаються цілі, завдання, принципи правового регулювання; закрі-
плюються правові категорії та поняття. Регулюючий вплив вихідних 
норм дуже великий і відносно самостійний. Вихідні правові норми 
отримують логічний розвиток і конкретизацію в інших нормах, пра-
вилах поведінки, що не виключає їх прямої дії. На них можна поси-
латися при вирішенні конкретної юридичної справи, якщо необхідно 
обґрунтувати правозастосовний акт тим чи іншим принципом права, 
чи підтвердити непорушність будь-якого законодавчого положення, 
або підсилити авторитетність прийнятого рішення.

На норми-правила припадає більша частина правових норм. 
Вони відзначаються представницько-зобов’язуючим характером, 
установлюють масштаб можливої (належної) поведінки учасників 
суспільних відносин, їхні взаємні суб’єктивні права й обов’язки. Ці 
норми виступають як правила безпосереднього, прямого регулю-
вання поведінки людей, їх суспільних відносин, у них отримують 
логічний розвиток і деталізацію вихідні правові норми.
1 Лукашук, И.И. (2000). Глобализация, государство, право, XXI век. Москва: 

Спарк, 261.
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Локальні норми містять правила поведінки, що діють у межах 
відокремленого територіального утворення. У межах відповідних 
соціальних систем локальні норми покликані стимулювати й упо-
рядковувати діяльність суб’єктів соціальної взаємодії в рамках від-
повідної системи, забезпечувати поєднання загальнодержавних, 
групових та індивідуальних інтересів. Відповідно до цього локальні 
норми не мають рівня спільності, властивого вихідним нормам або 
нормам-правилам і відрізняються більш конкретним змістом.
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конституційне РегулЮвання поРядку 
висунення кандидатів у наРодні депутати 
укРаїни політичними паРтіями:  
пошуки оптимальних механізмів

The author explores the gaps of Ukraine’s electoral legislation allowing the 
political parties to abuse their rights. The Article analyzes the nomination by 
political parties of the candidates for People’s deputies in Ukraine in theory 
and practice. The research comprises the study of the nomination period, 
the rights of the political party as legal entity, arrangement of the nomina-
tion procedure. The application of the legal modeling allows to formulate 
certain predicted conclusions. The article suggests several directions of the 
electoral laws’ reforming. It is proposed to strengthen the Central Electoral 
Commission’s control over the process of people’s deputies’ nomination by 
political parties.

Першою активною фазою виборчого процесу для політичних 
партій в Україні є здійснення висування кандидатів при проведенні 
виборів народних депутатів України. Виборче законодавство Укра-
їні достатньо ліберально врегульовує порядок організації цієї ви-
борчої стадії, врегульовуючи її двома статті Закону України «Про 
вибори народних депутатів України»1. Диспозиції цих норм закрі-
плюють межі допустимої правової поведінки політичних партій. 
Процедурне регулювання проведення висування кандидатів у на-
родні депутати України закріплена банкетною нормою з відсилкою 
до норм статутів відповідних політичних партій.

Практика застосування виборчого законодавства при здійснен-
ні висування кандидатів у народні депутати України свідчить про 
відсутність організаційно-правового контролю за дотриманням по-
літичними партіями належних юридичних процедур при здійснен-
ні висування кандидатів у народні депутати України. Частково це 
пов’язано з тим, що норми виборчого закону вимагають подання до 
Центральної виборчої комісії тільки рішенні вищого керівного ор-
гану партії, як підтвердження наявності юридичного факту висуван-
ня та інших документів що передбачені статутом партії. При цьому 
поза увагою залишається дотримання фундаментальних принципів 
1 Закон про вибори народних депутатів України 2011 (Верховна Рада України). 

Відомості Верховної Ради України, 10-11, 73.
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діяльності політичних партій визначених Законом України «Про по-
літичні партії в Україні»1.

Висування кандидатів у народні депутати України політични-
ми партіями продовжує залишатися в України непрозорою та по-
літично корумпованою процедурою у силу низки факторів. Вміле 
використання законодавства, що регулює порядок функціонування 
політичних партій та участи їх у виборчому процесі дозволяє «руй-
нувати демократичні тенденції» розвитку політичної системи Укра-
їни. Часто мета участі політичних партій у виборах є очевидно не 
правовою, а виключно політичною – відтягування голосів, право 
мати власних членів дільничних виборчих комісій, здійснення по-
літично диверсійної діяльності тощо. У зв’язку з цим, гострою по-
требою конституційно-правового регулювання порядку висування 
народних депутатів України політичними партіями є перегляд унор-
мування даної процедури з урахуванням існуючих законодавчих 
«обхідних шляхів».

Дослідження проблематики порядку висування народних де-
путатів України політичними партіями є мало досліджуваним у 
сфері юридичних наукових пошуків, зважаючи на специфіку теми. 
При цьому не можна не згадати наукові здобутки вітчизняних та 
зарубіжних вчених: Л.І. Адашис, С.В.Левушкіной, О.В. Марцеляка, 
Р.Р. Хусаинова та ін.

Метою дослідження є здійснення моделювання конституційно-
правового порядку висування кандидатів у народні депутати Укра-
їни для визначення напрямів оптимізації виборчої стадії та недопу-
щення політичних зловживань.

Хід дослідження. Порядок висування кандидатів у народні де-
путати України врегульований Законом України «Про вибори на-
родних депутатів», а також Законом України «Про політичні партії в 
Україні» у частині вимог до виборчого списку кандидатів, які вису-
ваються у загальнодержавному багатомандатному виборчому окру-
зі. Практика застосування цих норм має бути розглянута окреми-
ми аспектами для отримання цілісної картини дієвості механізмів 
правового регулювання та виявлення можливих напрямів правового 
зловживання. Для зручності розглянемо окремо строки висування, 
правосуб’єктність політичних партій, правове регулювання проце-
дури висування.
1 Закон про політичні партії в Україні 2001 (Верховна Рада України). Відомості 

Верховної Ради України, 23, 118.
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строки висування кандидатів у народні депутати україни 
політичними партіями. У першу чергу звернемо увагу, що вибор-
че законодавство України визначає строки проведення перебігу цієї 
стадії. На чергових виборах народних депутатів України висування 
розпочинається за 90 і закінчується за 79 днів до дня голосування. 
При проведенні позачергових виборів висування кандидатів у на-
родні депутати починається на наступний день після опублікуван-
ня Указу Президента України про дострокове припинення повно-
важень Верховної Ради України або рішення Центральної виборчої 
комісії про призначення виборів (за 60 днів до дня голосування). 
Висування кандидатів у депутати партіями закінчується за 40 днів 
до дня голосування. Таким чином, маємо суттєву різницю у строках 
у межах яких політичні партії мають здійснити проведення проце-
дури висування кандидатів у депутати (див. рис. 1). 

Рис.1. Строки висування кандидатів у народні депутати України  
політичними партіями

При проведенні позачергових виборах народних депутатів Укра-
їни цей строк майже у двічі більший ніж при проведенні аналогіч-
них процедур при проведенні чергових виборів народних депутатів 
України. Логіку яка переслідувалася законодавцем при визначенні 
строків можна частково зрозуміти. При проведенні чергових вибо-
рів політичні партії завчасно можуть розрахувати строки початку 
виборчого процесу та здійснити усі необхідні організаційні заходи 
щодо проведення з’їздів чи конференцій. Однак, проведення поза-
чергових виборів відбувається у скорочені на 1/3 строки. Відтак, усі 
процедури мають бути скорочені з дотриманням загальної пропо-
рції та з урахуванням особливостей кожної стадії. Тому, подовження 
строку висування кандидатів фактично призводить до зменшення 
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строків для Центральної виборчої комісії по виготовленню виборчої 
документації (плакати, виборчі бюлетені тощо), а також для вибор-
ців щодо визначеності власного політичного вибору з поміж учас-
ників «політичних перегонів». 

Погоджуючись з висновками Р.Р. Хусаінова, що висування та ре-
єстрація кандидата представляє собою нерозривну єдину стадію ви-
борів1, звернемо увагу на ще одну особливість закріплення строків 
висування кандидатів політичними партіями у відношенні до про-
цедури реєстрації. При проведенні позачергових виборів гранич-
ний строк подачі документів для реєстрації кандидатів після спливу 
строку висування є більший у двічі ніж на позачергових виборах 
(див. рис. 1). Збільшенню цього процесуального строку на поза-
чергових виборах неможливо знайти раціонального та виваженого 
пояснення. Десятиденний строк подачі документів для реєстрації 
кандидатів після закінчення строку висування навряд чи потрібен 
ЦВК, яка не може перейти до підготовки процедури голосування 
поки не буде прийнято рішення по кожному поданому пакету до-
кументів кандидатів. При цьому не слід забувати, що закон визна-
чає за ЦВК право приймати рішення про реєстрацію або відмову у 
реєстрації не пізніше 5 днів з моменту прийняття документів. Таким 
чином, останні рішення про реєстрацію чи відмову у реєстрації мо-
жуть бути прийняті за 25 днів до дня голосування. Відмова про реє-
страцію кандидата може також бути оскаржена у судовому порядку 
у відповідності до строків визначених Кодексом адміністративного 
судочинства України (КАСУ). Таким чином, згідно частини 6 статті 
172 КАСУ суб’єкт має право здійснити оскарження такої постанови 
протягом 5 днів з дня винесення рішення, а суд згідно частини 11 
статті 172 зобов’язаний вирішити цю адміністративну справу. На 
підставі цього можна змоделювати, що остаточний строк вирішення 
питання про реєстрацію може бути перенесений на 18 день до дня 
проведення голосування (див. рис. 2). Враховуючи зміст частини 1 
статті 81 Закону України «Про вибори народних депутатів України» 
ЦВК має не пізніше ніж за 7 днів до дня голосування укласти до-
говір про виготовлення виборчих бюлетенів. На підставі цього, є 
підстави стверджувати, що ЦВК опиняється у достатньо складному 
організаційно-правовому становищі.

1 Хусаинов, Р.Р. (2011). Выдвижение и регистрация кандидатов на выборах 
в органы местного самоуправления в Российской Федерации: диссертация 
кандидата юридических наук: 12.00.02. Казань: Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, 8.
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Рис. 2. Строки висування кандидатів у народні депутати України  
під час позачергових виборів

правосуб’єктність політичних партій, щодо висування кан-
дидатів у народні депутати україни. У відповідності до Закону 
України «Про вибори народних депутатів України» суб’єктами ви-
сування кандидатів у народні депутати України є політичні партії, 
що утворені та зареєстровані у встановленому законом порядку. Ін-
ших вимог закон не визначає. У попередніх редакція виборчого за-
конодавства мали місце положення, що визначали граничні строки 
утворення політичних партій. Зокрема, допускалися до участі у ви-
борчому процесі політичні партії, що були утворені та зареєстровані 
не пізніше одного року до дня проведення голосування. Професор 
О.В. Марцеляк також схвально відноситься до таких характеристик 
виборчої правосуб’єктності політичних партій. Автор стверджує, 
що така практика є допустимою для багатьох демократичних країн1. 
Такими вимогами законодавець створював додаткові «правові філь-
три» для політичних партії, що не мають наміру приймати участь у 
виборчому процесі як повноцінний суб’єкт «політичної боротьби», 
а планують приймати участь як «технічні партії» (ведення антиагі-
тації, «отримання представників» у складі окружних та дільничних 
виборчих комісіях, «відтягування» голосів конкурентів тощо). 

Наявність такої «цензової вимоги» до суб’єкта висування певною 
мірою забезпечував досягнення поставлених цілей, однак за своїм 
змістом це суперечило принципу рівності політичних партій (в за-
лежності від терміну їх утворення). У Чеській Республіці, зокрема, 
при проведені виборів до парламенту законодавство використовує 
механізм доступу до процедури висування кандидатів політичними 
партіями діяльність яких не призупинена 2. У свою чергу у Велико-
1 Марцеляк, О.В. (2008). Вибори народних депутатів України: історія, теорія, 

практика: навчальний посібник. Харків: ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ПРЕС», 399.
2 ZÁKON o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých 

dalších zákonů 1995 (Parlament České republiky). Офіційний веб сайт Вищого 
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британії, Виборча комісія веде реєстр партій Великобританії котрі 
бажають приймати участь у виборах на території Англії, Шотландії 
чи Уельсу1. 

Правовий механізм доступу до виборчого процесу «технічні пар-
тії» в Україні залишається й до сьогодні доступним. Користуючись 
існуючими правовими механізмами політики нерідко створюють 
політичні партії тільки напередодні виборів. Мають місце також 
використання механізму перейменування політичної партії, що не 
призводить до зміни дати її реєстрації. Такі дії вчиняються виключ-
но з метою участі у конкретному виборчому процесі. Фактичне 
функціонування такої політичної партії та її регіональних осередків 
не здійснюється.

До здійснення таких політико-правових маніпуляцій призвело 
формулювання статті 53 Закону України «Про вибори народних 
депутатів України». Норма виборчого законодавства зазначає, що 
«Партія може висунути … виборчий список кандидатів у депутати 
від партії у загальнодержавному окрузі у кількості, яка не переви-
щує 225 осіб. Користуючись таким формулюванням непоодиноки-
ми стали випадки висування партіями списків з 3-10 осіб. Це у свою 
чергу не є порушенням вимог діючого виборчого законодавство, 
однак створює конституційно-правові загрози формуванню Верхо-
вної Ради України. Згідно частини 2 статті 82 Конституції України 
«Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш 
як двох третин від її конституційного складу». Законодавство про 
вибори народних депутатів України у свою чергу не передбачає ви-
падку, коли виборчий список політичної партії є меншим за кількіс-
тю кандидатів ніж кількість місць у парламенті які вони здобули. 
Таким чином, гіпотетично може мати місце ситуації не заповнення 
місць у Верховній Раді України у зав’язку з цим. Тому, варто звер-
нути увагу на формулювання статті 53 Закону України «Про вибо-
ри народних депутатів України» і викласти її у іншій редакції, яка 
зобов’язувала б політичну партію висувати виборчий список у кіль-
кості не менше 225 народних депутатів України. Такі зміни зможуть 
забезпечити повноцінну відповідальність політичних партій за фор-
мування парламенту та забезпечать додаткові «правові фільтри» для 
участі у виборчому процесі «технічні партії».

адміністративного суду Чехії. <http://www.nssoud.cz/zakony/247_1995.pdf> 
(2014, листопад, 21). 

1 Лафитский, Д.В., Касаткина, Н.М., Орлов, А.Г., Трещетенкова, Н.Ю. (2006). 
Современные избирательные системы. Вып. 1: Великобритания, Канада, 
Мексика, Польша. Москва: Норма, 74.
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процедура висування. Спираючись на дослідження О.В. Мар-
целяка1 нагадаємо, що сама процедура висування кандидатів полі-
тичною партією складається з трьох етапів. Професор включає до 
них передномінаційний, формально-номінаційний та етап затвер-
дження висування виборчим органом. Хоча останній етап висуван-
ня за таким підходом вже є окремою стадією виборчого процесу – 
реєстрація кандидатів внесених до виборчого списку.

Правове регулювання передномінаційної стадії виборче законо-
давство України здійснює засобами відсилочної норми. Законодав-
ство містить бланкетну правову норму (стаття 33 Закону України 
«Про вибори народних депутатів України»), яка переносить правове 
регулювання порядку проведення з’їздів (зборів, конференцій) на 
норми статутного права. У свою чергу, Закон України «Про полі-
тичні партії в Україні» встановлюючи вимоги до статуту політичної 
партії у пункті 7 статті 8 не визначає критеріїв процедури скликання 
та проведення партійних з’їздів, конференцій, зборів та інших пред-
ставницьких органів політичної партії.

У зв’язку з цим, при проведення з’їздів (зборів, конференцій) по-
літичними партіями, щодо висування кандидатів у народні депутати 
України має місце правовий вакуум. Політичні партії використову-
ють його у власних цілях, керуючись «зручними нормами» статуту 
політичної партії для формалізації процедури висування кандидатів, 
прийняття рішень у «ручному режимі», зміну кандидатур висуну-
тих кандидатів у період між датою проведення формального з’їзду 
та датою подання документів для реєстрації кандидатів у Централь-
ну виборчу комісію та ін. У порівняні із законодавством про вибори 
Президента України норми проведення виборів народних депутатів 
є більш диспозитивними. Мова йде про частину 8 статті 47 Зако-
ну України «Про вибори Президента України», у якій імперативно 
встановлено, що: «Про час і місце проведення з’їзду (зборів, конфе-
ренції) з метою висунення кандидата на пост Президента України 
заздалегідь повідомляються засоби масової інформації». Ця норма 
повною мірою відповідає принципам доступу до інформації гро-
мадян, принципу гласності, прозорості та громадського контролю. 
Нажаль подібних вимог у нормах законодавства про вибори народ-
них депутатів України не міститься, що у свою чергу призводить до 
формалізації та тінізації цієї стадії виборчого процесу, як вже зазна-
чалося вище.
1 Марцеляк, О.В. (2008). Вибори народних депутатів України: історія, теорія, 

практика: навчальний посібник. Харків: ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ПРЕС», 397.
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Варто звернути увагу законодавця на потребу більш імператив-
ного унормування процедури висування кандидатів у народні депу-
тати України політичними партіями. З цього приводу Л.І. Адашис 
стоїть на позиції встановлення мінімальних і необхідних правових 
вимог до процедури відбору та висування кандидатів1. Однак, з ура-
хуванням наведених вище аргументів, варто зобов’язати політичні 
партії запрошувати на проведення з’їзду представників Централь-
ної виборчої комісії (які будуть здійснювати державний контроль 
за дотримання процедури висування кандидатів у народні депутати 
України), повідомляти про час та місце проведення з’їзду (зборів, 
конференції) засоби масової інформації та встановлення вимоги 
присутності кандидата у народні депутат України на з’їзді (зборах, 
конференції).

висновки. Оптимізація законодавства про вибори народних де-
путатів України у частині висування кандидатів політичними пар-
тіями є нагальною потребою для реформування виборчої системи 
України. Унормування процедури висування кандидатів за охаракте-
ризованими критеріями має забезпечити демократизацію виборчого 
процесу буде сприяти зменшенню електоральної корупції, політич-
них маніпулювань свідомістю виборців та ін. Посилення державно-
го контролю та нагляду цій сфері є нагальною потребо зважаючи на 
низький рівень політичної культури учасників виборчого процесу 
та практики маніпулювань свідомістю виборців. З метою досягнен-
ня охарактеризованих цілей варто:

1. Унормувати строки висунення кандидатів у народні депутати 
України на чергових та позачергових виборах, шляхом ліквідації 
строкового дисбалансу стадії висування та стадії реєстрації канди-
датів за наведеними у статті критеріями.

2. Запровадити критерії дієздатності політичних партії щодо ви-
сування кандидатів у народні депутати України, шляхом встанов-
лення додаткових умов виборчої правосуб’єктності політичних пар-
тій. У цьому напрямі варто використати досвід зарубіжних країн та 
запровадити: обмежити участь новостворених партій, запровадити 
моніторинг функціонування політичних партій у міжвиборчий пері-
од з подальшим внесення їх до реєстру Центральної виборчої комі-
сії правом висування кандидатів тощо.

3. Дотримання процедури порядку висування кандидатів у народ-
ні депутати України політичними партіями є важливим питанням 
1 Адашис, Л.І. (2010). Політичні партії як суб’єкти виборчого процесу на виборах 

народних депутатів України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. 
Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 15.
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легітимності участі їх у виборчому процесі. Здійснення контроль-
них заходів з боку Центральної виборчої комісії та органів юстиції 
за дотриманням статутних положень політичними партіями у час-
тині проведення з’їзду (зборів, конференції). Це у жодному разі не 
має розцінюватися як втручання у діяльність політичних партій, на-
томість, запровадження такої державної політики сприятиме забез-
печенню принципу верховенства права у виборчому процесі.

4. Правосуб’єктність політичних партій для участі у виборчому 
процесі має бути врегульована на рівні закону. Доступ до участі у 
виборчому процесі у межах загальнодержавного багатомандатного 
виборчого округу повинні мати лише ті політичні партії, що ма-
ють достатній організаційний потенціал. Оскільки, набуття статусу 
суб’єкта виборчого процесу передбачає не лише набуття юридич-
них прав, але й виникнення політичних обов’язків у сфері відпо-
відальності за рівень демократичності виборів. У зв’язку з цим, до 
закону України «Про політичні партії в Україні» слід внести від-
повідні зміни, щодо порядку та умов участі політичної партії у ви-
борчому процесі і зобов’язати Центральну виборчу комісію вести 
реєстр політичних партій, що планують приймати участь у виборах.

5. Порядок утворення та перейменування політичних партій і 
внесення змін до їх статутів має підлягати обов’язковому перегляду. 
Приведення цієї процедури у відповідності до потреб виборчого за-
конодавства створить додаткову перепону для зловживання правом 
у виборчому процесі політичними партіями.
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Сергій Чумак 

механізм вчинення злочинів, пов’язаних 
з  фальсифікаціЄЮ Результатів вибоРів

The concept of falsification of elections results is defined in the article on the 
basis of analysis of practice materials; these are the actions aimed at violating 
the whole election process and the manner provided for getting, filling the 
ballots and voting process; procedure envisaged for a count and claim of 
results of voting or process certain for registration of electors. In addition 
it is marked that all cases of falsification of elections in practical application 
can be divided in two categories: falsification without participation in it of 
separate electors; falsification of elections with participation of electors. 
Also attention is concentrated on some problems of financing of electoral 
campaigns as a possible source of funding further costs on committing of 
falsification of election results. The result of elections here considerably 
depends on monetary funds which are owned by party or candidate, because 
the electoral campaign, namely pre-election agitation, is conducted at the 
expense of the last two.

постановка проблеми. Проблема аналізу достовірності резуль-
татів виборів та референдумів існувала у всіх країнах і у всі часи. 
Але для України та інших країн СНД ця проблема особливо акту-
альна. Перш за все тому, що після кожних виборів з’являються бага-
точисельні заяви про грубі порушення процедури та фальсифікації. 
При цьому слід відзначити відсутність судових процесів, що мож-
ливо пояснити декількома причинами. По-перше, заступництвом 
фальсифікаторів замовником даної фальсифікації. По-друге, у біль-
шості випадків, практичною неможливістю піймати фальсифікато-
ра «за руку». Якщо він поклав бюлетень «Іванова» у стопку бюле-
тенів «Петрова» і наглядач це помітив, працівник виборчої комісії 
може послатися на втому чи автоматичну помилку. 

аналіз останніх досягнень і публікацій. Окремі питання проти-
дії злочинам та іншим правопорушенням у сфері реалізації законо-
давства про вибори у контексті їх кримінально-правової кваліфіка-
ції, кримінологічної характеристики та профілактики досліджували 
Л. В. Гудзь, В. М. Колесниченко, А. М. Колодій, С. В. Красноголо-
вець, О.В. Кубарєва, О. В. Лавринович, С. Я. Лихова, Л. П. Меді-
на, М. І. Мельник, С. А. Мозоль, М. О. Мягков, М. Л. Ставнійчук, 
Ю. М. Тодика, М. І. Хавронюк та ін. Крім того, слід зазначити, що 
численні публікації за темою дослідження, що трапляються у засо-
бах масової інформації, здебільшого мають публіцистичний харак-
тер.

метою статті є дослідження окремих механізмів вчинення зло-
чинів, пов’язаних з фальсифікацією результатів виборів.
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Перш ніж виявити види механізму фальсифікацій результатів ви-
борів, потрібно визначити, що таке фальсифікація.

Поняття фальсифікація (від лат. falsificatio – підробка) означає 
вчинена з корисливих мотивів підробка чогось, зміна вигляду або 
властивостей предмета і надання йому такого зовнішнього вигляду, 
який не відповідає його справжній суті1. Фальсифікація передбачає 
підроблення, перекручення та розповсюдження фальшивої інфор-
мації та її носіїв. 

Аналіз матеріалів практики свідчить про те, що фальсифікація 
результатів виборів представляє собою дії, які спрямовані на пору-
шення всього виборчого процесу, а також порядку, який передба-
чений для отримання, заповнення виборчих бюлетенів та процесу 
голосування; процедури передбаченої для підрахунку та затвер-
дження результатів голосування чи процесу, визначеного для реє-
страції виборців. 

Наряду з терміном «фальсифікація», що стосується документів, 
використовуються терміни «підлог» та «підробка». В криміналісти-
ці ж має місце використання останнього поняття. 

Підробка є способом вчинення багатьох злочинів, в тому числі 
і злочинів проти виборчих прав. Наведений спосіб є своєрідним 
обманом, який є матеріально вираженим у виборчому документі. 
Такий обман вчиняється зацікавленими особами заради того, щоб 
сторонні особи ту викривлену інформацію у документі сприймали 
за справжню.

Підробка виборчих документів в основному має комплексний 
характер. Так, виготовляється виборчий документ у протизаконний 
спосіб, потім до нього заносяться неправдиві відомості та здійсню-
ється його інша підробка у вигляді проставляння печатки виборчої 
комісії. Після чого здійснюється його використання. Підробка є зна-
рядійним способом вчинення злочину. Це випливає з того, що при 
будь-якому підробленні здійснюється вплив на матеріальні речі. І 
такий вплив завжди робиться за допомогою засобів вчинення зло-
чину. Це можуть бути “звичайні” засоби та спеціально прилаштова-
ні для вчинення конкретного різновиду підроблення. При підробці 
виборчої документації злочинці в основному вдаються до частко-
вого підроблення, зміст якого полягає у підчищенні, виправленні, 
дописці, підробленні підписів, печаток та штампів. Будь-яку таку 
зміну, внесену в документ, злочинець прагне зробити непомітною і 
маскувати під загальний фон.
1 Мельничук, О.С. (1974). Словарь иностранных слов. Киев.
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Існує дві форми підробки – виготовлення та перероблення. Але, 
незалежно від форми, всі підроблення вчинюються заради того, щоб 
сторонні особи сприймали підроблену річ за справжню.

Підробка, як спосіб вчинення злочину, в залежності від співвід-
ношення з дією, може виступати у якості внутрішнього змісту зло-
чинної дії, бути іманентною їй, або виступати у ролі дії “допоміж-
ного” характеру, що забезпечує виконання основної дії.

За особливостями зовнішньої сторони вчинення необхідно роз-
різняти матеріальну та інтелектуальну підробку. 

Незначні порушення, які пов’язані з організацією і проведенням 
виборчих компаній, такі, як неточності, допущені у агітаційній літе-
ратурі, методи, до яких удаються кандидати, щоб змусити своїх по-
літичних супротивників зняти свої кандидатури, чи нездатність чле-
нів виборчих комісій забезпечити дотримання процедур голосування 
при штатних виборах, але без умислу, зазвичай не підпадають під 
категорію фальсифікація виборів, однак, є її невід’ємною частиною.

Більшість випадків фальсифікації виборів відбувається у зв’язку 
з прагненням незаконним шляхом отримати пост у місцевих орга-
нах влади, який забезпечує право призначення на посаду. Таким 
чином, дії по фальсифікації результатів виборів часто пов’язані з 
іншими злочинами, такими, як: захист та приховування незаконних 
дій, встановленням та використанням корумпованих зв’язків в орга-
нах державної влади і управління.

Злочинні дії по фальсифікації результатів виборів зазвичай не 
мають місця в тих адміністративних підрозділах, де одна політична 
сила користується широкою підтримкою електорату, так як в таких 
випадках зазвичай не має необхідності удаватися до різного роду 
махінаціям та порушенням для отримання посту у місцевих орга-
нах влади. Як раз навпроти, фальсифікація виборів найбільш часто 
проходе там, де виступають відносно рівні політичні сили і там, де 
багато залежить від того, хто займе дану державну посаду – як це 
часто трапляється при виборах на «протекційні» пости, які є осно-
вними джерелами отримання чи забезпечення прибутку.

Всі дії кандидатів до дня голосування є Піаром або Чорним піа-
ром. Використання брудних технологій фактично легалізоване іс-
нуючим законодавством про вибори і міститься в понятті і проце-
дурі проведення передвиборчої агітації. При цьому в даний період 
дозволені: а) заклики голосувати за кандидата, кандидатів, список, 
списки кандидатів або проти нього (них). Таким чином, заклик го-
лосувати проти іншого кандидата так само розглядається як перед-
виборна агітація. До якої міри може поширюватися даний заклик? 
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Мабуть, до грані, за якою неминуча кримінальна відповідальність. 
Наприклад, наклеп кримінально карається. Але з іншого боку, чи 
сильна відмінність між наклепом і спотворенням фактів? Або на-
клепом і замовчуванням?

Проте, будь-які дії кандидатів в період передвиборчої агітації 
розглядаються як агітація. Фальсифікацією є лише підтасовування 
результатів виборів.

Всі випадки фальсифікації виборів в практичному застосуванні 
можна віднести до двох категорій: 

• фальсифікація без участі в ній окремих виборців; 
• фальсифікація із залученням виборців.
1) фальсифікація виборів без залучення виборців
До даної категорії відносяться ті випадки фальсифікації, коли ви-

борці не приймають безпосередньої участі в даних махінаціях. До 
таких випадків відносяться заповнення виборчих ящиків підробле-
ними бюлетенями, голосування «мертвих душ» і голосування «за 
пацієнтів приватних клінік». Докази таких злочинів у великій мірі 
залежать від фактів і свідчень, отриманих в ході процесу голосуван-
ня і наявності зразків почерку осіб, що мають доступ до обладнан-
ня для голосування і, отже, що мають можливість використовувати 
його в корисливих цілях. Як правило, такі злочини вчиняються на-
ступним шляхом:

А) Внесення фіктивних імен до списків виборців на етапі їх скла-
дання.

При цьому застосовуються наступні прийоми:
–  внесення даних про померлих людей. Оскільки «мертві душі» 

дозволяють отримати підроблені бюлетені, які потім можуть 
бути кинуті у виборчі ящики. 

–  використання фіктивних бюлетенів за осіб, що не проголосу-
вали. 

–  здобуття і заповнення бюлетенів для заочного голосування 
без активного залучення до даного правопорушення вибор-
ців. Бюлетені для заочного голосування можуть особливо лег-
ко бути використані для такого роду правопорушень, оскільки 
заповнення бюлетенів і голосування не вимагає присутності 
членів виборчих комісій. У той же час, присутність спостері-
гачів при цих процесах не забороняється.

Б) Застосування різних способів фальсифікації на етапі підведен-
ня підсумків голосування, таких, наприклад, як: 

– «вкидання» – підкидання додаткових бюлетенів на користь 
бажаного кандидата до початку голосування або в ході голосування. 
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Навіть якщо вони мають відмітки за різних кандидатів, але їх чис-
ло перевищує число виборців, що проголосували по списках, то це 
практично автоматом приводить до відміни підсумків виборів на 
ділянці. Якщо ж «вкидання» робить хто-небудь з членів виборчої 
комісії під одного з «потрібних» кандидатів, то число бюлетенів, 
звичайно, зійдеться. «Вкидання» застосовується в останню хвили-
ну перед закриттям дільниці для підрахунку голосів виборців (або 
до початку голосування в урнах вже знаходитимуться декілька де-
сятків «правильних» бюлетенів). Це будуть свіжовіддруковані бю-
летені з печаткою даної ділянки або бюлетені тих виборців, що не 
прийшли голосувати.

– «хитрий палець» – псування бюлетенів, заповнених на ко-
ристь небажаного кандидата; даний варіант дозволяє непомітно для 
інших членів виборчої комісії «псувати» бюлетені, ставлячи на них 
додаткові галочки або риски. Для цього використовують забинтова-
ний палець з авторучкою усередині, вугіль, який захований у доло-
ні, і інші підсобні матеріали.

– перестановка результатів голосування, коли голоси, отримані 
кандидатом (партією) А, приписуються кандидатові (партії) Б. Го-
лоси ж, отримані кандидатом (партією) Б, реєструються як отримані 
кандидатом (партією) А;

– «солянка» – підміна деякого числа бюлетенів бюлетенями, за-
повненими на користь бажаного кандидата. При підрахунку голо-
сів, поданих за кожного кандидата, пачки можуть спеціально пере-
плутати, або змішати хороші і зіпсовані бюлетені разом. Крім того, 
необхідно стежити, щоб в зіпсовані бюлетені не відкинули хороші 
або, так звані «спірні» бюлетені (це не за формою заповнені бюле-
тені, де ясно виражена воля виборця на підтримку того або іншого 
кандидата. Вони можуть бути визнані дійсними).

Фальсифікації шляхом підміни деякого числа бюлетенів бюлете-
нями, заповненими на користь бажаного кандидата, можуть виро-
блятися в двох варіантах. По-перше, можна вилучити деяку кіль-
кість бюлетенів, заповнених на користь якогось одного небажаного 
кандидата і замінити їх рівним (або приблизно рівним) числом бю-
летенів, заповнених на користь бажаного кандидата. В цьому випад-
ку показник активності виборців не зміниться, не зміняться і долі 
бюлетенів, визнаних недійсними.

Іншим поширеним варіантом подібного типа фальсифікації є під-
міна деякої кількості випадково відібраних бюлетенів, заповнених 
на користь різних кандидатів, на приблизно рівну кількість бюле-
тенів, заповнених на користь бажаного кандидата. Технічно такий 
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спосіб фальсифікації відповідає підміні виборчих урн. В цьому ви-
падку урна з опущеними туди бюлетенями, поданими за різних кан-
дидатів, замінюється заздалегідь приготованою урною, наповненою 
бюлетенями в користь бажаного кандидата.

– вилучення бюлетенів, заповнених на користь небажаних 
кандидатів. Останнім часом розвиток сучасних технологій викли-
кала появу на світ усе більш витончених способів фальсифікації 
виборів – бюлетені просочують спеціальним розчином в клітинці 
напроти неугодного прізвища, і після проставляння ручкою будь-
якої відмітки та через деякий час вона безслідно зникає. «Порожні» 
бюлетені, природно, визнаються недійсними. Інший варіант цього 
способу – ручки із зникаючим чорнилом.

– «віртуальні» порушення, коли в підсумковий протокол зано-
сяться такі цифри тих, що голосували за кандидатів або підсумки 
референдуму, які здаються бажаними членам виборчих комісій, не-
зважаючи на реальні результати референдумів або виборів.

В поодиноких випадках з метою визнання виборчих бюлетенів 
недійсними злочинці намагаються знищити або зіпсувати виборчу 
скриньку. Знищення скриньки з бюлетенями – це приведення її у по-
вну непридатність до використання за цільовим призначенням: при-
пинення їх (скриньки і бюлетенів) існування як речей матеріального 
світу (спалювання); зруйнування іншим чином, що унеможливлює 
встановлення змісту виборчих бюлетенів, які були опущені вибор-
цями до скриньок. Псування зазначеної скриньки передбачає пошко-
дження її та бюлетенів, що знаходяться в ній, внаслідок чого вони 
стають непридатними для використання за цільовим призначенням. 

Такі дії направлені на недопущення підрахунку бюлетенів від-
повідно до поданих виборцями голосів, в результаті чого виявлена 
виборцями на виборах воля виборців не враховується. Таким спо-
собом виборці позбавляються права голосу. До таких заходів при-
бігають в тих випадках, коли не вдалося вплинути на волевиявлення 
виборців в інший спосіб або для визнання голосування на конкрет-
ній дільниці недійсним. Для пошкодження та знищення виборчих 
бюлетенів можуть використовуватись такі засоби як фарба, кислота, 
легкозаймиста речовина та інше.

Зазначені дії вимагають від його виконавців особливої зухвалос-
ті, оскільки, як правило, злочин вчинюється відкрито у приміщен-
ні для голосування, тобто в присутності багатьох людей – членів 
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виборчої комісії, виборців, офіційних спостерігачів, довірених осіб 
кандидатів, представників ЗМІ тощо1.

2) фальсифікація виборів за участю виборців
Друга категорія правопорушень, пов’язаних з фальсифікацією 

результатів виборів, має на увазі участь виборців, принаймні, до де-
якої міри, в самому процесі правопорушення. Типовими способами 
цих правопорушень є:

1. Підкуп голосів. 
Підкуп в даному випадку виражається в схилянні виборця чи ін-

шого суб’єкта виборчого процесу шляхом надання матеріальної ви-
нагороди до голосування «за» або «проти» чи схилити кандидата 
до зняття своєї кандидатури з голосування. Підкуп застосовується 
службовими особами, представниками та прибічниками окремих 
кандидатів та іншими особами в багатьох регіонах країни, що свід-
чить про масовий характер його застосування. Підкуп може буті 
спрямований стосовно виборця, члена виборчої комісії, кандидата 
на виборну посаду в органи державної влади чи органи місцевого 
самоврядування, а також його довіреної особини, офіційного пред-
ставника чи будь-якої іншої особини, яка бере участь у виборчому 
процесі2.

Загальний механізм підкупу передбачає передачу особі грошей, 
інших цінностей, наданні їй будь-яких переваг, пільг майнового ха-
рактеру або обіцянку майнових вигод чи позбавлення майнових ви-
трат як винагороду за зміну свого волевиявлення в участі у виборах 
або за відмову від такої участі.

Спостерігаються різноманітні вияви підкупу. В одних випадках 
ті, хто має намір здійснити підкуп виборців підшукують людину, 
яка знає багато жителів певної місцевості та якій довіряють. І ця 
людина безпосередньо агітує жителів для голосування за певного 
кандидата за винагороду. В інших випадках спостерігаються факти 
так званих «каруселей», які полягають у скуповуванні у виборців 
незаповнених виборчих бюлетенів і передачі їм для голосування 
бюлетенів із зробленою позначкою на користь певного кандидата.

2. «Голосуй за друга» – члени виборчої комісії можуть дозволити 
родичам голосувати за двома і більше паспортами відсутніх осіб.

3. «Міграційне голосування» (або виборець, що міняє місце про-
живання);
1 Мельник, М.І. (2005). Кримінальна відповідальність за злочини проти виборчих 

прав. Київ: Атіка.
2 Мельник, М.І., Хавронюк, М.І. та ін. (2001). Науково-практичний коментар 

Кримінального кодексу України від 5 квіт. 2001 р. Київ: Каннон, А.С.К.
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4. Надання «допомоги» виборцеві, коли бажання виборців ігно-
руються і не враховуються; 

5. “Карусель”. “Оброблені” люди виносять з ділянки чистий бю-
летень, інші люди його “грамотно” заповнюють, передають наступ-
ному “обробленому”, той кидає його в урну, виносить чистий – і так 
по кругу;

6. Голосування за паспортними даними. Якщо виборчим комісіям 
будуть відомі не лише ФІБ і адреси виборців, але і їх паспортні дані, 
то не виключено, що недобросовісні члени комісій зможуть внести 
до журналу за виборців, що не прийшли на ділянку, їх дані, узяти 
бюлетень і проголосувати. В даний час, отримати паспортні дані 
не складає особливих труднощів, оскільки такі дані необхідні для 
оформлення кредиту, для укладення договору про послуги зв’язку і 
так далі. Якщо недобросовісні кандидати підкуповують членів ви-
борчої комісії, вони можуть «домовитися» з «потрібними» людьми, 
які мають в своєму розпорядженні базу даних зареєстрованих у них 
клієнтів з їх паспортними даними;

7.«Чарівна урна». Виїзне голосування вдома (якщо в ньому не 
приймають участі спостерігачі). Розраховано на інвалідів і літніх 
людей з поганим зором і слухом. Їм можна послужливо підказати, 
де поставити галочку (хоча законом це заборонено); 

8. «Бригада-Ух». Виїзна бригада з урною може узяти з собою ве-
лику кількість бюлетенів і заяв про голосування вдома і влаштувати 
поквартирний обхід будинків для підвищення явки.

9. «Пустушка» – члени виборчої комісії можуть видавати для го-
лосування бюлетені, що не мають підписів членів виборчої комісії і 
її печатки. Згідно із законом такі бюлетені вважаються недійсними. 
Тобто голос виборця пропадає. 

Допустимо, фальсифікація полягає в підкиданні додаткових бюле-
тенів на користь бажаного кандидата. Тоді активність (явка) вибор-
ців, яка спостерігається, буде більше середньої активності в регіоні. 
Аналогічний ефект спостерігатиметься, якщо виборчі комісії деякого 
рівня припишуть голоси якому-небудь кандидатові або партії. В цьо-
му випадку, для того, щоб цифри в протоколі підрахунку голосів схо-
дилися, фальсифікатори не повинні забувати додати таке ж число в 
графи «число виборців, що отримали бюлетені», «число знайдених 
в урні бюлетенів», «число бюлетенів, визнаних дійсними». Інакше 
сумарне число бюлетенів, поданих за всіх кандидатів і зіпсованих 
бюлетенів, буде більше, ніж число бюлетенів, знайдених в урні.

При перестановці результатів голосування голоси, отримані кан-
дидатом (партією) А, приписуються кандидатові (партії) Б, а голоси, 
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отримані кандидатом (партією) Б, реєструються як отримані кан-
дидатом (партією) А. Цей тип фальсифікацій є найнебезпечнішим, 
оскільки він не порушує яких-небудь статистичних закономірнос-
тей результатів голосувань і тому не розпізнається при статистич-
ному аналізі.

В принципі, до даного типа фальсифікацій можна віднести і «Ка-
русель». Коли «підготовлені» виборці виносять з виборчої ділянки 
бюлетені і їх заповнюють голосами за потрібних кандидатів і на-
ступний виборець кидає їх в урну. 

Фальсифікації шляхом вилучення бюлетенів, заповнених на ко-
ристь небажаних кандидатів (партій) легко розпізнаються по пони-
женню показника активності виборців, збільшенню долі бюлетенів, 
визнаних недійсними.

Також слід зосередити увагу на деяких проблемах фінансування 
виборчих кампаній як можливе джерело фінансування подальших 
витрат на здійснення фальсифікацій результатів виборів. Результат 
виборів значно залежить від того, якими грошовими коштами воло-
діє партія або кандидат, оскільки виборча кампанія, а саме передви-
борча агітація, проводиться за рахунок останніх. 

В сучасних умовах вибори стали гарною нагодою заробити гро-
ші. Кандидати в депутати чи в президенти платять не лише своїм 
повіреним, а й пересічним громадянам, аби купити потрібну їм “га-
лочку”. Така ситуація, власне, влаштовує як політиків, так і їхніх 
“працівників”. 

Проблема тіньового фінансування виборчих кампаній в Україні 
становить основу проявів політичної корупції в нашій державі. Не-
законне використання виборчих фондів дає змогу маніпулювати по-
літичною владою або безпосередньо, за допомогою нагромаджених 
коштів деформувати процес і результати народного волевиявлення 
на свою користь.

Партії (блоки) та кандидати самі оплачують проведення мітингів 
та зборів, видання агітаційних плакатів, листівок та інших агітацій-
них і організаційних заходів. Варто зазначити, що грошові кошти 
значно впливають на результат виборів. Це породжує злочинні дії у 
вигляді незаконного фінансування виборчої кампанії. Задовольняю-
чи свої політичні або особисті інтереси, службові або інші зацікав-
лені особи вчиняють незаконні дії у вигляді: 

1) передачі грошових коштів або матеріальних цінностей на без-
оплатній основі чи за необґрунтовано заниженими розцінками;
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2) виготовленні або поширенні агітаційних матеріалів, не опла-
чених з виборчого фонду або оплаті виготовлення чи поширення 
таких матеріалів; 

3) незаконного використання фінансової або матеріальної під-
тримки кандидатами у виборні посади, їх уповноваженими пред-
ставниками чи довіреними особами.

В першому випадку фінансова або матеріальна підтримка може 
надаватись в різноманітних формах. Наприклад, шляхом надання 
безоплатно чи за необґрунтовано заниженими розцінками примі-
щень для проведення масових заходів (зборів громадян, зустрічей 
кандидатів з виборцями, дебатів, дискусій тощо), транспортних за-
собів для перевезення громадян для участі у масових заходах. Така 
підтримка відбивається у тому, що кандидат, політична партія (блок) 
не оплачують чи оплачують за необґрунтовано заниженими розцін-
ками вартість наданих їм послуг, виконаних на їх користь робіт чи 
вартість користування ними певним майном.

Способи використання фінансової (матеріальної) підтримки за-
лежать від виду такої підтримки (грошові кошти, майно, будь-які 
послуги). Якщо такою підтримкою є грошові кошти, то їх вико-
ристання виражається у формі їх використання як засобу платежу 
для оплати товарів, робіт, послуг, безоплатної передачі їх іншим 
особам. Матеріальна підтримка у вигляді матеріальних ціннос-
тей може використовуватись шляхом користування таким майном 
чи розпорядження ним у цивільно-правовому розумінні, зокрема 
будь-яке відчуження (наприклад, передача виборцям як предме-
ту їх підкупу, користування транспортними засобами, будівлями, 
приміщеннями)1.
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Роман Чернега, к. ю. н., народний депутат України

пРоблема соціального захисту жінок 
в  умовах дії закону укРаїни  
«пРо очищення влади»

The article is devoted to the analysis of the regulatory provisions of the Law 
of Ukraine «On cleaning of power» in terms of ensuring the implementation 
of social guarantees for women who can not be released under the conditions 
provided by national law. Also in the article considering the question of the 
desirability of a lustration law in Ukraine. The author analyzes the concept 
of lustration and features of this definition in Ukraine. Particular attention is 
paid to controversial provisions of the Law. And also to the lack of personal 
responsibility, the dominance of mass dismissals of public servants on fixed-
term prohibition to occupy positions in the government body in the case of 
reasons that set out legislatively. The author analyzes the principle of equity 
of law, which has in the international doctrine the definition of equal attitude 
to equals and not equal to unequal. In the article under consideration is the 
realization of this postulate in the Law, which according to the author, is 
offset by law. In particular, was violated the international standards of gender 
discrimination through the prism of social protection for women. The author 
accomplished the analysis of labor regulations as an integral part of regulation 
of social relations in the process of lustration. Also he emphasized the main 
problems and their solutions and concluded on the process of improving the 
current legislation. 

16 вересня 2014 року парламент під тиском громадськості схва-
лив закон «Про очищення влади»1 − 231 депутат проголосував за 
текст законопроекту з 400 поправками до нього. Закон України 
«Про очищення влади» є найбільш обговорюваним експертами, на-
уковцями, представниками громадськості. Основна мета прийняття 
цього Закону – очищення апарату влади від осіб, що дискредитува-
ли власними вчинками, позицією конституційні принципи розбудо-
ви незалежної правової соціальної держави та утвердження верхо-
венства права. Конституціоналісти неодноразово наголошують на 
неконституційності деяких положень закону. Наприклад, спірним є 
питання щодо положень статті Закону, де визначено, що відповідну 
люстраційну перевірку не пройдуть особи, що займали визначені 
посади у період правління Януковича. В Конституції України за-
кріплено принцип презумпції невинуватості та принцип особистої 
(ст.  61), а не колективної відповідальності. Всупереч цій нормі За-
кон передбачає звільнення без наявності особистих правопорушень.
1 Закон про очищення влади 2014 (Верховна Рада України). Відомості Верховної 

Ради України, 44, 2974.
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Слід зауважити, що поняття «очищення влади» є ширшим за 
«люстрацію». Етимологічно «люстрація» в стародавньому Римі, 
Греції – очищення малюка за рахунок жертвоприношень. Переводя-
чи на сучасну мову суть даного поняття, прогнозується невідворот-
ність невдоволення Законом українцями, оскільки звільнені будуть 
позиціонувати свою «жертовність» від рук влади. Очищення влади 
в Україні – неможливість зайняття посад представниками режиму 
Януковича, особами, які вчинили кримінально-карні діяння. Слід 
дотримуватися позиції, що мірою справедливості є право. О. Скакун 
зазначає: «Принцип справедливості містить у собі вимогу відповід-
ності між практичною роллю різних індивідів (соціальних груп) у 
житті суспільства та їхнім соціальним становищем, між їхніми пра-
вами та обов’язками, злочином і покаранням, заслугами людей та 
їхнім суспільним визнанням. Принцип справедливості є важливим 
при вирішенні конкретних юридичних справ (приміром, при визна-
ченні міри кримінального покарання). Він конкретизується у прин-
ципі рівності»1. За Конституцією України (ст. 43) кожен має право 
на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, 
яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Зміст захисту 
материнства в Україні визначений у статті 24 Конституції України 
як створення умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю 
із материнством, правова, моральна та матеріальна підтримка мате-
ринства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та 
інших пільг вагітним жінкам і матерям2. Конституційні норми охо-
рони праці деталізовано в Кодексі законів про працю (далі – КЗпП), 
окремий розділ якого присвячено особливостям регулювання праці 
жінок3. Закон «Про очищення влади» містить наступну дефініцію: 
«Жінки, які перебувають у відпустці по вагітності, пологах і догля-
ду за дитиною, проходять перевірку протягом шести місяці після 
виходу на роботу»4. Слід здійснити аналіз чи з огляду на принцип 
справедливості в національному законодавстві не порушено кон-
ституційних прав жінок, які є суб’єктами люстрації та зазначені в 
Кодексі законів про працю як такі, що не можуть бути звільнені за 
наявності особливих умов. 
1 Скакун, О.Ф. (2006). Теорія держави і права. Харків: Консум, 224.
2 Конституція України 1996 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради 

України, 30, 141.
3 Кодекс Законів про працю 1971. Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/322-08> (2014, листопад, 27).
4 Закон про очищення влади 2014 (Верховна Рада України). Відомості Верховної 

Ради України, 44, 2974.
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Особливості праці жінок, конституційні гарантії їх прав, в тому 
числі на соціальний захист, працю, материнство були предметом ви-
вчення багатьох науковців, наприклад, Я. Сєрікова1, О. Купець2, О. 
Чорноуса3, В. Грибана4, Л. Грицишиної5. Але актуальність обраної 
теми дослідження зумовлена відсутністю ґрунтовного аналізу пи-
тання захисту конституційних прав жінок в процесі очищення апа-
рату влади.

Відповідно до ст. 3 Конституції України права і свободи людини 
та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. 
Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утверджен-
ня і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком дер-
жави. Саме держава створює умови для повного здійснення грома-
дянами права на працю (ст. 45 Конституції України)6. 

Сьогодні в Україні очевидними є фактори забезпечення переваг, 
які мають чоловіки під час входження у владні структури, а саме: 
традиційно усталене чоловіче домінування в керівних владних 
структурах; економічні підвалини – власність і управління еконо-
мікою перебувають у чоловічих руках; обмеженість гендерного сві-
тогляду в чоловічого населення країни; обмеженість політичних і 
гендерних поглядів керівного складу значної частини жіночих ор-
ганізацій; традиційність поглядів значної частини людського потен-
ціалу України на приватну жінку і громадського чоловіка7. Держав-
на гендерна політика як один з основних регулятивних механізмів 
суспільного життя покликана підтримувати цінності справедли-
вості, поваги до особистості незалежно від її статевої належності. 
Міжнародна політика держав щодо захисту трудових прав жінок, 
зокрема боротьба за гендерну рівність на державній службі, при-
звели до збільшення квоти жінок в органах влади. Гендерну полі-
1 Cєріков, Я.О. (2007). Основи охорони праці: навчальний посібник для студентів 

вищих закладів освіти. Харків: ХНАМГ, 227.
2 Купець, О.В. (2010). Комплексний ґендерний підхід на ринку праці України та 

роль державної служби зайнятості. Київ: МБП, 2010, 72.
3 Чорноус, В.О. (2012). Сучасні проблеми жінок у сфері трудових правовідносин. 

Харків: Право і безпека, 289–292.
4 Грибан, В.Г., Негодченко, О. В. (2009). Охорона праці: навч. посібник. Київ: 

Центр учбової літератури, 280.
5 Грицишина, Л. В. (2006). Реалії та перспективи закріплення юридичних гарантій 

захисту права на працю в умовах ринкової . Українські наукові записки, Львів, 
3, 282–285.

6 Конституція України 1996 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради 
України, 30, 141

7 Мельник, Т. М. (2010). Творення суспільства гендерної рівності:міжнародний 
досвід. Київ, 174-181.
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тику в системі державного управління визначу як один з напрям-
ків загальнодержавної гендерної політики, мета якої − утверджен-
ня гендерної рівності в органах державної влади шляхом реалізації 
гендерної паритетності у владних структурах і досягнення гендер-
ної збалансованої участі у прийнятті управлінських рішень на на-
ціональному, регіональному та місцевому рівнях з забезпеченням 
практичної реалізації принципу справедливості права для осіб, які 
за наявності законодавчо визначених умов, потребують особливого 
захисту та соціальних гарантій. Сьогодні є важливою проблема за-
конотворчого процесу щодо забезпечення рівних прав і рівних мож-
ливостей жінок та чоловіків, заснованого на тому, що права людини 
є невід’ємною частиною загальних прав людини. Чи не є прийняття 
Закону «Про очищення влади» без визначення підстав неможливос-
ті люстрації жінок за наявності особливих умов, на рівні з чолові-
ками, порушенням принципу гендерної рівності та справедливості? 
Гендерна рівність – відсутність дискримінації за статевою ознакою. 
Чи є ознаки такої дискримінації при колективній відповідальності і 
жінок і чоловіків без з’ясування особистісних гарантій, визначених 
національним і міжнародним правом? 

На сучасному етапі розвитку міжнародно-правового регулюван-
ня відносин у трудовій сфері приділяється значна увага спеціаль-
ним, окремим правам тих категорій працівників, які через фізіо-
логічні, вікові, соціальні та інші особливості не можуть на рівних 
конкурувати на ринку праці та не мають однакових можливостей 
у реалізації загальних для всіх працівників прав і свобод. Напри-
клад, захист материнства, допомога у поєднанні жінкою своєї ре-
продуктивної функції з виробничою, запобігання нерівності через 
виконання її соціальної ролі – першочергова задача Міжнародної 
організації праці, що має вияв у прийнятті ряду міжнародних стан-
дартів захисту прав жінки з огляду на її фізіологічні особливості. 
Такими нормативно-правовими актами є конвенція № 3 «Про за-
хист материнства» (1919 р.), № 4 «Про працю жінок в нічний час» 
(1919 р.), № 189 «Про гідну працю домашніх працівників» (2011 р.), 
положення яких є фундаментальними для українського національ-
ного законодавства [10, с. 140]1.

Відповідно до ст. 184 КЗпП звільнення вагітних жінок і жінок, 
які мають дітей віком до трьох років (до шести років), одиноких 
1 Греков М.М. Сучасні тенденції міжнародно-правового регулювання праці 

жінок. Електронний примірний журналу «Форум права». <http://dspace.
nulau.edu.ua:8088/bitstream/123456789/1556/1/Grekova_2012_3.pdf > (2014, 
листопад,  25)
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матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або 
дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним ор-
гану не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, 
установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим 
працевлаштуванням. Обов’язкове працевлаштування зазначених 

жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закін-
чення строкового трудового договору. На період працевлаштування 
за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох 
місяців з дня закінчення строкового трудового договору 1. Це по-
ложення виконує функцію захисту жінок з огляду на необхідність 
соціального забезпечення дитинства та материнства. Відповідно за 
Законом «Про очищення влади» жінка за умови не проходження пе-
ревірки не матиме права займати посаду в органах державної вла-
ди протягом 10 років2. Закон передбачає застосування колективної 
відповідальності, оскільки під люстрацію підпадатимуть всі неза-
лежно від особистісних характеристик, хто перебував на відповід-
ній посаді в певний проміжок часу. Вагомим надбанням сучасного 
права є теоретичне осмислення «позитивної дискримінації» та кате-
горії правової і фактичної рівності. 

Вважаю, що принцип справедливої рівності в Законі України 
«Про очищення влади» нівельовано з наступних підстав. Рівність 
передбачає вимогу поводитись в однакових випадках однаковим чи-
ном, а у відмінних випадках –відмінним. Обґрунтуванням цієї фор-
мули, характерної для права всіх часів, можна знайти ще у Платона 
(для нерівних рівне стало би нерівним)3, та Арістотеля (рівність для 
рівних, нерівність для нерівних)4. Дана дефініція забороняє дис-
кримінацію як очевидного порушення принципу рівності. Цицерон 
зазначав, що рівність є несправедливою, якщо вона не враховує сту-
пенів у соціальному стані особи5. В епоху буржуазних революцій 
загальну рівність розуміли насамперед як рівність можливостей, 
тобто як ідею згідно з якою кожному індивіду повинні бути гаран-
товані однакові шанси досягти успіху. Дана позиція відображена 
1 Кодекс Законів про працю 1971. Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/322-08 > (2014, листопад, 27).
2 Закон про очищення влади 2014 (Верховна Рада України). Відомості Верховної 

Ради України, 44, 2974.
3 Платон (2007). Законы: соч. в 4 т. Санкт-петербург: издательство Олега Абыш-

ко, 248.
4 Аристотель (2003). Политика. Київ: Основи, 78.
5 Цицерон, М. Т. (1966). О государстве. Москва: Наука, 23.
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в ст. 6 Декларації прав людини і громадянина 1789 року1, набула роз-
витку в ст. 2, 7 Загальної декларації прав людини 1948 року2. Сучас-
на концепція рівності доповнює класичну ідею формальної рівності 
можливостей ідеєю створення реальних можливостей для членів 
суспільства конкурувати з іншими його членами, з достатніми шан-
сами на успіх – шляхом нейтралізації соціальної нерівності через 
право. Парсонс виокремлює соціальний аспект рівності3. В умовах 
соціальної держави, якою за Конституцією є Україна, діалектика 
формальної і фактичної рівності дозволяє забезпечити «справедли-
ву рівність можливостей». Таким чином, норми правових актів по-
винні регулювати суспільні відносини з урахуванням соціальної та 
інших підстав нерівності учасників правових відносин. Розуміння 
принципу фактичної рівності знівельовано в Законі України «Про 
очищення влади» в розрізі питання соціального захисту жінок, які 
мають дитину-інваліда, дитину до 3 років чи одиноких матерів, які 
виховують дитину до 14 років. В Законі непередбачено конкретних 
механізмів звільнення та розрахунку даної категорії жінок. Відповід-
но до КЗпП має проводитися обов’язкове працевлаштування таких 
жінок після звільнення у зв’язку із закінченням трудового догово-
ру, укладеного на певний термін, ліквідації підприємства, установи, 
організації4. Наслідком вступу в силу цієї норми буде соціальний 
вибух, оскільки жінка, що має дитину-інваліда, втратить роботу з 
підстави, наприклад, перебування на начальницькій посаді у період 
з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року і не звільнення в 
цей період за власним бажанням з органів державної влади (держав-
них органів), з втратою права займати посади в органах державної 
влади протягом наступних і без гарантування працевлаштування 
на недержані посади. Відповідно конкуренція зайняття посад в не-
державних структурах висока, навряд роботодавець буде приймати 
на роботу відповідну категорію жінок. І хоча відмова з підстави їх 
1 Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (Ministère de la Justice). 

<http://www.textes.justice.gouv.fr/textes-fondamentaux-10086/droits-de-lhomme-
et-libertes-fondamentales-10087/declaration-des-droits-de-lhomme-et-du-citoyen-
de-1789-10116.html> (2014, листопад, 23).

2 Всеобщая декларация прав человека, принята и провозглашена в резолюции 
217 A (III) Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 года. Офіційний сайт 
Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/995_015> (2014, 
листопад, 26).

3 Парсонс, Т. (1998). Система современных обществ. Москва: Аспект Пресс, 
113.

4 Кодекс Законів про працю 1971. Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/322-08> (2014, листопад, 27).
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материнства є незаконною, на практиці такі відмови є поширеними 
з аргументацією наявності більш кваліфікованого і досвідченішого 
працівника. Таким чином, жінки, про яких йдеться в ст. 184 КЗпП, 
що потрапили під люстрацію, є соціально незахищеними й фактич-
но їх конституційні права порушуються. 

Виходячи з вищенаведеного, за чинним законодавством, зазна-
чена категорія жінок не може бути суб’єктом, який підпадає під дію 
Закону «Про очищення влади». Вбачається колізія правових норм – 
за одним законом жінку має бути звільнено, за іншим – звільнення 
є неможливим з підстав непередбачених в цьому законі. В цьому 
випадку, колізія є міжгалузевою – норми трудового права розміщені 
в актах, що належать до різних галузей права – трудового та адмі-
ністративного. Міжгалузеві колізії мають вирішуватися шляхом за-
стосування колізійних принципів. За характером колізійні принци-
пи є загально правовими, вони застосовуються до всіх без винятку 
галузей законодавства і навіть при подоланні міжгалузевих колізій 
1. Колізія виникає, коли на регулювання одних фактичних обставин 
(суспільних відносин) претендують як мінімум дві правові норми. 
Водночас кожна галузь права обов’язково має свій власний само-
стійний предмет правового регулювання, тобто коло суспільних від-
носин, які регулюються нормами певної галузі права. Як слушно за-
уважує М.Заніна, норми різних галузей права не можуть перебувати 
в колізії, оскільки вони регулюють різні сторони одних і тих самих 
суспільних відносин, водночас як норми, які перебувають в колізії, 
регулюють одні і ті самі суспільні відносини по-різному2. Таким чи-
ном, маємо колізійні норми трудового права, що регулюють одні і ті 
ж відносини, але мають різні цілі – законодавець, в одному випад-
ку, намагався забезпечити соціальний захист жінок, що мають осо-
бливі життєві обставини, в іншому – якісно провести люстрацію. 
Відсутність єдино визначеної цілі законодавця призведе до немож-
ливості однозначного трактування норми права, яка спрямована на 
регулювання конкретно визначених відносин. Дана колізія може 
бути визнана змістовою, оскільки одночасно чинними на одній те-
риторії є приписи рівної юридичної сили, які виникають у результа-
ті часткового збігу об’ємів регулювання й обумовлені специфікою 
1 Мірошніченко, А.М. (2009). Колізії в правовому регулюванні земельних відносин 

в Україні. Київ: Алерта, 205.
2 Занина, М.А. (2008). Коллизии норм права равной юридической силы (понятие, 

причины, виды): дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теория и история 
права и государства; история учений о праве и государстве». Москва, 83.
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регламентації суспільних відносин1. Подолання відповідного виду 
колізій відбувається шляхом застосування змістовного колізійного 
принципу пріоритету спеціальної норми над загальною. За умови 
ж неможливості використання змістовного колізійного принципу, 
розв’язання колізії здійснюється на підставі темпорального колі-
зійного принципу пріоритету норми акта, прийнятого пізніше. Ви-
ходячи з цього, у випадку вибору яку норму права застосовувати 
при необхідності звільнення відповідної категорії жінок, якщо вони 
підпадають під люстрацію, слід керуватися законом, прийнятим піз-
ніше, тобто Законом України «Про очищення влади»2.

Прогнозованим є захист жінками своїх законних прав в судовому 
порядку. Законодавство України має бути удосконалено шляхом усу-
нення недоліків, викликаних колізійним регулюванням звільнення 
одиноких жінок з дітьми. Наукова й судова практики напрацювала 
підхід, який теоретично, міг би бути використаний для вирішення 
відповідних колізій. Він знайшов відображення в Постанові Судо-
вої палати в адміністративних справах Верховного Суду України від 
16 лютого 2010 року. Постанова виявляє одну істотну теоретичну 
і практичну проблему, яка полягає у визначенні меж застосування 
правила «lex spesialis degorat lex geneali» (спеціальний закон від-
міняє основний). Логіці законодавства, яка стає зрозумілою під час 
аналізу численних колізій у ньому, відповідає твердження про те, 
що згадане правило застосовується тільки у випадках, коли сфери 
дії конкуруючих правових норм (їхні гіпотези в разі широкого ро-
зуміння останніх) співвідносяться як рід і вид3. Вважаю, для попе-
редження змістовних колізій доцільно розміщувати загальні і спе-
ціальні норми в одному нормативному акті, законодавчо фіксувати 
зв’язки між загальними і спеціальними нормами. Доцільною вба-
чаю інтеграцію окремих норм КЗпП до люстраційного законодав-
ства, оскільки проведення кодифікації на даному етапі є неможли-
вим. Для попередження темпоральних колізій треба не допускати 
необґрунтованого дублювання нормативних приписів у різних нор-
мативних актах. В Законі України «Про очищення влади» було б 
1 Погребняк, С.П. (2001). Колізії в законодавстві України та шляхи їх 

переборення: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави 
і права; історія політичних і правових вчень». Харків, 151.

2 Закон про очищення влади 2014 (Верховна Рада України). Відомості Верховної 
Ради України, 44, 2974.

3 Єрьоменко, В.В. (2013). Поняття та види колізій в правовому регулюванні 
трудових та пов’язаних з ними відносин. Бюлетень Міністерства юстиції 
України, 3, 84.
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доцільно передбачити положення щодо відповідної категорії жінок. 
Наприклад, доповнити наступною дефініцією: «Жінки, які пере-
бувають у відпустці по вагітності, пологах і догляду за дитиною, 
проходять перевірку протягом шести місяці після виходу на роботу. 
Перевірка вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох 
років (до шести років − частина шоста статті 179 Кодексу законів 
про працю), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотир-
надцяти років або дитини-інваліда проводиться виключно за умови 
наявності особистого правопорушення та з забезпеченням реаліза-
ції всіх соціальних гарантій». Важливим є вирішення питання щодо 
можливості проходження такої перевірки по завершенню обставин, 
за наявності яких за КЗпП особа не може бути звільнена або, як аль-
тернатива, розроблення механізму гарантування працевлаштування 
цієї категорії жінок не пов’язаного з зайняттям посад на державній 
службі та забезпечення соціального захисту.

Способи усунення колізій: 1) скасування одного (або кількох) 
колізійних актів; 2) внесення змін у нормативно-правовий акт; 
3)  прий няття нової норми (або нормативно-правового акта); 4) су-
довий розгляд (визнання Конституційним судом нормативного акта 
таким, що не відповідає акту вищої юридичної сили) – за умови що 
превентивні методи неможливі1. Для запобігання появи, подолання 
і усунення колізій важливе значення має формування, за допомогою 
правового виховання, у суб’єктів права правової аксіології, орієнто-
ваної на юридичні засоби розв’язання правових колізій, наявність 
чітко визначеної позиції законодавця з приводу необхідності про-
ведення всебічної, обґрунтованої політики по попередженню ви-
никнення колізій, своєчасному вживанню заходів по їх усуненню і 
ефективному подоланню.

Отже, в умовах динамічної зміни законодавства важливим є до-
тримання конституційних принципів захисту прав людини і грома-
дянина. Очищення влади є безумовно необхідним кроком реформу-
вання існуючої корупційної системи влади. Але що є важливішим: 
соціальний захист неповнолітніх, які виховуються одинокими ма-
терями, чи звільнення без реальних альтернативних варіантів пра-
цевлаштування і матеріального забезпечення осіб, які не пройшли 
перевірку, при цьому повинні нести не індивідуальну, а колективну 
відповідальність?

1 Криволап, Л.В. (2013). Причини виникнення та шляхи подолання правових 
колізій. Вінниця: простір і час сучасної науки. <http://int-konf.org/
konf042013/178-krivolap-l-v-k-yu-n-bahnovska-p-prichini-viniknennya-ta-shlyahi-
podolannya-pravovih-kolzy.html> (2014, листопад, 27).
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РефоРми в оРганізації і діяльності 
нотаРіату укРаїни в умовах 
ЄвРоінтегРаційного куРсу

this article is focused on the questions of reducing budget costs and ensur-
ing appropriate level of Ukraine’s European integration due to changes in the 
organization and activities of the notary in Ukraine. In science of private law 
and notary law a reformation in the organization and activities of the notary in 
Ukraine was not examined. Proper changes into Ukrainian notary legislation 
can serve as one of the perfect background for integration of Ukraine to the 
European Union. Harmonization of Ukrainian notary legislation with the no-
tary legislation of European countries is a basis which will create identic con-
ditions for European people to transfer property, create legal entities, inherit 
property and rights and etc. According to the announced purposes particular 
legal changes are proposed to be adopted in the nearest future.

Євроінтеграційні процеси, що відбуваються в Україні, потребу-
ють реформування системи державних і недержавних органів, що 
надають юридичні послуги фізичним та юридичним особам. Серед 
цих органів важливе місце посідає нотаріат, який за своєю право-
вою природою виконує юрисдикційну та правоохоронну функції, 
що обумовлює його найбільш неопосередкований зв’язок із судо-
вою діяльністю. 

У сучасному світі існує дві системи нотаріату: система латин-
ського нотаріату, що запроваджена в більшості країн і має свої ви-
токи з нотаріату, запровадженого за часів Римської імперії, та но-
таріат англосаксонського типу, що має місце переважно в країнах 
англосаксонської системи права (Англія, США та ін.). Історичний 
розвиток вітчизняного нотаріату свідчить, що на території України 
функціонує система латинського нотаріату, яка була сформована під 
впливом римського права та його нащадків у вигляді правових ідей 
країн континентальної системи права. У зв’язку з цим організація 
та функціональне навантаження нотаріату в цих країнах є достатньо 
схожим та дозволяє формувати певні характерні ознаки саме цієї 
системи. 

У сьогоденні є підстави вважати нотаріат функціонально близь-
ким одночасно до судової влади й інституту адвокатури. Обумов-
лено це тим, що нотаріат, згідно з фундаментальними принципами 
нотаріату латинського типу, покликаний супроводжувати всі юри-
дичні дії в умовах безспірних справ, надаючи юридичну вірогідність 



492

ISSN 2336-5439          EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ

своїм клієнтам і упереджуючи будь-які спори та судові процеси1. Це 
закріплено Міжнародним союзом нотаріату, членом якого Україна є 
з 2013 року, та виводить нотаріат України на якісно інший рівень, 
відповідно до якого нотаріат стає органом превентивного право-
суддя. Зв’язок нотаріату з інститутом адвокатури простежується на 
прикладі країн континентальної системи права, в яких допускається 
поєднання нотаріальної та адвокатської діяльності в межах діяль-
ності одного суб’єкта (Німеччина). 

У зв’язку з цим актуальним є реформування нотаріату України з 
метою приведення його організації та діяльності у відповідність до 
вимог Міжнародного союзу нотаріату та європейських стандартів 
якості й обсягів нотаріальних послуг. Серцевиною реформування 
нотаріату повинна бути якісна зміна обсягу його повноважень та по-
рядку доступу до професії нотаріуса, підвищення кваліфікації вже 
практикуючих нотаріусів. 

Теоретично обґрунтованою та практично доцільною в цьому 
зв’язку є спроба надати сучасним українським нотаріусам нові по-
вноваження та вдосконалити існуючі: (1) з представництва осіб, що 
звернулися для вчинення нотаріальних дій до нотаріуса, з метою 
вчинення нотаріальних дій та збирання документів, що необхідні 
для вчинення таких дій; (2) з провадження медіації з метою поза-
судового врегулювання конфліктів, що виникли або можуть виник-
нути між суб’єктами правовідносин; (3) з видачі свідоцтв про право 
власності на нерухоме майно, право на яке реєструється вперше; (4) 
з посвідчення правочинів виключно за місцезнаходженням (місцем 
реєстрації) нерухомого та рухомого майна; (5) з виключно контр-
ольних та інформаційних функцій при сплаті податку на доходи фі-
зичних осіб, отримані від продажу, прийняття у дар та спадкуван-
ні майна; (6) з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців; (7) з користування іншими (крім тих, якими вже 
користуються нотаріуси) Державними та Єдиними реєстрами, база-
ми тощо, з правом отримання з них відповідних витягів, виписок, 
інформацій тощо. 

Звісно, що вищенаведений перелік потребує більш детальної 
змістовної характеристики. Ці пропозиції мають бути відображені в 
законі, але ж до того докладно та переконливо обґрунтовані теоре-
тично, з використанням сучасної нотаріальної практики.

(1) Практика нотаріату ілюструє зростання попиту серед населен-
ня на представницькі послуги нотаріуса, безпосередньо пов’язані з 
1 The International Union of Notaries <http://www.uinl.org /146/fundamental-

principles-of-the-latin-type-notarial-system-> (2014, листопада,29).
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учиненням у майбутньому певних нотаріальних дій чи безпосеред-
ньо пов’язані з учиненими в минулому нотаріальними діями, але не 
є прямо нотаріальними. 

Надання нотаріусом таких послуг юридично не має достатньо-
го законодавчого підґрунтя, але має логічну аргументацію, оскіль-
ки саме нотаріус найкраще знає, які документи та як повинні бути 
оформлені, потрібні для вчинення тієї чи іншої нотаріальної дії. Це 
питання набуває особливої актуальності при здійснення спадкових 
прав, адже дуже часто спадкоємці не мають можливості займатися 
судовими процесами, пов’язаними з отриманням певної інформації 
та документів, доказом певних фактів, необхідних для спадкування. 
Такі послуги також є актуальними у всіх галузях нотаріальної діяль-
ності. Отже, потреба суспільства у кваліфікованих представницьких 
повноваженнях нотаріуса є актуальною та потребує легітимізації.

Представницькі повноваження нотаріуса законодавчо закріплені 
в пункті 1 Порядку надання відомостей з Єдиного державного ре-
єстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, відповідно 
до якого нотаріуси мають доступ до Єдиного державного реєстру 
через Реєстраційний портал на підставі відповідних договорів з тех-
нічним адміністратором, при вчиненні нотаріальних дій1.

Також здійснення нотаріусом представницьких повноважень пе-
редбачено пунктом 162 Порядку ведення Державного земельного 
кадастру, згідно з яким витяги з Державного земельного кадастру 
про земельну ділянку надаються також нотаріусами під час учинен-
ня нотаріальних дій за допомогою програмного забезпечення Дер-
жавного земельного кадастру. Згідно з пунктами 166, 175 цього По-
рядку нотаріус за дорученням власника земельної ділянки отримує 
витяг з Державного земельного кадастру під час вчинення нотарі-
альної дії щодо такої земельної ділянки2. 

Аналогічні повноваження, але більш широкі порівняно з укра-
їнським законодавством, закріплені за чеським законодавством, що 
регулює нотаріальну діяльність. Так, нотаріус Чехії має право на 
вимогу особи зробити завірену копію витягу з реєстру Власності 
1 Наказ Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 2012 (Міністерство 
Юстиції України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.
gov.ua/laws/show/z2105-12> (2014, листопад, 29).

2 Постанова Про затвердження Порядку ведення Державного земельного 
кадастру 2012 (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради 
України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012- %D0 %BF> (2014, 
листопад, 29).
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та нерухомості («the Property and Land Registry»), реєстру Компа-
ній («the Companies Register»), реєстру Кримінальних записів («the 
Criminal Records»), торгівельного реєстру («the Trade Register»), 
Центрального реєстру осіб, що керують транспортними засобами, 
щодо їх правопорушень («the Central Drivers’ Registry»), директорії 
(довідник) кваліфікованих постачальників («Directory of Qualified 
Suppliers kept at the Information System of Public Tenders»), реєстру 
справ про банкротство («the Insolvency Register»)1. 

Більш того, за чеським законодавством, клієнт нотаріуса, що 
звернувся до нього за посвідченням договору про відчуження неру-
хомого майна, може надати нотаріусові повноваження на представ-
ництво його інтересів у департаменті реєстру нерухомості2. 

Такі представницькі повноваження надаються нотаріусові за-
для зменшення навантаження на державні органи, зменшення черг, 
звільнення звичайних громадян від необхідності витрачання часу 
на пошук кваліфікованих представників для збору та отримання до-
кументів, необхідних для вчинення певної нотаріальної дії. Клієнт, 
що звернувся до нотаріуса для вчинення нотаріальної дії, повинен 
отримати повний комплекс послуг, не замислюючись над тим, яких 
документів йому не вистачає, чи належним чином вони оформлені, 
чи відповідають вони чинному законодавству, як та де їх отримати 
чи виправити. 

Ця пропозиція має переконливе обґрунтування у французькому 
нотаріаті, де нотаріус є практично єдиною фігурою, що постає на 
шляху клієнта до встановлення та реєстрації його прав на нерухо-
мість, реалізуючи таким чином принцип «єдиного вікна».

Отже, наділення нотаріусів України правом здійснення представ-
ницьких повноважень від імені своїх клієнтів надасть можливість 
нотаріусам: здійснювати представництво своїх клієнтів у держав-
них, судових органах та приватних організаціях усіх рівнів та під-
порядкованості; звільнить фізичних та юридичних осіб від необхід-
ності витрачання часу на збір та отримання документів, необхідних 
для вчинення нотаріальної дії; здійснювати представництво клієнтів 
у судових процесах задля захисту їхніх законних прав та інтересів.

(2) Інститут медіації (інститут позасудового примирення сторін) 
не є новим та широко застосовується в таких країнах Європи, як Ні-
1 The Notarial Chamber of the Czech Republic. <http://www.nkcr.cz/lang/EN/index.

php?page=katnem> (2014, листопад, 29).
2 The Notarial Chamber of the Czech Republic. <http://www.nkcr.cz/lang/EN/index.

php?page=prevodynemovitosti> (2014, листопад, 29).
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меччина та Франція. Медіативні повноваження в галузях сімейного, 
цивільного, комерційного права мають нотаріуси та адвокати1.

Наявність законодавчо закріплених повноважень у сфері медіа-
ції дасть можливість нотаріусам: упереджувати майбутні сторони 
контрактів від правопорушень та їх небажаних наслідків у вигляді 
відповідальності; сприяти юридичній обізнаності суб’єктів право-
відносин навіть за умови відсутності обов’язкового нотаріального 
посвідчення договору (контракту); упереджувати появу переддого-
вірного конфлікту між майбутніми сторонами контракту, що змен-
шує судове навантаження; здійснювати досудове врегулювання 
спірних ситуацій та конфліктів, які випливають з існуючих договір-
них стосунків сторін, що зменшує судове навантаження; проведен-
ня переговорів та установчих зборів юридичних осіб зі складною 
структурною організацією; упереджувати сімейні конфлікти, що 
засновані на складнощах інституту шлюбного контракту, спадку-
вання, реалізації аліментних прав та виконання обов’язків, що дає 
можливості збереження основного осередку суспільства – сім’ї. 

(3) Нотаріуси України вже багато років здійснюють різного роду 
реєстраційні повноваження, які передбачають існування чималого 
досвіду у сфері здійснення реєстраційних повноважень та належ-
ного нормативно-правового забезпечення такої діяльності. Тен-
денція, що спостерігається останніми роками, свідчить на користь 
постійного розширення повноважень нотаріусів у сфері здійснен-
ня реєстраційних повноважень. Таким чином, надання нотаріусам 
повноважень щодо видачі свідоцтв про право власності на нерухо-
ме майно, право на яке реєструється вперше, лише продовжить век-
тор руху законодавця. Важливим є те, що нотаріус як спеціальний 
суб’єкт, на якого з 1 січня 2013 року покладено виконання реєстра-
ційних функцій у Державному реєстрі речових прав, не отримає до-
даткового фінансування, у тому числі державного, за виконання цих 
реєстраційних функцій. У свою чергу, утримання органів держав-
ної реєстрації прав здійснюється за рахунок державного бюджету. 
Державні реєстратори реєстраційних служб України одержують за-
робітну плату з державного бюджету виключно за виконання ними 
функцій державного реєстратора прав та їх обтяжень. До того ж сьо-
годні чисельність нотаріусів в Україні в кілька разів перевищує чи-
сельність державних реєстраторів у реєстраційних службах. Отже, 
надання таких повноважень нотаріусам дає можливість зменшити 
1 BRG Rechtsanwolte Schleicher & Partner Partnerschaftsgesellschaft. <http://brg-

law.ru/rechtsanwaelte/Rechtsanwalt_Notar_Loth.html> (2014, листопад, 29).
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навантаження на органи державної реєстрації з боку населення, 
збільшити рівень доступності до державних послуг, зменшити рі-
вень корупції в органах державної реєстрації тощо. 

У сьогоденні є всі економічні та законодавчі умови для розши-
рення повноважень нотаріуса як державного реєстратора прав та 
надання нотаріусу права здійснювати функції державного реєстра-
тора як при вчиненні нотаріальних дій з нерухомим майном (існу-
ючі повноваження), так і при видачі свідоцтв про право власності 
на нерухоме майно, що реєструється вперше (нове повноваження). 
Як і при здійсненні існуючих повноважень державного реєстратора, 
так і при здійсненні нових повноважень, нотаріус буде формувати 
облікову справу та надсилати її до органу державної реєстрації прав 
для формування реєстраційної справи та подальшого довічного збе-
рігання в архіві органу державної реєстрації прав.

Також важливо враховувати, що розширення повноважень нота-
ріуса як спеціального суб’єкта, на якого покладено функції держав-
ного реєстратора прав на нерухоме майно та їх обтяжень, приведе 
до значної економії бюджетних коштів, які спрямовуються на фі-
нансування та утримання органів державної реєстрації прав та дер-
жавних реєстраторів. 

(4) До 2008 року посвідчення нотаріусами договорів щодо відчу-
ження та застави нерухомого та рухомого майна відбувалося тільки 
за місцезнаходженням (місцем реєстрації) такого майна. При цьому 
всі обов’язкові платежі, у тому числі податок на доходи фізичних 
осіб, сплачувалися за місцем розташування державної нотаріальної 
контори або робочого місця приватного нотаріуса. Такою процеду-
рою досягався певний баланс у міжбюджетних відносинах.

2008 року було внесено зміни до статті 55 Закону України «Про 
нотаріат» та передбачено можливість посвідчення нотаріусами 
також за місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї із сторін 
договору, що призвело до: істотного порушення конституційно-
го принципу бюджетної системи України у справедливому та не-
упередженому розподілі суспільного багатства; багатомільйонного 
дефіциту державного бюджету та місцевих бюджетів сіл та селищ 
за рахунок неналежного спрямування податку на доходи фізичних 
осіб; дисбалансу у сфері міжбюджетних відносин; зниження рівня 
фінансової самостійності та самозабезпеченості регіонів в Україні; 
дестабілізації у сфері нотаріату; зменшення чисельності нотаріусів 
у селах та селищах, незабезпечення населення сіл та селищ нота-
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ріальними послугами, тощо1. Тепер у багатьох районах областей 
України взагалі відсутні державні та приватні нотаріуси у зв’язку з 
відтоком нотаріальних дій до крупних міст. 

Отже, з метою вдосконалення чинного законодавства з питань 
належного спрямування податку на доходи фізичних осіб до міс-
цевих бюджетів за місцезнаходженням (місцем реєстрації) відчу-
жуваного нерухомого та рухомого майна та з метою поповнення 
державного бюджету та місцевих бюджетів, реалізації конститу-
ційного принципу бюджетної системи України у справедливому 
та неупередженому розподілі суспільного багатства, стабілізації у 
сфері нотаріату, актуальним є прийняття Закону про внесення змін 
до статей 55 та 73 Закону України «Про нотаріат» щодо можливості 
посвідчення нотаріусами договорів відчуження та застави нерухо-
мого та рухомого майна тільки за місцезнаходженням (місцем реє-
страції) цього майна2. 

(5) З 2005 року нотаріуси виконують контрольну та інформацій-
ну функції при сплаті податку на доходи фізичних осіб, отримані від 
продажу, прийняття у дар та спадкуванні майна. 

Податок на доходи фізичних осіб, отримані від продажу майна, 
згідно із статтями 172 та 173 Податкового кодексу України, нара-
ховується та сплачується платником податку до посвідчення но-
таріусом договору купівлі-продажу майна, про що нотаріус подає 
відповідну інформацію до податкового органу. При цьому згідно із 
статтею 179 Податкового кодексу України обов’язок платника по-
датку щодо подання річної декларації вважається виконаним3.

Податок на доходи фізичних осіб, отримані від прийняття у дар 
та спадкування майна, згідно із статтею 174 Податкового кодексу 
України нараховується та сплачується платником податку до посвід-
чення нотаріусом договору дарування (видачі свідоцтва про право 
на спадщину) тільки обдарованим (спадкоємцем) – нерезидентом 
України4. Обдаровані (спадкоємці) – резиденти України нарахову-
1 Закон про нотаріат, ст. 55 (1993) (Верховна Рада України). Офіційний сайт 

Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3425-12> (2014, 
листопад, 29).

2 Закон про нотаріат, ст. 55, 73 (1993) (Верховна Рада України). Офіційний сайт 
Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3425-12> (2014, 
листопад, 29).

3 Податковий кодекс, ст. 172, 173, 179 (2010) (Верховна Рада України). Офіційний 
сайт Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17> 
(2014, листопад, 29).

4 Податковий кодекс, ст. 174 (2010) (Верховна Рада України). Офіційний сайт 
Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17> (2014, 
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ють та сплачують податок на доходи фізичних осіб у наступному за 
звітним році після подання річної декларації. Про такі доходи но-
таріус подає відповідну інформацію до податкового органу. Отже, 
практично весь податок на доходи фізичних осіб, отриманий від 
прийняття у дар та спадкування майна, сплачується платниками в 
наступному за звітним році, що призводить до: несвоєчасного за-
рахування податку на доходи фізичних осіб до державного та міс-
цевих бюджетів сіл та селищ; несвоєчасного поповнення доходної 
частини державного та місцевих бюджетів; зниження рівня фінан-
сової самостійності та самозабезпеченості регіонів в Україні; на-
вантаження податкових органів з боку населення тощо. 

Отже, з метою вдосконалення чинного законодавства з питань 
збільшення доходної частини державного та місцевих бюджетів 
шляхом швидкого спрямування до державного та місцевих бюдже-
тів податку на доходи фізичних осіб, отриманого платником податку 
в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок нерухомого та 
рухомого майна, актуальним є прийняття Закону про внесення змін 
до Податкового кодексу України щодо сплати податку на доходи фі-
зичних осіб до нотаріального посвідчення договору дарування та до 
видачі нотаріусом свідоцтва про право на спадщину.

(6) Враховуючи підписання політичної частини Угоди про асо-
ціацію України з Європейським Союзом1 21 березня 2014 року та 
планування згодом підписання економічної частини цієї Угоди, 
створення сприятливих умов для інвестицій і заохочення конкурен-
ції становлять фундамент для розвитку підприємництва в Україні. 
Одним із кроків, які не потребують фінансових затрат держави, є 
спрощення процедури реєстрації підприємницької діяльності шля-
хом надання нотаріусові повноважень державного реєстратора у 
сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – під-
приємців.

Згідно із статтею 4 Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» державна реєстра-
ція юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – це засвідчен-
ня факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення 

листопад, 29).
1 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, 
з іншої сторони (підписано 21 березня 2014 року, ратифіковано 16 вересня 
2014 року). Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. <http://www.kmu.
gov.ua/kmu/docs/EA/00_Ukraine-EU_Association_Agreement_(body).pdf> (2014, 
листопад, 29).
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факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною осо-
бою, а також учинення інших реєстраційних дій, які передбачені 
цим Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного 
державного реєстру1. 

Згідно із статтею 1 Закону України «Про нотаріат» нотаріат в 
Україні – це система органів і посадових осіб, на яких покладено 
обов’я зок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне 
значення, і вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені Законом Украї-
ни «Про нотаріат», з метою надання їм юридичної вірогідності2. До 
того ж, як зазначалося, нотаріуси вже мають доступ до Державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців як корис-
тувачі.

Аналогічні повноваження надані нотаріусові деяких європей-
ських країн, серед яких є Чеська Республіка. Відповідно до чесь-
кого законодавства, що регулює нотаріальну діяльність, нотаріус 
може бути уповноваженим на представництво компаній у Судовому 
реєстрі компаній («the Companies Register Court») або Торгівельній 
ліцензійній палаті («the Trade Licensing Office»)3. 

Таким чином, з метою спрощення умов ведення бізнесу в Украї-
ні, створення сприятливих умов для іноземних інвестицій в Україну 
та передумов для економічного зростання в Україні, зменшення на-
вантаження на суб’єктів підприємницької діяльності та на органи 
державної реєстрації, актуальним є надання нотаріусові повнова-
жень державного реєстратора у сфері державної реєстрації юридич-
них осіб та фізичних осіб – підприємців.

(7) Належне технічне забезпечення діяльності нотаріуса шля-
хом організації його доступу до певних існуючих та у майбутньому 
створених державних, єдиних та інших реєстрів надасть можли-
вість повноцінно та належним чином надавати нотаріальні послуги. 
Отже, доцільним є надання нотаріусові повноважень щодо користу-
вання такими Державними та Єдиними реєстрами, базами тощо, з 
правом отримання з них відповідних витягів, виписок, інформацій, 
як: Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших 
1 Закон про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 

2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15> (2014, листопад, 29).

2 Закон про нотаріат ст. 1 (1993) (Верховна Рада України). Офіційний сайт 
Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3425-12> (2014, 
листопад, 29).

3 The Notarial Chamber of the Czech Republic. <http://www.nkcr.cz/lang/EN/index.
php?page=obchodnispolecnosti> (2014, листопад, 29). 
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обов’язкових платежів, користування яким необхідно при вчинен-
ні будь-якої нотаріальної дії майнового характеру; Державний ре-
єстр актів цивільного стану громадян, користування яким необхід-
но при вчиненні будь-якої нотаріальної дії майнового характеру з 
метою встановлення правового режиму майна (спільна сумісна чи 
особиста приватна власність) та при оформленні спадщини з метою 
встановлення дійсного кола спадкоємців, їх родинних відносин та 
захисту їхніх законних прав та інтересів тощо; Інтегрований націо-
нальний банк даних (ІНБД) про транспортні засоби (у частині даних 
про викрадені транспортні засоби, про викрадені чи загублені реє-
страційні документи, державні номерні знаки), користування яким 
необхідно при вчиненні будь-якої нотаріальної дії з транспортним 
засобом для захисту прав та законних інтересів зацікавлених осіб; 
База даних «Банкрутство» (як зареєстрованого користувача бази), 
користування якою необхідно при вчиненні будь-якої нотаріальної 
дії майнового характеру за участі юридичної особи з метою захисту 
прав та законних інтересів зацікавлених осіб; Державний земель-
ний кадастр, право користування яким щодо отримання витягів про 
земельну ділянку для вчинення нотаріальної дії з цією земельною 
ділянкою для нотаріуса закріплено з початку 2013 року Законом 
«Про державний земельний кадастр», але, на жаль, до цього часу є 
технічно неможливим.

З приводу всіх наведених пропозицій цілком закономірним є 
проведення змін у порядку доступу до професії нотаріуса та по-
рядку підвищення його кваліфікації, оскільки запровадження всіх 
пропозицій потребує наявності в нотаріуса знань не лише у сфері 
нотаріальної діяльності але й у сфері представницької діяльності, 
податкового консалтингу, експертизи нерухомості, проведення пе-
реговорів, психології ведення переговорів майбутніх сторін контр-
акту, бухгалтерії тощо. 

Принципи Міжнародного союзу нотаріату наголошують на най-
вищому рівні професійної підготовки нотаріусів. З огляду на це 
пропонується створення професійного навчального закладу для під-
готовки нотаріусів, який буде засновано на принципі повної само-
окупності (госпрозрахунку) за рахунок контрактних коштів. У де-
яких регіонах доцільним може бути створення місцевих осередків 
профільного навчального закладу, у тому числі у складі юридичних 
вищих навчальних закладів.

Профільний навчальний заклад передбачатиме залучення прак-
тикуючих нотаріусів до викладання теоретичного та практичного 
матеріалу, проходження короткотермінової ознайомчої практики 
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на базі нотаріальних контор, нотаріусів-викладачів за умови наяв-
ності згоди клієнта нотаріуса та додержання законодавства щодо 
нотаріальної таємниці та таємниці персональних даних. Також 
обов’язковим є залучення фахівців з різних видів діяльності, що 
прямо не пов’язані на даний час із учиненням нотаріальної дії. 

Подібна практика вже багато років існує в багатьох країнах Єв-
ропи. Так, французька система підготовки нотаріусів передбачає 
декілька шляхів отримання доступу до професії нотаріуса. Пер-
шою й обов’язковою умовою є наявність базової юридичної освіти 
на рівні бакалавра. Наступним етапом може бути університетській 
шлях або «професійний» шлях. Університетський шлях передбачає 
отримання «вищого диплому нотаріату» після проходження дворіч-
ного профільного навчання, поєднуючи теоретичне навчання з про-
ходженням практики в нотаріальній конторі1. «Професійний» шлях 
передбачає приділення уваги практичним навичкам майбутніх нота-
ріусів завдяки проходженню дворічного стажування в нотаріальній 
конторі після закінчення курсів у Центрі професійного нотаріаль-
ного навчання. У будь-якому разі, незалежно від обраного шляху, 
строк навчання кандидата на зайняття посади нотаріуса у Франції 
не може бути меншим ніж сім років. Задля розширення професійної 
компетенції нотаріальної спільноти законодавством Франції перед-
бачається можливість доповнення базової нотаріальної освіти ди-
пломами, що не мають відношення до нотаріальної діяльності, але 
ж включають різного роду комерційні школи та іноземні навчальні 
заклади. Невід’ємною частиною освіти нотаріуса Франції є постій-
не підвищення його кваліфікації шляхом проведення щорічних на-
вчань, які проходять на базі Регіонального університету нотаріату2.

Висновком по наведених пропозиціях є те, що нотаріат України, 
за умови належного нормативно-правового підґрунтя, може віді-
грати важливу роль у суттєвому зменшенні бюджетних витрат та 
реалізації євроінтеграційного потенціалу України з метою зайняття 
нею в майбутньому гідного місця серед країн-членів Європейсько-
го Союзу.

1 Notaires Paris-Ile-de-France. <http://www.paris.notaires.fr/sites/default/files/
plaquette_ chambre_2013_traduction_ russe_ru.pdf>. – С. 13. (2014, листопада,29).

2 Notaires Paris-Ile-de-France. <http://www.paris.notaires.fr/sites/default/files/
plaquette_chambre_ 2013_traduction_ russe_ru.pdf>. – С. 14. (2014, листопада,29).
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Олександр Качура 

основні кРитеРії класифікації 
адміністРативних пРоцедуР деРжавної 
РеЄстРації

The main criteria for the classification of administrative registration procedure 
set out in the article. This article also made suggestions for the author’s classi-
fication of such procedures. Identified the following basic criteria for the clas-
sification of administrative procedures for state registration: 1) The function 
criterion; 2) criterion in order of implementation of administrative procedures 
state registration; 3) criterion depending on the object of activity; 4) legislative 
criterion; 5) criterion for distribution of subjects; 6) criterion for distribution 
of objects. The article analyzes each of these criteria.
It was determined that the functional purpose depending on direction of 
the Public Administration isolated “external hardware” and “outer directed” 
administrative procedures of state registration. By order of implementation 
of the administrative procedures of state registration can be divided into 
normal and simplified procedures (formal and informal). Criterion depending 
on the subject of activity of the public administration in its relations with the 
subjects of registration (depending on the purpose that is achieved by using 
registration). Functional administrative procedures of state registration can 
be classified into: allocation law and connected with ensuring performance of 
citizens and legal entities of their responsibilities. 
Legislative criterion depends on the availability and location of state 
registration of legal acts, in particular, the Constitution of Ukraine, laws of 
Ukraine, subordinate legislation of Ukraine, other normative legal acts of 
Ukraine, as well as international acts. Presented arguments in favor of the 
subordinate legal act may regulate some issues of administrative registration 
procedures. For the objects of classification of administrative procedures 
of the state registration carried out mostly looking at essence of the state 
registration of individual objects. According to the study proposed author’s 
classification of administrative procedures of the state registration: 1) the 
functional purpose; 2) the order of execution of administrative procedures 
of the state registration; 3) depending on the object of activity; 4) legislative 
criterion; 5) for the subjects; 6) for the object.

актуальність дослідження критеріїв класифікації адміністра-
тивних процедур державної реєстрації визначається тим, що про-
блема визначення вказаних критеріїв досі не отримала однозначно-
го вирішення. Здійснення класифікації адміністративних процедур 
державної реєстрації має як теоретичне, так і практичне значення, 
адже така класифікація вона дає змогу диференційовано регулюва-
ти особливості розгляду та вирішення різних категорій адміністра-
тивних справ щодо державної реєстрації, враховуючи специфіку 
суб’єктів, об’єктів, порядок здійснення окремих процедур та інших 
критеріїв класифікації.
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аналіз публікацій і досліджень. Питаннями класифікація адмі-
ністративних процедур державної реєстрації займались такі автори 
як Н. В. Галіцина, О. В. Кузьменко, О. С. Лагода, Я. О. Пономарьо-
ва, А. В. Солонар, В. В. Степаненко, Н. М. Углик та інші. Позитивно 
оцінюючи здобутки цих та інших дослідників, все ж слід зауважити, 
що до сьогодні не вироблено чітких критеріїв такої класифікації.

мета статті полягає у тому, щоб на основі теорії адміністратив-
ного права, практики діючого законодавства сформулювати чіткі 
критерії класифікації адміністративних процедур державної реє-
страції в Україні.

виклад основних положень. Класифікація адміністративних 
процедур державної реєстрації повинна відбуватися за певними 
критеріями. Проаналізувавши законодавчі положення та теоретичні 
розробки, можемо виділити наступні основні критерії класифіка-
ції адміністративних процедур державної реєстрації: 1) критерій за 
функціональним призначенням; 2) критерій за порядком здійснення 
адміністративних процедур державної реєстрації; 3) критерій за-
лежно від предмета діяльності; 4) законодавчий критерій; 5) кри-
терій розподілу за суб’єктами; 6) критерій розподілу за об’єктами.

Критерій за функціональним призначенням. За цим критерієм 
залежно від спрямованості діяльності публічної адміністрації виді-
ляють «зовнішньоапаратні» та «зовнішньоспрямовані» адміністра-
тивні процедури1. Тому загальна діяльність органів, які здійснюють 
реєстрацію, два вектори спрямованості: перший «внутрішній» – ді-
яльність адміністративних органів здійснюється без залучення до 
неї приватних осіб, тобто це відносини, що виникають та викону-
ються в межах системи органів виконавчої влади (наприклад, вико-
нання доручень вищих органів нижчими за ієрархією управлінської 
системи); другий «зовнішній» – передбачає наявність, крім власне 
адміністративного органу, ще одну сторону, тобто приватну (фізич-
ну або юридичну) особу2.

За порядком здійснення адміністративні процедури державної 
реєстрації можуть бути розподілені на звичайні та спрощені про-
цедури (формальні та неформальні). Так, Н. В. Галіцина зазначає, 
що «…Надзвичайно важливим, з точки зору забезпечення прав та 
законних інтересів особи, є рівень урегульованості адміністратив-
1 Тимощук, В.П. (авт.-упоряд.) (2003). Адміністративна процедура та 

адміністративні послуги: Зарубіжний досвід і пропозиції для України. Київ: 
Факт, 24.

2 Лагода, О.С. (2007). Адміністративна процедура: теорія і практика застосу-
вання: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. Ірпінь, 27.
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ної процедури»1. Дійсно, відповідно до проекту Концепції реформу-
вання публічної адміністрації в Україні, адміністративна процедура 
повинна бути простою та ефективною. У випадках, коли адміні-
стративний акт може зачіпати права та законні інтереси інших при-
ватних осіб (заінтересованих осіб), або коли вимагається вчинення 
додаткових процедурних дій (витребування документів або інфор-
мації, проведення слухання, експертиза тощо), має застосовуватися 
визначена законом формалізована процедура2.

Критерій залежно від предмета діяльності органів публічної ад-
міністрації у взаємовідносинах із суб’єктами реєстрації (залежно 
від мети, яка досягається застосуванням реєстрації) функціональні 
адміністративні процедури державної реєстрації можуть бути кла-
сифіковані на: 1) правонаділяючі; 2) пов’язані із забезпеченням ви-
конання громадянами та юридичними особами своїх обов’язків.

Законодавчий критерій. Вказаний критерій залежить від наяв-
ності та місця державної реєстрації у нормативно-правових актах, 
зокрема, у Конституції України, у законах України, у підзаконних 
актах України, у інших нормативно-правових актах України, а та-
кож у міжнародних актах. Класифікація адміністративних процедур 
державної реєстрації за цим критерієм – непроста справа, оскільки 
у законодавстві України присутній значний масив актів щодо зазна-
ченого питання. Так, О. В. Кузьменко говорить про більше як 750 
нормативно-правових актів, якими регламентуються суспільні від-
носини у сфері державної реєстраційної діяльності3. Подібну кіль-
кість актів називає і В. В. Степаненко4. За нашими дослідженнями, 
база «Законодавство України» (станом на кінець жовтня 2014 року) 
видає 4385 документів, які підпадають під параметри пошуку «дер-
жавна реєстрація», «державний реєстр» та суміжних понять. Зви-
чайно, більшість із них поточного розпорядчого характеру. Напри-
клад, постійно видаються накази Міністерства юстиції України про 
повернення нормативно-правових актів без державної реєстрації 
для доопрацювання. Проте вже така кількість документів вказує на 
1 Галіцина, Н.В. (2010). Класифікаційний розподіл адміністративних процедур. 

Вісник Запорізького національного університету, 3: Юридичні науки, 57.
2 Коліушко, І.Б., Тимощук, В.І. (упоряд.) (2006). Реформа публічної адміністрації 

в Україні: проекти концепції та законів. Київ Конус-Ю, 17.
3 Кузьменко, О.В. (2006). Гносеологічна природа реєстраційного провадження. 

Форум права: науковий журнал, 2, 91. <http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.
htm_2006_2_14.pdf>.

4 Степаненко, В.В. (2011). Реєстраційні провадження у діяльності Державної 
автомобільної інспекції МВС України. Форум права: науковий журнал, 1, 968. 
<http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2011_1_156.pdf>.
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труднощі класифікації адміністративних процедур державної реє-
страції за законодавчим критерієм.

У Конституції України про реєстрацію говориться лише у ст. 117, 
де зазначено, що в порядку, встановленому законом, підлягають ре-
єстрації нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, мі-
ністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Норми щодо державної реєстрації визначені у деяких міжна-
родних актах. Відповідно до ст. 9 Конституції України та ст. 19 За-
кону України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 
2004 року № 1906-ІV1 чинні міжнародні договори України, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 
національного законодавства і застосовуються у порядку, передба-
ченому для норм національного законодавства. Наприклад, міжна-
родними актами передбачено реєстрацію об’єктів, що запускаються 
в космічний простір (Конвенція про реєстрацію об’єктів, що запус-
каються в космічний простір від 15 вересня 1976 року)2, реєстрацію 
шлюбів (Конвенція про згоду на взяття шлюбу, шлюбний вік та реє-
страцію шлюбу від 10 грудня 1962 року3) та ін.

Щодо законів України, то вони регулюють адміністративні про-
цедури державної реєстрації значно ширше. Зокрема, прямо гово-
риться про державну реєстрацію у законах України «Про Держав-
ний реєстр виборців» від 22 лютого 2007 року № 698-V (в редакції 
Закону України від 21 вересня 2010 року № 2536-VІ)4, «Про дер-
жавну реєстрацію актів цивільного стану» від 1 липня 2010 року 
№ 2398-VІ5, «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень» від 1 липня 2004 року № 1952-ІV (в редак-
ції Закону України від 11 лютого 2010 року № 1878-VІ)6, «Про дер-
1 Закон про міжнародні договори України 2004 (Верховна Рада України). 

Відомості Верховної Ради України, 50, 540.
2 Конвенція про реєстрацію об’єктів, що запускаються в космічний простір від 

14 січня 1975 року (2001). Космічне право України: збірник національних і 
міжнародних правових актів. 3-є вид., перероб. та доп. Київ: Юрінком Інтер, 
106-110.

3 Конвенція про згоду на взяття шлюбу, шлюбний вік та реєстрацію шлюбу 
від 10 грудня 1962 року (2001). Нелегальна міграція та торгівля жінками у 
міжнародно-правовому контексті: у 2-х кн.: Кн. 1; Ч. 2. Київ: Ін-т держави і 
права ім. В. М. Корецького НАН України, Київський ун-т права, Національна 
академія внутрішніх справ України, 168-169.

4 Закон про Державний реєстр виборців 2007 (Верховна Рада України). Офіційний 
вісник України (2010), 77, 2722.

5 Закон про державну реєстрацію актів цивільного стану 2010 (Верховна Рада 
України). Відомості Верховної Ради України, 38, 509.

6 Закон про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень 2004 (в редакції Закону України від 11 лютого 2010 року № 1878-VІ) 
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жавну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» 
від 15 травня 2003 року № 755-ІV1, «Про Єдиний державний демо-
графічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство 
України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20 лис-
топада 2012 року № 5492-VІ2, «Про забезпечення вимог кредиторів 
та реєстрацію обтяжень» від 18 листопада 2003 року № 1255-ІV3, 
«Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфе-
рі торгівлі, громадського харчування та послуг» від 6 липня 1995 
року № 265/95-ВР (в редакції Закону України від 1 червня 2000 року 
№ 1776-ІІІ)4, «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» від 4 черв-
ня 2009 року № 1445-VІ5 та ін.

Деякі закони України також регулюють певні відносини щодо 
державної реєстрації, хоча у їхніх назвах прямо на це не вказуєть-
ся. Так, державна реєстрація юридичної особи, яка має намір здій-
снювати банківську діяльність здійснюється відповідно до ст. 17 
Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 
2000 року № 2121-ІІІ6, державна реєстрація громадських об’єднань 
здійснюється відповідно до ст. 12 Закону України «Про громадські 
об’єднання» від 22 березня 2012 року № 4572-VІ7, державна реє-
страція лікарських засобів здійснюється відповідно до ст. 9 Закону 
України «Про лікарські засоби» від 4 квітня 1996 року № 123/96-
ВР8 та ін.

Щодо підзаконних нормативно-правових актів України з питань 
державної реєстрації, то хоча Конституція України не містить по-
няття «підзаконний акт» чи подібних понять, у законодавстві Украї-

(Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 18, 141.
1 Закон про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 

2003 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 31-32, 263.
2 Закон про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 
статус 2012 (Верховна Рада України). Офіційний вісник України, 93, 3771.

3 Закон про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень 2003 
(Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 11, 140.

4 Закон про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 
громадського харчування та послуг 1995 (Верховна Рада України). Відомості 
Верховної Ради України, 38, 315.

5 Закон про ідентифікацію та реєстрацію тварин 2009 (Верховна Рада України). 
Відомості Верховної Ради України, 42, 635.

6 Закон про банки і банківську діяльність 2000 (Верховна Рада України). 
Відомості Верховної Ради України, 5-6, 30.

7 Закон про громадські об’єднання 2012 (Верховна Рада України). Офіційний 
вісник України, 30.

8 Закон про лікарські засоби 1996 (Верховна Рада України). Відомості Верховної 
Ради України, 22, 86.
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ни цей термін використовується досить широко (наприклад, у ст. 19 
Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування» 
від 16 квітня 2009 року № 1275-VІ1, у ст. 1 Закону України «Про буді-
вельні норми» від 5 листопада 2009 року № 1704-VІ2, у ст. 19 Закону 
України «Про виконання рішень та застосування практики Європей-
ського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-ІV3 та 
ін.). Відповідно до одного з останніх проектів Закону України «Про 
нормативно-правові акти» (зареєстрований за № 0922 від 12 грудня 
2012 року)4 підзаконний нормативно-правовий акт – це нормативно-
правовий акт суб’єкта нормотворення, який приймається (видаєть-
ся) на основі Конституції і законів України, міжнародних договорів 
України та спрямований на їх реалізацію.

Чи може підзаконний нормативно-правовий акт регулювати пи-
тання адміністративних процедур державної реєстрації? На наш 
погляд, може. Справа у тому, що у ст. 92 Конституції України, де 
зазначено норми, які визначаються виключно законами України, 
про державну реєстрацію мова не йдеться, хоча деякі питання 
державної реєстрації повинні регулюватися виключно законами 
України, наприклад, організація і порядок проведення виборів і, 
відповідно, державна реєстрація виборців (п. 20 ч. ч. 1 ст. 92 Кон-
ституції України).

Підзаконні нормативно-правові акти спрямовані здебільшого на 
виконання норм про державну реєстрацію, які прописані у законах 
України. Наприклад, Постановою Кабінету Міністрів України «Про 
державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються 
права автора на твір» від 27 грудня 2001 року № 17565 затвердже-
но Порядок державної реєстрації авторського права і договорів, які 
стосуються права автора на твір, який визначає процедуру подання 
заявок на реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються 
права автора на твір, їх розгляду, державної реєстрації, публікації ві-
1 Закон про асоціації органів місцевого самоврядування 2009 (Верховна Рада 

України). Відомості Верховної Ради України, 38, 534.
2 Закон про будівельні норми 2009 (Верховна Рада України). Відомості Верховної 

Ради України, 5, 41.
3 Закон про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з 

прав людини 2006 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 
30, 260.

4 Проект Закону про нормативно-правові акти, внесений народним депутатом 
України Ю. Р. Мірошниченком 2012. Офіційний веб-портал Верховної Ради 
України. <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45021>.

5 Постанова про державну реєстрацію авторського права і договорів, які 
стосуються права автора на твір 2001 (Кабінет Міністрів України). Офіційний 
вісник України, 52, 2369.
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домостей про цю реєстрацію, видачі свідоцтв про реєстрацію автор-
ського права на твір, а також ведення Державного реєстру свідоцтв 
про реєстрацію авторського права на твір і Державного реєстру до-
говорів, які стосуються права автора на твір, яка здійснюється Дер-
жавною службою інтелектуальної власності.

Норми щодо державної реєстрації, визначені у актах України, на 
практиці реалізуються у актах відповідних органів, уповноважених 
проводити державну реєстрацію. Наприклад, державна реєстрація 
змін до установчих документів юридичної особи у м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської області проводиться відповідно до Інформацій-
ної картки адміністративної послуги, затвердженої Наказом Криво-
різького міського управління юстиції від 3 липня 2013 року № 1511.

Критерій за суб’єктами. На наш погляд, за цим критерієм адмі-
ністративні процедури державної реєстрації можна класифікувати 
значно ширше, тому його варто взяти одним із за визначальних. Зо-
крема, за суб’єктами процедури державної реєстрації можна класи-
фікувати на дві великі групи: 1) суб’єкти, які здійснюють процеду-
ри державної реєстрації; 2) суб’єкти, які реєструються. Відповідно 
вказані суб’єкти також можна класифікувати за різними критеріями.

Так, серед суб’єктів, які здійснюють процедури державної ре-
єстрації, слід виділити наступні: 1) суб’єкти, для яких процедури 
державної реєстрації входять у інші їхні обов’язки; 2) суб’єкти, для 
яких процедури державної реєстрації є основним обов’язком (спе-
ціалізовані суб’єкти).

Серед перших можна виділити: 1) Президента України (видан-
ня актів у сфері державної реєстрації, наприклад, прийняття ука-
зів «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів мініс-
терств та інших органів виконавчої влади» від 3 жовтня 1992 року 
№ 493/922, «Про затвердження Положення про Державну реєстра-
ційну службу України» від 6 квітня 2011 року № 401/20113 та ін.); 
2) Верховну Раду України (окрім прийняття законів України у сфе-
рі державної реєстрації видання постанов розпорядчого характеру, 
наприклад, постанови «Про затвердження положень про паспорт 
1 Наказ про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної 

особи 2013 (Криворізьке міське управління юстиції). Веб сайт Криворізького 
міського управління юстиції. <http://krivoyrog-justi.ucoz.ua/UO/derzhavna_
reestracija_zmin_do_ustanovchikh_dokumen.docx>.

2 Указ про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств 
та інших органів виконавчої влади 1992 (Президент України). Збірник указів 
Президента України, 4, 38-40.

3 Указ про затвердження Положення про Державну реєстраційну службу 
України 2011 (Президент України). Офіційний вісник України, 28, 1163.
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громадянина України, про свідоцтво про народження та про пас-
порт громадянина України для виїзду за кордон» від 26 червня 1992 
року № 2503-XII1 та ін.); 3) Кабінет Міністрів України (видання ак-
тів у сфері державної реєстрації, наприклад, затвердження своєю 
Постановою Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно2 та ін.); 4) Міністерство юстиції 
України (відповідно до Положення про Міністерство юстиції Укра-
їни, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 
року № 395/20113 поряд іншими функціями Мін’юст України є го-
ловним органом у системі центральних органів виконавчої влади з 
формування та забезпечення реалізації політики з питань реєстрації 
актів цивільного стану, питань державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень, питань державної реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, питань реєстрації 
(легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, 
статутів, друкованих засобів масової інформації та інформаційних 
агентств як суб’єктів інформаційної діяльності; 5) інші суб’єкти 
(наприклад, до відання виконавчих органів сільських, селищних, 
міських рад належать поряд з іншим здійснення заходів щодо ве-
дення в установленому порядку єдиного державного реєстру гро-
мадян, які потребують поліпшення житлових умов – підпункт 12 п. 
«б» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР4). Серед суб’єктів, для яких 
процедури державної реєстрації є основним обов’язком (спеціалізо-
вані суб’єкти), насамперед варто виділити Державну реєстраційну 
службу України, яка діє відповідно до Указу Президента України 
«Про затвердження Положення про Державну реєстраційну службу 
України», Державну міграційну службу України, яка діє відповід-
1 Постанова про затвердження положень про паспорт громадянина України, про 

свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за 
кордон 1992 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 37, 
545.

2 Постанова про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 2013 (Кабінет Міністрів України). Офіційний 
вісник України, 96, 3549.

3 Указ про затвердження Положення про Міністерство юстиції України 2011 
(Президент України). Офіційний вісник України, 28, 1162.

4 Закон про місцеве самоврядування в Україні 1997 (Верховна Рада України). 
Відомості Верховної Ради України, 24, 170.
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но до Указу Президента України «Питання Державної міграційної 
служби України» від 6 квітня 2011 року № 405/20111 та ін.

За суб’єктами, які реєструються, можна виділити наступні дві 
великі групи: 1) реєстрація фізичних осіб; 2) реєстрація юридич-
них осіб.

Так, серед адміністративних процедур державної реєстрації фі-
зичних осіб слід виділити наступні категорії: громадян України; 
іноземців та осіб без громадянства; біженців; переселенців; фізич-
них осіб – підприємців; військовослужбовців та прирівнених до 
них осіб (допризовників, призовників, військовозобов’язаних, ре-
зервістів); осіб, що за умовами і характером своєї роботи пов’язані 
з постійним переміщенням (моряки, учасники експедицій тощо); 
платників податків; виборців; осіб, хворих на соціально небезпеч-
ні хвороби (ВІЛ-інфікованих, психічно хворих, інфекційно-хворих 
та ін.); постраждалих внаслідок катастроф техногенного характеру; 
учасників бойових дій; ветеранів праці; отримувачів гуманітарної 
допомоги; безробітних громадян та громадян, які шукають роботу; 
інших фізичних осіб.

Серед адміністративних процедур державної реєстрації юридич-
них осіб слід виділити наступні категорії: суб’єктів підприємницької 
діяльності; банків; громадських об’єднань; органів територіальної 
самоорганізації населення; об’єднань співвласників багатоквар-
тирних будинків; житлово-будівельних і гаражних кооперативів; 
друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств; 
адвокатських об’єднань; політичних партій; релігійних організацій; 
інших юридичних осіб.

Критерій за об’єктами. За об’єктами класифікацію адміністра-
тивних процедур державної реєстрації проводять здебільшого, роз-
глядаючи сутність державної реєстрації окремих об’єктів. Наприк-
лад, О. В. Кузьменко виокремлює такі реєстраційні провадження: 
реєстрація юридичних осіб; реєстрація політичних партій; реєстра-
ція громадських організацій; реєстрація релігійних організацій; ре-
єстрація актів цивільного стану; реєстрація транспортних засобів; 
реєстрація прав на нерухоме майно; реєстрація обмежень прав на 
нерухоме майно тощо2.

В. В. Степаненко, розробляючи систему реєстраційних прова-
джень у діяльності Державної автомобільної інспекції МВС України, 
1 Указ про питання Державної міграційної служби України 2011 (Президент 

України). Офіційний вісник України, 29, 1239.
2 Кузьменко, О.В. (2012). Курс адміністративного процесу. Київ: Юрінком 

Інтер, 113.
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виділяє такі реєстраційні провадження за об’єктами: транспортні за-
соби; торговельні організації, підприємства-виробники та суб’єкти 
підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією транспортних 
засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери; 
заклади, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення 
кваліфікації водіїв транспортних засобів; дорожньо-транспортні 
пригоди; ділянки і місця концентрації ДТП; угони транспортних за-
собів і транспортні засоби, які перебувають у розшуку; викрадені 
або втрачені номерні знаки, реєстраційні документи на транспортні 
засоби та документи водія; номерні знаки транспортних засобів, що 
виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників; дозво-
ли на встановлення та використання спеціальних світлових і зву-
кових сигнальних пристроїв; суб’єкти господарювання, уповнова-
жені здійснювати перевірку технічного стану транспортних засобів 
під час державного технічного огляду; об’єкти дорожнього серві-
су; факти митного оформлення та нотаріального посвідчення угод 
щодо транспортних засобів та перебування їх під арештом1.

На наш погляд, за об’єктами адміністративні процедури держав-
ної реєстрації можна класифікувати наступним чином: 1) адміністра-
тивні процедури державної реєстрації актів: нормативно-правових 
актів; актів цивільного стану; інших актів; 2) адміністративні проце-
дури державної реєстрації майна: нерухомого майна; майна, на яке 
може бути поширений режим нерухомої речі (повітряні та морські 
судна, судна внутрішнього плавання, космічні об’єкти, а також інші 
речі, права на які підлягають державній реєстрації); рухомого май-
на, у т.ч. транспортних засобів; іншого майна; 3) адміністративні 
процедури державної реєстрації прав, обов’язків, заборон: речових 
прав на рухоме майно; речових прав на нерухоме майно; обтяжень 
(обмежень); інших прав, обов’язків, заборон.

висновки. Таким чином, можна запропонувати авторську кла-
сифікацію адміністративних процедур державної реєстрації: 1)  за 
функціональним призначенням; 2) за порядком здійснення адміні-
стративних процедур державної реєстрації; 3) залежно від пред-
мета діяльності; 4) законодавчий критерій; 5) за суб’єктами; 6) за 
об’єктами. При цьому основним критерієм класифікації адміністра-
тивних процедур державної реєстрації, на наш погляд, є суб’єктно-
об’єктний.

1 Степаненко, В.В. (2011). Система реєстраційних проваджень у діяльності 
Державної автомобільної інспекції МВС України. Юридична Україна, 5 (101), 37.



512

ISSN 2336-5439          EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ

Vasil farynnyk, PhD in Law

A SUmmONS by AN INVESTIgATOR, PROSECUTOR,  
A SUbPOENA AND bRINgINg TO COURT:  
PROCEDURAL ISSUES Of AN APPLICATION  
AND ThE WAyS Of ThEIR SOLUTION

Particularities of summons by an investigator, prosecutor, a subpoena and 
bringing to court have been characterized. The conditions of a summons 
handing are concretized. The separate offers for improvements of Ukraine’s 
Criminal procedural Code (CPC) are offered. The norms of the CPC regulating 
the order of bringing accomplishment, that are in system connection with 
norms regulating accomplishing such a measure of ensuring of criminal pro-
cedure as a summons by an investigator and prosecutor, are characterized. 
despite the positive experience of implementation of measures of ensuring of 
criminal procedure, the question of using a procedural summons and bringing 
are not fully solved and need creation of legislative regulations taking into ac-
count both scientific works and practical needs.

The reform of the criminal procedural law of 2012 caused an essential 
change of the essence and mechanisms of the measures of procedural 
compulsion in criminal process application. A summons by an inquisitor, 
prosecutor, a subpoena and a reason occupy a special place among the 
criminal procedural institutions, which have undergone some essential 
changes. 

Thus, a summons by an investigator and prosecutor at a prejudicial 
inquiry is applied without an additional legal permission in contrast 
to other measures of criminal process ensuring (except a temporary 
confiscation of property and arrest in custody of a person). So the 
question about the lawfulness of the additional legal permission depends 
on an inquisitor and prosecutor.

It is necessary to agree with a thought about the incorrectness of “a 
summons by an investigator, prosecutor and a subpoena” inclusion to 
the measures of criminal process ensuring. It is necessary to realize the 
presence of sanctions for rules of behaviour non-fulfilment by a subject. 
The analysis of the measures of criminal introduction ensuring given 
in article 131 of the Criminal procedural code of Ukraine (the CPC of 
Ukraine) indicates that all of them (except summons) have elements 
of compulsion in their names. A summons cannot be a measure of 
compulsion, because it provides its voluntary fulfilment by a subject of 
a process. A compulsion ensues only after a default without legitimate 
reasons of a party to a trial when summoned and only then bringing to 
court is applied as a compulsory measure. 

Thus a summons of a subject of a criminal process to participate in 
legal proceedings corresponds with a system of measures and actions 
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directed to their informing about the necessity of appearance to an 
investigator, prosecutor with obligatory instructions of a procedural 
status the summoned individual is in, time, date and a place of their 
arrival, investigating action in the participation of which the individual 
is summoned and the consequences of their default. Bringing to court is a 
compulsory precaution measure to an accused, suspect and witness who 
had been summoned by an investigator, prosecutor or court, but did not 
appear without legitimate reasons at a fixed place and time. It is applied 
by appropriate units of domestic affairs bodies, security services, bodies 
that carry out the control of tax legislation observance or bodies of state 
investigation bureau.

A chain of works by leading scientists in the theory of criminal practice 
in particular Y.Alenin, R.Blaguta, Y.Hroshevyi, O.Gumin, V.Zelenskyi, 
H.Kozhevnikov, V.Nor, M.Pohoretskyi, O.Tatarov, L.Udalova, O.Shylo 
is dedicated to the research of institution of measures of criminal process 
ensuring. At the same time the research of legal and organizational 
practical questions of a procedural summons and bringing to court 
taking into consideration the modern criminal procedural doctrine and 
the investigating practice require additional analysis.

Article 133 of the CPC of Ukraine states that an investigator, 
prosecutor have the right to summon a suspect, witness, victim or another 
subject of a criminal process in prescribed by the CPC of Ukraine cases 
for questioning or to participate in legal proceedings at the time of 
prejudicial inquiry. 

Taking into consideration the absence of a definition to “another” 
subject of a criminal process among the terms in article 133 of the 
CPC of Ukraine, the issue about a list determination of such subjects is 
decided vaguely. O.Shulo states that an expert, criminalist, specialist, 
civil plaintiff, civil defendant, a legal representative of a suspect etc. can 
be “another” subject of a criminal process.

The analysis of the CPC of Ukraine norms (including point 25 part 1 
article 3 of CPC of Ukraine) affirms a wide list of “other” subjects of a 
criminal process: parties of a criminal process, a victim’s representative 
and a legal representative of a victim, a civil plaintiff, their representative 
and a legal representative, a civil defendant and their representative, a 
representative of a legal person to whom a process is carried into practice, 
a complainant, a witness’s lawyer, an identifying witness, a bailor, an 
interpreter, an expert, a specialist.

At the same time the criminal procedural law does not determine a 
procedural status of an individual after return in the procedure of article 
314 of the CPC of Ukraine to a prosecutor of a crime bill which does not 
meet the requirements of the CPC of Ukraine. Thus, neither summons, 



514

ISSN 2336-5439          EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ

nor bringing to court can be applied to such a person. In our opinion, 
an individual’s status after returning a crime bill to a prosecutor has to 
be determined as a suspect. All actions with this individual have to be 
done as with a suspect including a summons and bringing to court, legal 
proceeding fulfilment and precautions application. The designated issue 
needs to be clearly settled in the CPC of Ukraine.

The analysis of the Code gives a possibility to affirm that an 
investigator or a prosecutor determine participants in an investigation 
(detective) and procedural actions according to the norms of criminal 
procedural law. Thus, an interpreter can be present at a questioning if 
it is necessary (part 3 article 224 of the CPC of Ukraine), a doctor at a 
questioning and other investigation (detective) actions with a juvenile 
or under age individuals including a suspect under age (part 1 article 
226, part 1 article 227, part 1 article 491 of the CPC of Ukraine), a 
specialist for an identification fixation with the help of technical means, 
a psychologist, teacher and other specialists (part 8 article 228 of the 
CPC of Ukraine), a specialist while dwelling search and other possession 
by a person, examination (part 1 article 236, part 3 and 7 article 237 the 
CPC of Ukraine), a specialist, a suspect, a victim, a witness, a defender, a 
representative (part 2 and 3 article 240 of the CPC of Ukraine), a medical 
assessor or a doctor to examine an individual (part 2 article 241 of the 
CPC of Ukraine).

An investigating magistrate during a prejudicial inquiry or a law court 
during court proceedings has a right to realize a juridical summons of a 
specific individual because of their personal initiative and because of 
an investigator, prosecutor, suspect, accused, their defendant, victim, 
and their representative’s notice of motion. Reasons for an individual’s 
summons by an investigator, prosecutor and a summons by a court 
practically coincide – availability of enough reasons to think that an 
individual can give evidence which is relevant to a criminal process or 
their participation in a legal proceeding is obligatory.

A direct order in a law about an obligatory participation of an 
individual during legal proceedings realization or an admission of an 
individual’s participation to be obligatory by an investigator, prosecutor 
(investigating magistrate, law court) are referred to the reasons of a 
summons.

A procedure of a summons in a criminal process is described in article 
135 of the CPC of Ukraine. An individual is summoned to an investigator, 
prosecutor, investigating magistrate, law court by giving a summons, by 
post, by e-mail or fax, phone call or telegram.

 A summons of a person by an e-mail, fax and phone is a modern 
means of a summons. At the same time it is necessary to confirm that 
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this summons really took place and a person knew about it. A report 
can be made about o summons of a person be means of an e-mail, fax 
or telephone, but it will not be an absolute guarantee of a summons 
authenticity. 

Therefore, it is believed to be obligatory during a summons of a 
person: by fax – to add a facsimile machine report concerning an actual 
summons sending; by e-mail – during a summons sending to set up 
the function of ‘confirmation about reading’ and such a report needs 
to be printed out and add to a summons of a person report. Moreover, 
according to part 2 article 136 by the CPC of Ukraine, if a person has 
warned an investigator, prosecutor, law court or court about their e-mail 
address in advance, the summons sent to such an address is considered 
to be received in case of a confirmation of receiving it be a person with 
a corresponding e-mail. 

A way of a summons registering and a confirmation of receiving it by 
telephone are not mentioned in the CPC of Ukraine. But it is possible to 
confirm a summons by ordering some information about telephone calls 
from an operator, which contains numbers of incoming/outcoming calls, 
duration of a talk etc. For example, each subscriber of mobile phone 
operator PJSC ‘Kievstar’ has an opportunity to use the function ‘My 
‘Kievstar’ with the help of which a pobile phone number owner can 
get data about their telephone talks at any time of a day (a subscriber’s 
number with whom a talk took place, duration of a talk, its price etc.).

At the same time, the mentioned possibility to get a call detailing does 
not give an absolute confirmation of a person’s summons (because it may 
be another call theme). That is why it is necessary to add article 136 of 
the CPC of Ukraine with such provisions, which will give a possibility 
to identify the fact of a person’s summons: “An investigator, prosecutor 
after a person’s summons by telephone make a report where they put a 
date, time, duration and a point of a call, data about a person who is being 
summoned, identification of a used contact method“. The mentioned call 
is recorded with the help of technical equipment of audio recording. 

Nevertheless, as an analysis of judicial practice shows, investigating 
magistrates, while analyzing an application about bringing of a person 
who is summoned with the help of a telephone call, do not grant the 
application because they consider this method of summons to be 
additional. Thus, with the decision of Sevastopol city Leninskiy district 
court investigating magistrate, an investigator’s application about a 
witness’s summons was not granted because a default of a summoned 
by telephone person cannot be considered to be a reason to summons 
application to this person
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In such a case it is necessary to pay attention to the Constitutional 
Court of Ukraine decision in a case after the constitutional giving of 
54 people’s deputies of Ukraine according to the Ukrainian Constitution 
(constitutionality) separate positions Law of Ukraine ‘About the juridical 
system and status of judges’, Criminal Code of Practice of Ukraine, 
Economic procedure code of Ukraine, Civil Procedure Code of Ukraine, 
Code of the administrative rule-making of Ukraine from December, 13, 
2011 № of 17-pn/2011 the message of text of notice by an e-mail, faxgram 
(by fax, by a telefax) is obligatory only for the subjects of imperious 
plenary powers, and in relation to other persons – exceptionally after 
their choice. Id est a legislator in this case did not limit a judicial right 
for personality on receiving message about subpoenaing, and vice versa 
extended maintenance of this right, setting additional possibilities of a 
person to get such a report.

Taking into account the aforesaid, it is possible to come to the 
conclusion that if a person reported their e-mail, phone number or fax 
themselves (and it is noted in proper procedural documents), a person 
can be summoned by such means, I other cases – only by post.

A person’s signature about getting a summons including a signature 
on a post notice, video of giving a summons to a person, any other data 
confirm the fact of giving a summons to a person or an acquaintance of 
its content.

Article 135 of the CPC of Ukraine concretizes the conditions of a 
summons handing, namely: 

– In case of temporal absence of a person at a place of residence a 
summons for a transmission is handed to them under s receipt to the 
adult family of a person’s member or another person that lives with 
them, to housing operational organization domiciliary if a person or 
administration at the place of their work. It is Important that persons 
who are handed with a summons must have a real opportunity to transfer 
it to the addressee. Thus, they have to be explained the obligation to hand 
a summons as soon as possible. If a person is studying, as it is suitably 
established, a summons can be handed with the help of a studying place 
administration.

– A summons is handed to a person by an employee of the postal 
authority, law enforcement authority workers, investigator, prosecutor, 
and also by a secretary of the judicial meeting, if such handing takes 
place in the apartment of court (part 6 article 135 of the CPC of Ukraine). 
Thus, the postal authority employees are authorized to hand a summons 
(letter, telegram) to the addressee with a mark about a receipt;

– A person that is under a guard is summoned through administration 
of a confinement place (part 3 article 135 of the CPC of Ukraine). In this 
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case the time and possibility of delivery to an investigator, prosecutor 
court are taken into account and also delivery terms, conveyance 
possibilities, time of the day, terms of procedure action with a person 
etc. are determined.

– A summons of a minor person is handed to their parents or tutors (part 
4 article 135 of the CPC of Ukraine); a summons of a special disability 
person to their trustee (part 5 article 135 of the CPC of Ukraine); a person 
that lives abroad, – under the international agreement on a legal aid, a 
consent to obligatoriness of that is given by Verkhovna Rada of Ukraine, 
and in default of such – by means of diplomatic (consular) representative 
office (part 7 article 135 of the CPC of Ukraine).

It is necessary to agree with the idea of Y.Lukyanchykova that the 
ways of transferring of information to a person who is summoned depend 
on procedural status, age characteristics, residence and citizenship 
of a person. Thus, an investigator, prosecutor court or investigating 
magistrate has to take into account all the factors which can influence 
time constraints of a summoned person arrival.

Higher specialized court of Ukraine dealing with consideration 
of civil and criminal cases informs that a list of summons ways is set 
in article 135 of the CPC of Ukraine. It is not exhaustive and persons 
can be informed in another way. We consider that this position is not 
fully right because it can lead to criminal procedure participants’ rights 
limitation and give a possibility to side of prosecution at a necessity to 
abuse application means of criminal procedure providing. This question 
needs to be resolved in the CPC of Ukraine.

An important condition of a summons in criminal procedure is terms 
of handling a summons (part 8, article 135 of the CPC of Ukraine). A 
person must get a summons or be informed about it in another way not 
later than three days before the day, when they are to arrive. In case of 
determination of terms of procedural actions accomplishment in the CPC 
of Ukraine that do not allow to carry out a summons in the indicated 
term, a person is to get a notice about a summons or be informed about it 
in another way as soon as possible. But in any case they are to be given 
time for preparation and arrival.

First of all, the last one concerns an accomplishment of those procedural 
actions, delaying of informing about which can lead to a person’s 
freedom and rights violation. For instance, a summons of a person for 
a notice about suspicion delivery, a summons of a suspect for a copy 
of a solicitation about accomplishment of preventive measure delivery, 
a summons of a suspect for a copy of a solicitation about prolongation 
of a term of pre-trial investigation delivery etc. It is necessary to pay 
attention that according to article 111 of the CPC of Ukraine participants 
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of criminal procedure are informed about accomplishment of procedural 
actions in cases if their participation in such actions is not obligatory.

It is necessary to pay attention to the factor of suddenness in a 
practical activity on determining place and time of conducting of certain 
investigative (detective) actions. S.Pitertsev and A. Stepanov indicate 
that not taking into account the factor of suddenness may damage results 
of interrogation of unconscientious, interested in hiding the truth witness 
therefore they recommend to interrogate such a witness at their work 
place at their work time and at their place of living without noticing 
about it.

An important part of a notice of a summons is a content of a notice 
about a summons which among others ought to contain a title (a 
number) of criminal procedure, within the limits of which a summons 
is accomplished, and a procedural status in which a summoned person 
is. Thus an accomplishment of a procedural summons is possible only 
within the limits of criminal procedure and only as to a person who 
has a certain procedural status. Due to it investigators sometimes have 
difficulties to determine in a notice a status of some categories of persons 
correctly (for instance, a person that is guilty of car accident committal 
who has not been informed about suspicion yet or a person for whom a 
notice about suspicion is made but not delivered etc.) therefore such a 
summons is considered to be unjustified.

The consequences of default when summoned ought to be pointed in 
a notice about a summons too. Lawmaker determined pecuniary penalty, 
accomplishment of bringing and another fixed by law responsibility to 
the consequences of default when summoned (article 139 of the CPC of 
Ukraine).

It is necessary to point out that imposition of pecuniary penalty may 
be applied to a suspect, accused, witness, victim, civil defendant, a 
representative of a legal person to whom a procedure is accomplished, 
bringing may be applied to a accused, suspect or witness; administrative 
responsibility provided in article 185-4 of The CUaAI for a consistent 
default to pre-trial investigating body or prosecutor may be applied to a 
witness, victim, expert, interpreter. The analysis of the above mentioned 
shows that default of a row of above mentioned participants of criminal 
procedure in fact remains unpunished. Taking this into account part 1 of 
article 139 of the CPC of Ukraine ought to be added with responsibility 
for default when summoned of ‘other participants of criminal procedure’.

An important thing is that negative legal consequences take place 
exactly due to default when summoned. For instance, an investigator 
applied to the Krasnoarmiyskyy town and district court of Donetsk 
region with a solicitation about imposition of pecuniary penalty on a 
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representative of a victim and the victim themselves, motivating this 
with the fact that they had been delivered notices about the necessity 
to summon to the investigator to become acquainted with the materials 
of the criminal procedure. The investigating magistrate refused to grant 
the solicitation because according to article 111 of the CPC of Ukraine 
a notice is a procedural action with the help of which an investigator 
informs a certain participant of criminal procedure about accomplishment 
of procedural action or about a take procedural decision or accomplished 
procedural action. A notice is accomplished in a case when participation 
of a person in such actions is not obligatory. In this case the investigator 
accomplished a usual notice, which did not lead to having responsibility 
itself, instead of a summons, the violation of which led to pecuniary 
penalty. 

In such circumstances bringing is used in cases of default of a suspect, 
accused, witness when summoned, which was accomplished in the 
right order according to criminal procedural legislation, and default of 
summoned persons leads to appearance of significant and sometimes 
insuperable obstacles to an efficient investigation.

Important guarantees for a participant of criminal procedure about 
abidance of right to be informed about accomplishment of investigative 
(detective) action with their participation are demands of criminal 
procedural law about a necessity of proper confirmation of fact that a 
person got a notice of a summons or became acquainted with its content 
in another way on time.

Thus the norms of the CPC of Ukraine regulating the order of bringing 
accomplishment are in system connection with norms regulating 
accomplishing such a measure of ensuring of criminal procedure as a 
summons by an investigator and prosecutor. Their summons according 
to order established by the CPC of Ukraine including demand that a 
person must get a notice about a summons or be informed about it in 
another way not later than three days before the day when they must 
arrive according to the summons must be before bringing of a suspect, 
accused or witness.

Information about appropriate notice of an accused, suspect, witness 
about a summons must be in criminal procedure. A person must not have 
a sound reason for default when summoned. Thus according to article 
138 of the CPC of Ukraine sound reasons are: detention, remanding in 
custody or servicing of sentence; restriction of freedom of movement 
due to law action or court decision; force majeure (epidemics, military 
events, natural disasters or other similar circumstances); absence of a 
person at a place of residence during a long time due to a business trip, trip 
etc.; a serious illness or being at a hospital because of getting treatment 
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or pregnancy under condition of impossibility to leave this institution 
temporarily; a death of close relatives, members of a family or other 
close persons or a serious danger of their life; receiving a notice about 
a summons not in proper time; other circumstances which objectively 
make a person’s appearance when summoned impossible.

If mentioned sound reasons exist, investigating magistrates refuse 
to grant solicitations about bringing in case a person who was properly 
informed about a summons, got it, informed pre-trial investigating body 
about reason due to which they aren’t able to arrive when summoned. 
Investigating magistrates take the same decision when during investigation 
of solicitation it is established that a suspect, accused or witness being 
summoned according to the order fixed by the CPC of Ukraine did not 
come to an investigator or prosecutor due to sound reasons, however 
due to objective reasons were not able to inform about reasons of their 
default (a serious illness, being at place where communication services 
are absent.

Bringing of a witness cannot be accomplished to underage person, 
a pregnant woman, 1st and 2nd group of disabled, a person who brings 
up children under 6 or disabled children on their own, and also persons 
who cannot be interrogated as witnesses according to article 65 of 
CPC of Ukraine. At the same time the CPC of Ukraine does not have 
obligation for a person who apply with a solicitation about bringing 
accomplishment to prove that a witness concerning whom bringing has to 
be accomplished is not a pregnant woman, 1st and 2nd group of disabled 
or is not a person who brings up children under 6 or disabled children on 
their own. That is why refusal in granting a solicitation about bringing 
due to an investigator or prosecutor did not draw to documents proving, 
for instance, absence of disability of a person etc. is unreasonable.

At the same time restriction of the circle of persons to which bringing 
can be applied complicates accomplishment of investigation. For 
instance, with the aim of counteracting an investigation cases to avoid 
appearance of a civil defendant, representative of a legal person, to whom a 
procedure is applied, legal representatives of suspect, accused are widely 
used. In connection to this it is necessary to bring amendments into the 
CPC of Ukraine which would create a possibility of using bringing for 
such category of participants of criminal procedures. 

Thus despite the positive experience of implementation of measures 
of ensuring of criminal procedure, the question of using a procedural 
summons and bringing are not fully solved and need creation of legislative 
regulations taking into account both scientific works and practical needs.
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RIghTS TO ThE RESULTS Of INTELLECTUAL 
ACTIVITIES (ExCLUSIVE RIghTS):  
gENERAL ChARACTERISTICS AND LEgAL NATURE

The article investigates the development of the concept of rights to intellectual 
activities. Also this article analyzes predictors of qualifications and rights to 
the results of intellectual activity, as well as the feasibility of using the doctrine 
of rule-making and the term “intellectual property”. One of the difficult issues 
in legal science is value and delimitation of the exclusive rights (rights to the 
results of intellectual activity, intellectual property rights) and proprietary 
rights (classical property rights) as well as the feasibility of using the concept 
of “intellectual property”, “intellectual property”. World jurisprudence and 
practice suggest different approaches legislators and the legal profession 
to address these issues. Saving and applying in the world legislation of the 
term “intellectual property” is a kind of tribute to the historic tradition of 
its existence, and in fact some compromise on political and constitutional 
confirmation of a slogan about the importance of intellectual property.
Gradually, the concept of exclusive rights to the results of intellectual activity 
is increasingly recognized by foreign legislators. Supporters of the concept of 
exclusive (intellectual) rights emphasize that it is impossible to identify the 
legal regime of material goods and intangible objects. Unlike property rights, 
exclusive rights limited in time and space, protected by special methods 
of protection, and closely linked to the personality of the creator. In legal 
literature there is the perception that the exclusive rights should be recognized 
as rights of a special kind (sui generis), which are beyond the classical division 
of civil rights in property, commitment and personal.

The creative human activity leads to its objective results – from the 
poem to the invention. In ancient times, the result of intellectual and 
creative activity began to evolve to the product. Being the result of 
passion, emotional perception, reasoning unexpected, creative outcome, 
being separated from the author, this activity begins a new life as a 
commodity circulation, living in an area where its price will be not a 
passionate fan’s swoon, but a specific amount of money. Business 
activities replenished unique intangible something that is not in seeking 
the production (raw materials, equipment, transport, labor), trade and 
warehousing costs, bank employees and storage).

Extremely high economic utility of the product “revenges” the holder 
of the rights to the creative result with the quite high risk of losing control 
over the subject of exclusive rights and its illegal using by the third party. 
These risks legislator tries to reduce by special (and not always of private 
law) instruments for the protection of human intelligence results.

It should be noted that copyright and patent law arose, in fact, not 
in a private-sector (publishers turned to public authorities to provide 
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them special privileges that would prohibit republication works), and 
their further development is closely linked to the rights of the individual. 
However, later the law managed to make the right regulation of relations 
on the results of intellectual activity in the field of private (civil) law1.

One of the difficult issues in legal science is to determine the nature 
and the legal nature of the rights to the results of intellectual activity, 
(exclusive rights), their difference from real rights, determine their place 
in the law, and the accuracy and appropriateness of the use of the concepts 
of “intellectual property” “intellectual property.” World jurisprudence 
and practice suggest different approaches of legislators to address these 
issues.

In ancient times, through objective social and economic reasons 
humanity has not developed a system of doctrine of the right to intellectual 
activities (exclusive rights). Roman law did not know such a thing in 
the legislation, because in that time there was no regulatory framework 
of relations that would define the legal regime of intangible objects of 
intellectual activity. As a result of underdevelopment doctrine of non-
material objects and exclusive rights society of the Middle Ages and the 
period of emergence of bourgeois relations applied the rules of Roman 
law of property rights as a legal fiction to protect intellectual-term results 
of operations.

According to Y. Gambarov, European law has developed a new 
category of incorporeal things protected objective law. It was a kind 
of fiction for things such objects of which had properties of things, but 
were equal to it. The category of incorporeal things were also scientific, 
artistic, industrial and other intangible benefits that receiving an objective 
form of expression, independence and received property value, they are 
subject to protection, similar in form to the protection of physical things2.

Later, the category of “exclusive rights” also applied unequivocally 
called the various terms, including “intellectual property”, “monopoly” 
and others. In the opinion of I. Tabashnikov, since positive law began to 
take care of this category of rights, it hovers the science horizon without 
appointment, easily moved from place to place, like a bird, which is 
seeking where it would be easier to go down3.
1 Покровский, И.А. (1998). Основные проблемы гражданского права. Москва: 

Статут, 133. 
2 Гамбаров, Ю.С. (2003). Гражданское право: общая часть. Москва: Зерцало, 

589.
3 Шершеневич, Г.Ф. (1891). Авторское право на литературные произведения. 

Казань, 28. 
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A. Pilenko noted that underdeveloped legal thinking is often guided 
by the so-called law of constructive economy: the emergence of a new 
social and legal phenomenon is the desire to cram this phenomenon to 
the known legal categories. Historically, unfortunately, the copyright and 
patent law, were deemed to be of obligation, real or personal rights1.

By the mid-nineteenth century was dominant in the world, so-called 
proprietary concept, the leading idea of which was that any human labor 
is property, intangible property (disembodied) objects as well. This 
theory comes from the natural law concept of ownership, identifying the 
author’s right to the product of his spiritual creativity with the ownership 
of material things. The emergence of the concept of proprietary rights to 
the results of intellectual activity contributed to the ideas of the French 
philosophers (Voltaire, Diderot, Holbach P., C. Helvetia J.-J. Rousseau), 
the conquest of the French Revolution: freedom of the individual, 
contract, inviolability of private property2.

The relevant socio-economic conditions, lack of theoretical 
developments concerning rights to intellectual activities (exclusive 
rights), the sanctity and inviolability of property rights, the legislators 
endeavor to take into account the interests of entrepreneurs, understanding 
of intellectual activity as a commodity, the presence of the developed 
mechanism of protection of proprietary rights, the inertia of human 
thought and practice served as the main objective and subjective reasons 
perceptions exclusive rights from the standpoint of ownership and protect 
the rights of creators of intellectual products using proprietary methods 
of legal protection.

Development of social and economic relations, the emergence of 
machine production, technological change, the emergence typographic 
devices and machines, and other means of copying of intellectual activity, 
intellectual division of labor (mental) and physical, need encouragement 
and incentives not only creative figures, but persons who serve them 
(merchants, publishers, booksellers, managers, etc.), served as the socio-
economic and technical prerequisites for the legal protection of the 
legitimate interests of intellectual and creative activity under the influence 
of traditional property rights with advanced protection mechanism.

This preservation and use in the laws of many countries of the term 
“intellectual property” is a kind of tribute to the historic tradition of 
its existence, and some compromise on political and constitutional 
confirmation slogan about the importance of intellectual property. 
1 Пиленко, А.А. (2001). Право изобретателя. Москва: Статут, 667. 
2 Сергеев, А.П. (2001). Право интеллектуальной собственности в РФ: учебник. 

Москва: Проспект, 19.
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It should be emphasized that the category of “intellectual property” 
describes only objects of legal relationships, not rights of their subjects. 
In this context “property” is not a subjective right, on the contrary, it 
relates to specific facilities of subjective rights1.

As noted by I. Zenin formed for centuries psychological perception of 
the sacred and inviolable rights of property (property rights) contributed 
attempts of intellectuals to use similar tools to protect their rights of 
property. Supporters of proprietary concept tried to attach to the new 
legal institution sanctified by tradition proprietary protection scheme2. 

The similarity of certain features exclusive rights and property 
law turned legal and technical prerequisites borrowing (adopting) 
achievement of real rights in the classical system of ownership3.

 At the time, A. Pilenko noted that the prevalence of proprietary 
concepts (as well as the use of the terms “literary property”, “artistic 
property”, “industrial property”, etc.) can be explained by the distrust of 
the bourgeoisie to any new monopoly, causing the association with the 
right privileges and seen as a relic of feudalism, which could lead to a 
return to the old rule of law4.

Exploring the legal nature of inventions, G. Shershenevich observed 
that impulse of attributing rights to the inventions of property rights is 
an imaginary unity foundation of both institutions – work. If the work 
done in its tangible product, underlying of property rights, then work in 
the invention should result in ownership of its results. So convergence 
of property rights with the right to an invention caused by domestic 
legislation and the use of that property blends with membership. 
Although the similarity of these rights is their absolute right of property 
is associated with real protection, prescription, vindication of the right 
material object that is foreign (alien) to the right to due invention 
intangibility of the object5.

A. Makowski, pointing to the causes of proprietary concepts, notes 
that at one time it was necessary to give this new right legal form, 
which would have left no doubt that the holder of the rights enjoyed full 
freedom to use it properly work or invention. Ownership, because of the 
philosophical concepts of the time, seemed most able to protect its holder. 
1 Дмитриев, Г.К. (2004). Международное частное право. Москва: Проспект, 297. 
2 Суханов, Е.А. (2006). Гражданское право: учебник: в 4 т. Т. 2. Москва: Волтерс-

Клувер, 450. 
3 Раевич, С.И. (1926). Исключительные права. Право на товарные знаки. 

Ленинград, 6. 
4 Пиленко, А.А. (2001). Право изобретателя. Москва: Статут, 97. 
5 Шершеневич, Г.Ф. (2003). Курс торгового права : в 4 т. Т. 2. Москва: Статут, 76.
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This has led to the conclusion that the author when needed adequate 
protection, he should possess ownership of the work he created. At one 
time believed that this right is best to ensure ease of transfer of rights 
to an object from one person to another and at the same time protect 
the legitimate holder of the right of use of the facility by unauthorized 
persons in ter these properties are required to enter an intangible subject 
to economic exchange1.

In the nineteenth century the concept of proprietary intellectual property 
and patent rights reflected in the legislation of France, Germany, Britain, 
the US and Russia. Copyright and patent laws in most European countries 
equated the rights of authors to creative achievements of property rights. 
In particular, French Patent Act 1791 contained provisions according to 
which “any new idea, the declaration and the implementation of which 
may be useful to society belongs to those who created it, and it would be 
the restriction of human rights if a new invention was not considered as 
the property of its creator.” 

Also, A. Pilenko notes that the author of this law Jean de Buflersa 
meant that patent law is holy, when he wrote that patent law is the 
property and therefore is holy. This refers to the fact that the intermediate 
element (property) was indifferent for Jean de Buflersa2. The US law 
in 1789 contained a provision stating that there is no property which 
belongs to the man more than the one that is the result of his own mental 
work3. The Anglo-American law traditionally discards copyright as a 
form of ownership as an opportunity of using economic (property) rights, 
ignoring the moral rights of creators. 

Over time, the process of further historical development, science and 
technology there is an objective need to prove the doctrine of exclusive 
rights of intellectual activity. Later, with the development of human 
thought and social relations increasingly began to make themselves 
supporters of the theory of exclusive rights. At one time G. Shershenevich 
pointed to the need to distinguish between the “right things” and “the 
right of the things” copyrighted works and ownership of the manuscript 
picture. The scientist offered to upgrade traditions established in Roman 
law and keep up with the times. He argued that the exclusive rights 
occupy an independent special place along with real and binding rights4.
1 Маковский, А.Л. (2008). Исключительные права и концепция части четвертой 

Гражданского кодекса. Гражданское право современной России, 7, 103-141.
2 Пиленко, А.А. (2001). Право изобретателя. Москва: Статут, 586. 
3 Тарасова, В.В. (1982). Азбука авторского права. Москва: Юрид. лит., 23. 
4 Шершеневич, Г.Ф. (1891). Авторское право на литературные произведения. 

Казань, 35. 
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However, it should be noted that gradually the concept of exclusive 
rights to the results of intellectual activity is increasingly recognized as 
foreign law. The majority of scientists, lawyers deny (deny) a proprietary 
approach to the results of intellectual and creative activity and, based 
on the theory and practice indicate the existence of an independent 
category of exclusive (intellectual) rights that are absolute, fixed-term, 
non-material nature, especially the emergence, maintenance, suspension 
and ways of protection. 

K. Fleyshits noted that in the scientific literature something entitled 
“proprietary design ‘rights to intangible objects never claimed the role 
and importance of design (concept). Imaginary proprietary design was 
“metaphorical decoration” new rights “prestige property”. It was the 
kind of person using the belief that any legal institution, created by State 
shall protect private property. When a new institution is being creating, 
it is best to recognize the appropriate subjective right of ownership. 
Under this condition, the new law provided the maximum subjective 
“prestige”. The property was not used as a “structure” (the concept of) 
self– rights, but rather as a slogan in struggle for some recognition for its 
legal system. When this goal was achieved, when appropriate institute 
received appropriate basis, the need for its proprietary design eliminated, 
it proved unfounded (weakness), but because of it gradually began to 
abandon1.

Supporters of the concept of exclusive (intellectual) rights emphasize 
that it is impossible to identify the legal regime of material goods and 
intangible objects. Unlike proprietary rights in principle indefinite and 
does not undergo any geographical limitation, the rights of authors, 
artists, inventors, breeders and their successors are limited in time and 
space, the exclusive rights protected by special methods of protection, 
the right to creative result closely linked to the personality of its creator.

V. Dozortsev rightly argues that the term “intellectual property” is 
legally incorrect, could create a false picture of the spread of the results of 
intellectual activities and intangible objects simultaneously in the regime 
established by law for property rights (property rights). The use of the 
term “intellectual property” in the legal aspect in our time can lead to 
confusion, since ownership (property law) is not suitable for intangible 
results of intellectual activity. 

The use of the term “property” can make a misconception about the 
content of the exclusive rights of way and force protection. Use of the 
1 Флейшиц, Е.А. (1941). Личные права в гражданском праве СССР и 

капиталистических стран. Ученые труды ВИЮН., 6, 68-69.
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term “intellectual property” prevents a clear delineation of intangible 
results of intellectual activity that is the subject of exclusive rights, and 
its material carrier – object ownership. Intangible results of intellectual 
activity have the following features: simultaneous use of the facility 
unlimited number of persons, physical depreciation, territorial and 
temporal limitations and others. To perform functions on consolidation 
and protection of intellectual activity required a completely different 
legal mechanism. Exclusive (intellectual) rights is an independent legal 
category that is significantly different from the traditional property law 
(property rights) and do not fit into the traditional system of Roman law1.

Supporting the said opinion, E. Sukhanov notes that the concept of 
“intellectual property” and there is no universally accepted definition of 
clear legislation and doctrine, there are even two conditional, because 
it does not apply to property rights concerns but by broadcasting and 
cable transmission, protection unfair competition, etc., that is not only of 
intellectual activity in the literal sense2.

Legislator of Russian Federation, using the experience of foreign 
countries and scientific doctrine, supported the concept of exclusive 
rights, including: Austria, Denmark, Norway, Germany, Switzerland, 
Sweden, Japan, which have gradually abandoned the proprietary design 
rights to the results of intellectual activity. Part 4 of the Civil Code 
of Russian Federation cemented term “intellectual property rights”, 
covering property, moral, and other rights. Under the Civil Code of 
Russian Federation the term “intellectual property” does not mean the 
right and most intellectual activities – protected objects of civil rights. 
Internationally, the legislation also traced qualification “intellectual 
property” is not as rights to “intellectual products”, as well as facilities 
such rights, in fact these products. Thus, the term “intellectual property” 
is used only in the names of universal international treaties and 
conventions, names of international organizations.

Most designs of property law (classical property rights) does not apply 
to exclusive (intellectual) rights, rights to results of intellectual activity 
with its essential features. Thus, if the proprietary right of appropriation 
used to purchase things different legal ways to further use for their 
own benefit, at its discretion, usually for further immediate possession 
and use (extraction properties) acquired thing about it is the exclusive 
(intellectual) Human actual appropriation results of intellectual labor 
1 Дозорцев, В.А. (2003). Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи 

кодификации. Москва: Статут, 37.
2 Суханов, Е.А. (2008). О кодификации законодательства об «интеллектуальной 

собственности». Гражданское право России – частное право, 2, 143-150.
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would preclude continued use of intellectual products directly holder, 
and society as a whole that would violate the private and public interests. 

Making exclusive rights to the author, inventor, artist is the purpose of 
legal protection of intellectual activity mostly for later disposal of these 
rights other individuals on the basis of license agreements and contracts 
for the alienation of property rights. Rightsholders results of intellectual 
activities meet their personal and commercial interests through the use of 
intellectual products. So, as a result of the exercise of the power of using 
their exclusive rights over reproduction, distribution, making available 
to the public, perform copyright works, viewers, readers, listeners are 
able to enjoy literature, music, audiovisual and other works, to expand 
their intellectual outlook, receive aesthetic pleasure.

The actual appropriation in the traditional sense in the intellectual 
sphere does not exist, it is a short-term phenomenon aimed at long-
term use of intellectual work of a third party. Holder, having moral 
and property interests is doomed to bring to the public (consumption) 
numerous public the results of their intellectual work. This, in particular, 
is the inadmissibility of spreading the concept of “ownership” in the 
relationship associated with exclusive rights in the intellectual sphere. 
You must accept the thesis of S. Babkin that the actual appropriation 
of works of art makes it impossible to profit from their play, which is 
economic absurd. The actual appropriation of inventions in most cases is 
impossible to use. If privatizing of inventions actually had place, patent 
law did not appeared1.

Unlike traditional property rights (property rights), the exclusive right 
to the result of intellectual activity does not mean possession of intangible 
outcome. An exclusive rights can’t have intangible results (idea formula 
solution, image, etc.). Unlike objects of property, intangible intellectual 
activities have physical spatial boundaries can be simultaneously use 
many individuals. Unlike proprietary rights to the exclusive rights 
does not apply prescriptive acquisition, debt collection, specification 
depreciation. 

Exclusive rights are urgent in nature, while property rights are perpetual. 
“Exclusiveness” rights to the results of intellectual activity (intellectual 
property) is that an intelligent human uses exclusive rights on intangible 
objects. In addition, the legislation increases the “exclusivity” of these 
rights by providing for additional restrictions on the composition of 
subject and object, different from the classical restrictions in ownership. 
1 Бабкин, С.А. (2006). Интеллектуальная собственность в Интернете. Москва: 

Центр ЮрИнфоР, 72. 
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An important feature rights to the results of intellectual activity also is 
their absolute, because monopoly intangible objects is exclusive basis1.

A. Pilenko concluded that the design of property rights can’t be used 
for human inventor, especially protection of ownership in patent law 
does not exist; duration of patent rights is minimized; teaching about 
how to transfer ownership does not apply to exclusive rights; occupation 
is regulated under patent law quite differently than on real rights; the 
doctrine of prescription does not apply to patent law2.

Consequently, the exclusive right to the results of intellectual 
activity different from property rights for actors, objectives, content and 
implementation of subjective rights and duties of their media specifics 
of their protection. We can conclude independent existence, inheritance 
rights, the categories of civil rights – rights to intellectual activities 
(exclusive, intellectual) rights. It should be remembered that any time 
there is always conditional, because philological approach to it is not 
justified.

Results of intellectual activities to which priority should form 
(copyright) protected based on the fact of creation. Because they are 
unique, they do not require examination and registration, they are given 
“fact finding” legal protection. Results of intellectual activities to which 
priority is content protected only if their special design, examination and 
registration, they have the “login” legal protection.

In the legal literature is the perception that the rights of authors, 
inventors, rightsholders of intellectual activity should be considered a 
special kind of rights that are not in the classical division of civil rights 
in rem, commitment and personal. At the time, the Belgian lawyer E. 
Pickard said that the right to intellectual activities are specific intellectual 
property rights, which differ significantly from ownership of the way, 
and proposed to recognize, along with other kinds of civil rights, a 
separate group rights – intellectual (spiritual) rights including: copyright, 
art, music rights, privileges for inventions, the right to factory models, 
trademarks and brand, the company3.

O. Kochanowskaya said that different approaches to the interpretation 
of the essence of rights to intellectual activities also existed at the time of 
the Civil Code of Ukraine – both from the standpoint of exclusive rights 
and position of real rights. However, most scientists did not support the 
1 Канторович, Я.А. (2009). Основные идеи гражданского права. Москва: Феникс, 

360. 
2 Пиленко, А.А. (2001). Право изобретателя. Москва: Статут, 63.
3 Шершеневич, Г.Ф. (1891). Авторское право на литературные произведения. 

Казань, 78. 
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proposal to use the legal regime of real rights (ownership) rights to the 
results of intellectual activity, due in particular to the need to bring the 
principles of legal protection of exclusive rights in accordance with the 
principles of civil law. 

So the Civil Code of Ukraine treats this category of rights as a system 
of moral and proprietary rights of intellectual and creative activity. In 
addition, the Civil Code of Ukraine provides for the ratio of ownership 
and intellectual property rights, under which ownership of the thing and 
intellectual property rights are independent of each other, and the transfer 
of the facility to the intellectual property rights does not mean transfer of 
ownership thing, and vice versa1.

You must agree with O. Kodynets, which states that an analysis 
of the current legislation of Ukraine and professional literature in the 
field of intellectual property gives rise to the conclusion doctrinal and 
normative concept of dominance in Ukraine interpreting the results of 
creative activity that includes: delineation of property rights and rights 
to the results of creativity; characterization of the latter as the exclusive 
rights; preservation legislatively use definitions “intellectual property” 
to identify the group of legal institutions that provide protection of 
intellectual activity2.

1 Кохановская, Е.В. (2011). К вопросу об общих положениях о праве 
интеллектуальной собственности в Гражданском кодексе Украины. Альманах 
цивилистики: сб. статей, 4, 230-231. 

2 Кодинец, А.А. (2011). Теоретические аспекты юридической природы прав 
на результаты, интеллектуальной, творческой деятельности и средства 
индивидуализации. Альманах цивилистики: сб. статей, 4, 250-253.
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Андрій Суббот 

погашення податкового боРгу 
неплатоспРоможним об’Єктом 
господаРЮвання в укРаїні

The article covers the modern principles and features of legal regulation of 
collection of tax debt. However, the author explores and discusses the tax 
debt in the aspect of insolvency of the entity that appears to be a socio-eco-
nomic problem due to the write off of tax debt. In addition the activities of 
the body foreclosure, which from the point of view of the author should be 
expanded and regulate the powers, which should be directed to the payment 
of the tax debt and improve debt management, as well as existing gaps in the 
tax laws, which lead to lower levels of debt. The author believes, that the solu-
tion to this problem is necessary to create the main method of reducing the 
tax debts of insolvent entities, which should be based on the introduction of 
sanctions, which would allow the person to pay the tax debt within a specified 
period after the declaring it bankruptcy.

На сьогодні досить гостро постала проблема невизначеності і не-
стабільності української економіки. В умовах політичної нестабіль-
ності та невизначеності в фінансових рішеннях інститут банкрутства 
стає повсякденним явищем в діяльності суб’єктів господарювання. 
Суб’єкти господарювання постійно перебувають під тиском обста-
вин та економічних катаклізмів, спровокованих значною кількістю 
як зовнішніх так і внутрішніх факторів виникнення банкрутства. Це 
пов’язано з погіршенням та втратою важливих фінансових та еконо-
мічних зв’язків як зовнішнього, так і внутрішнього характеру, що в 
свою чергу пов’язано зі спадом промисловості, відсутності інвести-
цій та поглибленням кризових явищ. Внаслідок нестабільності по-
літичного та правового законодавства в сучасних умовах господа-
рювання починає суттєво збільшуватися кількість підприємств, що 
знаходяться на межі банкрутства, або уже збанкрутували.

Водночас, банкрутство підприємств в Україні сприймається в 
суспільстві неоднозначно, адже, з одного боку, банкрутство важли-
ве як засіб усунення з ринку неплатоспроможних підприємств, а з 
іншого – запровадження широкої системи банкрутства, враховую-
чи низький технічний рівень і значну кількість неплатоспроможних 
підприємств, може призвести до дезорганізації всієї системи на-
родного господарства України та несплаті грошових зобов’язань як 
державі так і приватним установам.

Згідно ст. 1 Закону України «Про відновлення плато спро мож  ності 
боржника або визнання його банкрутом» не плато  спроможність – не-
спроможність суб’єкта підприємницької ді яльності виконати після 
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настання встановленого строку їх сплати грошові зобов’язання перед 
кредиторами, у тому числі виконати зобов’язання щодо сплати по-
датків і зборів (обов’яз кових платежів), ось тут і виникає таке явище 
як податковий борг.

Однією з найгостріших проблем в податкової політиці України – 
це наявність значної податкової заборгованості. Проблема подат-
кового боргу продовжує створювати серйозні перешкоди на шляху 
модернізації податкових відносин в Україні. Хронічна податкова за-
боргованість, відсутність стабільних тенденцій щодо її подолання 
пояснюють особливу увагу до цієї проблеми, зважаючи, що обсяги 
податкового боргу безпосередньо впливають на формування фінан-
сової бази держави. За оцінкою вчених, в окремих галузях економі-
ки сума податкового боргу сягає 30–40 % від загальної суми запла-
нованих податкових платежів1.

Податкова заборгованість є проблемою соціально-економічною, 
адже брак бюджетних надходжень веде до скорочення потенційних 
можливостей держави здійснювати вкладення в економіку та наро-
щування людського капіталу.

Податковий борг – це сума узгодженого грошового зобов’язання 
(з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплачено-
го платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також 
пеня, нарахована на суму такого грошового зобов’язання2.

Безумовно, таке явище як податковий борг, полягає у перенесенні 
сплати суми податкових зобов’язань із настанням строку базового 
податкового звітного періоду на більш пізній строк, тобто невчасній 
виплаті податкового обов’язку. Незважаючи на те, що платникам по-
датків надається доволі значний період часу для самостійного пога-
шення заборгованої суми що підлягає сплаті, така можливість часто 
нехтується ними як із об’єктивних так і суб’єктивних обставин.

Зауважимо, що в результаті ухилення від податків та виникнен-
ня податкової заборгованості, яка не сплачується та списується, в 
економіці України склалася ситуація, коли значна частина капіталу 
знаходиться в “тіньовому” секторі, що значно шкодить інтересам 
держави у вигляді недоотриманих податків, зборів, обов’язкових 
платежів. Частка тіньового сектору економіки складає близько 40 % 
1 Яковлєва, А.М. (2011). Основні причини виникнення податкового боргу. 

Актуальні проблеми економіки, 4 (118).
2 ст. 14, підпункт 14.1.175 пункту 14.1 статті, Податковий кодекс України 

2010 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17> (2014, листопад, 8).
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від загального обсягу ВВП, що свідчить про неефективність діючої 
податкової системи.

В податковій системі механізм стягнення податкового боргу 
предсталений комплексом адміністративно-правових заходів, на-
правлених на заохочення платників податків до своєчасної сплати 
до бюджетів або державних цільових фондів коштів у порядку та у 
строки, визначені законодавством України, до яких належать:

– встановлення місцезнаходження боржника, та направлення по-
даткової вимоги; проведення з ним співбесіди;

– розстрочення (відстрочення) сплати податків та інших плате-
жів; аналіз активів боржника; податкова застава;

– реалізація майна, що перебуває у податковій заставі; 
– застосування адміністративного арешту активів платника по-

датків; зупинення операцій на банківських рахунках боржника та 
його дебіторів; 

– стягнення податкового боргу боржника у безспірному порядку; 
– погашення податкового боргу у разі реорганізації чи ліквідації 

платника податків – боржника; 
– застосування процедури банкрутства. 
Отже кожна з наступних мір по стягненню податкового боргу є 

більш жорсткішою в порівнянні з попередньою стосовно боржни-
ків, але не цілком ефективною.

Для організації роботи щодо стягнення боргу в системі Держав-
ної фіскальної служби України здійснюється класифікація податко-
вого боргу за статусами1. Статус податкового боргу визначає повно-
важення податкових органів, спроможність їх активного впливу на 
боржника, дії та функції, які вони можуть виконувати на відповід-
ному етапі управління з метою скорочення та ліквідації податкової 
заборгованості2. Певною мірою це характеризує рівень взаємовід-
носин між податковими органами та платниками податків, які ма-
ють податковий борг.

Зазначимо що, податковий борг платника може перебувати в 
інертному та дієвому статусах.

Інертний статус характеризується тим, що податковою службою 
до боржників не застосовуються ніякі примусові заходи стягнення, 
крім вручення першої та другої податкових вимог, реєстрації по-
1 Крисоватий, А.І. (2002). Методичний посібник з організації стягнення 

податкового боргу. Податковий глосарій. Київ, 256.
2 Тимченко, О.М. (2008). Статуси податкового боргу: казуси класифікації. 

Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, Вип. ІV. Івано-Франківськ.
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даткової застави в державному реєстрі застав нерухомого майна й 
опису заставного майна та у виняткових випадках, арешту активів.

Дієвий статус – це статус податкового боргу, у якому зменшення 
такого боргу відбувається завдяки певним діям, що виконує праців-
ник підрозділу, уповноваженого щодо стягнення податкового бор-
гу – податковий керуючий, застосовуючи надані йому повноважен-
ня, відповідно до законодавства 

З огляду на зазначене при несвоєчасній сплаті податків та зборів 
існують два основні шляхи забезпечення погашення податкової за-
боргованості:

– добровільне погашення податкового боргу (період який три-
ває від першого дня прострочення сплати узгодженого податкового 
зобов’язання платника податків до закінчення терміну тривалості 
податкової вимоги);

– примусове стягнення податкового боргу. 
Насамперед, кожен платник податків має суто моральний 

обов’язок щодо участі у фінансуванні загальносуспільних потреб, 
громадсько-політичних та управлінських утворень. 

Певну увагу проблемам стягнення податку та податкового боргу 
приділяла Н. Ю. Онищук, яка важливе значення для розуміння суті 
процесу сплати податку придає розмежуванню добровільного та 
примусового порядку виконання податкового обов’язку. На думку 
вченої «…навряд чи можна виділяти добровільну і примусову спла-
ту, оскільки в такому разі слід ставити питання про розмежуван-
ня сплати та стягнення податку. Якщо сплата податку ґрунтується 
на виконанні платником податку свого конституційного обов’язку 
і здійснюється ним добровільно (або незалежно від його волі – у 
випадку дії податкових агентів), то примусова сплата здійснюється 
через механізм стягнення необхідних сум (практично завжди проти 
волі платника)…»1

Другою формою стягнення податкового боргу є примусова фор-
ма, яка ґрунтується на стягнені активів неплатоспроможного плат-
ника податків проти їх власної волі, у рахунок погашення податко-
вого боргу, без попереднього узгодження його суми.

В той же час, активи платника податків можуть бути примусо-
во стягнені в рахунок погашення його податкових зобов’язань ви-
ключно за рішенням суду (господарського суду). В інших випад-
ках платники податків самостійно визначають черговість та форми 
1 Онищук, Н.Ю. (2010). Правове регулювання виконання податкового обов’язку 

Україна. Харків, 202.
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задоволення претензій кредиторів за рахунок активів, вільних від 
заставних зобов’язань забезпечення боргу. У разі якщо такого плат-
ника податків визнано банкрутом, черговість задоволення претензій 
кредиторів встановлюється законодавством про банкрутство. Слід 
зазначити, що стягнення податкового боргу за виконавчими написа-
ми нотаріусів не дозволяється. 

Певну увагу слід приділяти відповідальності банків, які опосе-
редковано беруть участь у податкових відносинах як посередники, 
що здійснюють грошові трансферти. Якщо банк є безпосереднім 
порушником термінів зарахування податків на бюджетні рахунки 
від платників податків, він нестиме відповідальність1.

За порушення строків зарахування податків, зборів (обов’язкових 
платежів) до бюджетів або державних цільових фондів, встанов-
лених законодавством, з вини банку, такий банк сплачує пеню за 
кожний день прострочення, включаючи день сплати, у розмірах, 
встановлених для відповідного податку, збору (обов’язкового пла-
тежу), а також несе іншу відповідальність, встановлену законом, за 
порушення порядку своєчасного та повного внесення податку, збо-
ру (обов’язкового платежу) до бюджету або державного цільового 
фонду. При цьому платник податків, зборів (обов’язкових плате-
жів) звільняється від відповідальності за несвоєчасне або неповне 
зарахування таких платежів до бюджетів та державних цільових 
фондів, включаючи нараховану пеню або штрафні санкції. Однак 
не вважається порушенням строків зарахування податків і зборів 
(обов’язкових платежів) з вини банку, якщо таке порушення стало 
наслідком регулювання Національним банком України економічних 
нормативів такого банку, що призводить до браку вільного залиш-
ку коштів на такому кореспондентському рахунку для здійснення 
зарахування. Якщо у майбутньому банк або його правонаступники 
відновлюють платоспроможність, відлік термінів зарахування по-
датків, зборів (обов’язкових платежів) розпочинається з моменту 
такого відновлення.

Проте, природа податків впливає на поведінку платників. За 
умови функціонування в державі несприятливої та несправедливої 
системи оподаткування, суперечливого, складного для розуміння 
законодавства та витратного процесу адміністрування цілком зрозу-
мілим і виправданим є небажання платника платити податки.
1 Закон про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом 1992 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 
України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2343-12> (2014, серпень, 14).
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Відносини у сфері банкрутства вимагають правової урегульова-
ності питань сутності податкової заборгованості, порядку її пога-
шення, відповідальності за несвоєчасну сплату коштів до бюджету. 

Процедура банкрутства вимагає значних грошових витрат (опла-
та оголошень в офіційних друкованих виданнях, праці арбітражних 
керуючих), а також значних зусиль працівників органів державної 
податкової служби щодо збору необхідних документів та матеріа-
лів для підготовки заяв про порушення справ про банкрутство (хоча 
заздалегідь відомо, що у боржника відсутні і майно, і кошти для 
погашення не тільки податкового боргу, а й судових витрат). Врахо-
вуючи зазначене, процедура банкрутства – неефективний захід по-
гашення податкового боргу, її можливо застосувати лише з метою 
списання безнадійного податкового боргу.

Для юридичних та фізичних осіб, що перебувають в процесі бан-
крутства, передбачено спеціальний порядок погашення податкового 
боргу. Від звичайного він відрізняється не лише процедурою, але й 
юрисдикцією.

Порядок процедури банкрутства, якщо боржник не може сплати-
ти борги, встановлений такий:1. Прийняття зборами учасників 
рішення про ліквідацію боржника, призначення колишнього дирек-
тора головою ліквідаційної комісії, подання відповідної заяви дер-
жавному реєстратору і публікація у пресі інформації про ліквідацію 
підприємства.

2. Виконання ліквідаційної процедури (інвентаризація та оцін-
ка майна, виявлення кредиторів) і проходження перевірок податко-
вої інспекції та фондів соціального страхування. Встановлення за-
гальної суми боргів перед кредиторами.

3. Через два місяці – подання до господарського суду заяви про 
визнання банкрутом у зв’язку зі встановленою недостатністю майна 
для задоволення кредиторських вимог.

4. Порушення справи про банкрутство судом. Це означає при-
пинення подальшого нарахування неустойок і зупинення виконання 
усіх зобов’язань та платежів за договорами (у тому числі за креди-
тами банків).

5. Призначення колишнього директора ліквідатором банкрута 
та відкриття судом ліквідаційної процедури.

6. Продаж майна боржника за ціною, яку запропонує покупець 
(продаж майна у банкрутстві може здійснюватися за заниженою 
ціною)1.
1 Закон про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом 1992 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 
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Але спеціальний порядок погашення податкового боргу бан-
крутом не чітко регламентованим в чинному законодавстві, так як 
регламентовано погашення грошових зобов’язань або податкового 
боргу в разі ліквідації платника податків, не пов’язаних з банкрут-
ством.

До органів стягнення законодавець відносить виключно контр-
олюючі органи, уповноважені здійснювати заходи щодо забезпе-
чення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного 
внеску у межах своєї компетенції, а також владних повноважень 
державних виконавців. Зокрема такі державні виконавці діють у 
межах наданих Законом України «Про виконавче провадження» 
(визначає умови і порядок виконання рішень судів та інших орга-
нів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають приму-
совому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку) 
повноважень.

Органами, які уповноважені здійснювати заходи з погашення по-
даткового боргу, є податкові органи. Основними засобами погашен-
ня податкового боргу органів державної податкової служби є:

– застосування податкової застави на майно, майнові права, а та-
кож грошові кошти усіх без винятку підприємств, включаючи дер-
жавні та казенні;

– погашення заборгованості за рахунок коштів боржника за пла-
тіжними вимогами податкового органу;

– вилучення готівки з каси боржника та інших місць зберігання;
– адміністративний арешт активів платника із тимчасовою забо-

роною відчуження його активів та зупиненням активних операцій 
на його рахунках;

– реалізація рухомого майна, що перебуває у податковій заставі 
(крім основних фондів, які приймають участь у виробничому циклі) 
за рішенням податкового органу;

– звернення погашення на рухоме і нерухоме майно за рішенням 
суду (господарського суду);

– подача позовів до господарського суду на визнання боржника 
банкрутом;

– надання відстрочок і розстрочок, в т.ч. на термін, що перевищує 
один рік;

– списання безнадійного податкового боргу;

України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2343-12 > (2014, серпень, 14).



538

ISSN 2336-5439          EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ

– застосування штрафних санкцій за відчуження активів, які пе-
ребувають в податковій заставі, без попередньої згоди податкових 
органів та за несплату узгодженої суми податкового зобов’язання.

Джерелами самостійної сплати грошових зобов’язань або пога-
шення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, 
у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), 
майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отри-
мані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особли-
востей, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних 
бюджетів1.

Погашення боргів неплатоспроможного суб’єкта господарюван-
ня відбувається виключно, за рахунок продажу наявного в боржни-
ка майна, виявленого після порушення судом провадження у справі 
про банкрутство.На відміну від судового порядку, який застосову-
ється в багатьох країнах, стягнення майна в Україні відбувається в 
адміністративному порядку.

Якщо майна недостатньо для повної сплати боргів (наприклад, 
воно було законно розпродане боржником до порушення справи про 
банкрутство), то вимоги кредиторів, у тому числі постачальників, 
податкової інспекції та банку, задовольняються пропорційно їх су-
мам у встановленій законом черговості, а непокритий залишок вва-
жається погашеним.

Тобто при недостатності майна для повернення боргів кредито-
рам ці борги вважаються погашеними тобто безнадійним боргом, 
який списується та сплачувати їх у подальшому не треба, отже, від-
бувається часткова несплата боргів у банкрутстві.

Безнадійним податковим боргом визнається: 
1) податковий борг платника податку, визнаного в установленому 

порядку банкрутом, вимоги щодо якого не були задоволені у зв’язку 
з недостатністю майна банкрута;

2) податковий борг фізичної особи, яка: 
а) визнана в судовому порядку недієздатною, безвісно відсут-

ньою або оголошена померлою, у разі недостатності майна, на яке 
може бути звернуте стягнення згідно із законом; 

б) померла, у разі недостатності майна, на яке можу бути зверну-
те стягнення згідно із законом; 

в) понад 720 днів перебуває у розшуку;
1 Закон про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового 
кодексу України 2011 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 
України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3609-17> (2013, січень, 1).
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3) податковий борг платника податків, стосовно якого минув 
строк давності, встановлений цим кодексом;

4) податковий борг платника податків, що виник внаслідок об-
ставин непереборної сили (форс-мажорних обставин);

5) податковий борг платника податків, державна реєстрація якого 
припинена на підставі рішення суду та внесено запис про виклю-
чення з Державного реєстру1.

Проте, списання податкового боргу не виключає наявності скла-
ду злочину, який стався раніше, і не є причиною закінчення про-
вадження у кримінальній справі. Таким чином, явище списання по-
даткового боргу є негативним, адже надалі продовжує створювати 
серйозні перешкоди на шляху підвищення ефективності діяльності 
фінансового механізму держави, яке не тягне за собою відповідаль-
ності. Інтерес до цієї проблематики зумовлений тим, що, 1) по-
перше, мінімізація податкової заборгованості є резервом наповне-
ння бюджету держави;

2) по-друге, проблема неплатежів зачіпає глибинні питання 
оподаткування, дослідження яких через призму податкового боргу 
дасть змогу вдосконалити податкову систему, покращити фіскальну 
поведінку платників, підвищити ефективність податкового менедж-
менту.

Таким чином, зважаючи на вище викладене, можна спостерігати, 
що списання податкового боргу є формою економічної активності, 
яка нерозривно пов’язана з оподаткуванням, адже саме сплата за-
боргованої суми, податків та інші обов’язкові платежі відносяться 
до основних джерел надходження фінансових ресурсів до держав-
ного бюджету. 

Відтак щоб уникнути ненадходження в державний бюджет ко-
штів від боржників слід ввести санкції до власника господарюючо-
го об’єкту, що став банкрутом і зобов’язаний сплатити податковий 
борг. Тим самим посилити відповідальність за невчасну сплату бор-
гу притягнувши до адміністративної відповідальності, надати йому 
термін сплати податкового боргу в розстрочку (відстрочку), а в разі 
повторного порушення до кримінальної.

Водночас, розширити та врегулювати повноваження «органу 
стягнення», під яким, розуміється державний орган, уповноваже-
ний здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового 
боргу в межах повноважень, встановленим Податковим кодексом 
1 ст. 14, підпункт 14.1.175 пункту 14.1 статті, Податковий кодекс України 

2010 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17> (2014, листопад, 8).
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України, який виступає гарантом забезпечення надходження до дер-
жавного бюджету коштів, отриманих шляхом стягнення податково-
го боргу з власників господарюючих об’єктів, які є банкрутами.

Доцільно було б реформувати орган стягнення податкового боргу 
в Україні таким чином.

По-перше, надати прямий доступ податкових органів до загальної 
інформаційної системи активів та власності (земельного кадастру, 
реєстрації транспортних засобів, бази даних підприємств, реєстрів 
банкрутів). Оскільки, коли виникає податковий борг неплатоспро-
можного суб’єкта господарювання, і він не в змозі сплатити його, 
тоді як вже зазначалось, погашення боргу відбувається виключно 
за рахунок продажу наявного в боржника майна.У зв’язку з цим по-
датковий орган повинен мати всю інформацію про об’єкт який став 
банкрутом.

По-друге, покладення відповідальності за сплату податків на по-
садових осіб компанії (директора, керівника, голову управління). 
Якщо в разі банкрутства, боржник не може сплатити податкову за-
боргованість, навіть після продажу майна, цей борг має не списува-
тись, а сплачуватись відповідальною посадовою особою.

По-третє, створити спеціалізований суд з податкових питань, для 
розкриття особливостей правового регулювання безпосередньо по-
даткового боргу, його окремих структурних елементів, статусу учас-
ників правовідносин з приводу його погашення 

Зауважимо, що запропонована система заходів спрямована на 
сплачення податкового боргу, а саме на підвищення ефективності 
управління заборгованістю; існуючих прогалин в податковому за-
конодавстві, що призводять до зниження обсягів стягнення забор-
гованості.

У подальшому ж, враховуючи нестабільність податкового серед-
овища та ринкової економіки, проблема заборгованості неплато-
спроможних платників перед бюджетом і державними цільовими 
фондами перманентно потребуватиме свого вирішення з урахуван-
ня зазначених вище варіантів. Певна річ що дослідження, які прово-
дитимуться з цього питання, на нашу думку, завжди вимагатимуть 
вчення моральних, правових і соціально-економічних аспектів по-
даткового боргу і розробки відповідних їм засобів впливу на непла-
тоспроможного боржника.

Підходячи до логічного висновку, можна стверджувати, що на-
ведене вище свідчить про те, що основний метод досягнення ско-
рочення податкової заборгованості неплатоспроможних суб’єктів 
господарювання є впровадження санкцій, які б дали змогу особі 
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сплатити податковий борг протягом зазначеного терміну. Відтак 
адміністрування боргу містить ряд суттєвих вад механізмів свого 
впровадження. В основному вони перебувають у площині законо-
давчого регулювання таких питань, як відповідальність боржників, 
повноваження окремих представників фіскальних служб, плинність 
термінів позовної давності умови їх переривання, взаємодія контро-
люючих органів. Також реформування податкового органу стягнен-
ня шляхом надання йому певних повноважень з метою забезпечен-
ня сплати податкових боргів. Запропоновані заходи у даній роботі 
спрямовуються саме на вирішення значної проблеми. Їх реалізація 
дозволить досягти зменшення податкового боргу завдяки поєднан-
ню моральних, правових та економічних засобів впливу на неплато-
спроможних платників, а також сприяти повній виплаті ними подат-
кових зобов’язань без їх списання.
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Євген Мякота 

теоРетичний аналіз сутності легалізації 
доходів, одеРжаних злочинним шляхом

The concept and basic features of the legalization of proceeds from crime is 
described. The author, based on the analysis of existing economic concepts, 
global practices in the fight against crime, expresses personal relation to the 
indication of the issue and makes concrete proposals for the understanding 
of the legalization of proceeds from crime. Applicable to the conditions of 
modern Ukraine, the author formulates the main directions of further 
research in the field of combating economic crime. The problematic aspects 
of the scientific elaboration of issues of combating legalization of proceeds of 
crime are considered in detail. The causes of crimes related to legalization of 
proceeds of crime, as well as the conditions that contribute to their spread 
in modern Ukraine. The prospects of development of national legislation on 
combating legalization of proceeds of crime are described by the author.

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
посідає специфічне місце серед інших категорій злочинів, вчинюва-
них у кредитно-фінансовій системі, оскільки входить до структури 
організованої та транснаціональної злочинності й має специфічні 
закономірні риси виникнення, становлення та подальшого розвитку. 
На фоні незначної питомої ваги серед інших видів злочинів еконо-
мічної спрямованості цей вид злочинів характеризується негатив-
ною динамікою. 

Найбільш вагомий внесок в розробку міжнародних систем проти-
дії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, в контексті 
проблеми тінізації економіки здійснено такими зарубіжними вчени-
ми, як Дж. Гросман, Ф. Бретт, Дж. Модінгер, Т. Рейтер, Р. Седдіг, 
Дж. Робінсон, К. Коттке, Дж. Жданович та іншими. В українській 
економічній та юридичній науці останніх років проблемі боротьби 
з легалізацією злочинних доходів було присвячено значну кількість 
наукових праць, серед яких можна відзначити роботи таких дослід-
ників, як П.П. Андрушко, Л.І. Аркуша, А.М. Бабенко, О.М.Джужа, 
Л.М. Доля, А.О. Клименко, М.Й. Коржанський, О.Є. Користін, 
В.М. Попович, М.Є.Короткевич та ін. При достатній актуальності 
проблеми протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шля-
хом, слід звернути увагу на той факт, що злочинності притаманне 
пристосовуваність до умов сьогодення, що стрімко змінюються. 
Саме тому, теоретичний аналіз сутності легалізації доходів, одержа-
них злочинним шляхом, уявляється достатньо актуальним.

При розгляді феномена «відмивання коштів», зважаючи на його 
соціальну обумовленість, слід брати до уваги те, що це явище 
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набувало якісно нового поширення в різних країнах у періоди прове-
дення соціально-економічних реформ та пов’язаних із цим періодів 
економічної нестабільності. На початку 90-х рр. минулого сторіччя 
в Україні та інших країнах пострадянського простору сформувались 
передумови переходу економіки від тоталітарної, адміністративно-
командної до ринкової системи господарювання. Відбулась зміна 
суспільного ладу, внесено якісні зміни як в економічні відносини, 
так і до самого способу життя населення. Результатом цих змін ста-
ла трансформація з однієї системи в іншу, в основі якої – суттєві 
зміни відносин власності, лібералізація економічної діяльності1. 
Водночас, зазначений період характеризується послабленням ролі 
держави в регулюванні соціально-економічних процесів, відста-
ванні законотворчої діяльності від потреб державного контролю із 
урахуванням державних інтересів та основної маси населення. Від-
сутність державного контролю неминуче призводить до зростання 
злочинності у сфері економічної діяльності, зокрема, «відмивання 
коштів», незаконного вивезення капіталу, розширене відтворення 
економічного потенціалу злочинних угруповань і як результат цьо-
го – до порушення врівноваженого стану господарської системи, 
підриву системи соціальної рівноваги. Це стає поштовхом до різ-
кого соціального розшарування та диференціації населення за рів-
нем доходів, зростає кількість випадків антисоціальної поведінки, 
активізується боротьба між соціальними групами, що проходить за 
межами правового поля тощо. За відсутності послідовних соціаль-
них реформ відбувається зубожіння, люмпенізація та маргіналізація 
значної частини населення. В умовах неправомірного збагачення 
інших це спричинює різкий соціальний диспаритет із величезним 
криміногенним потенціалом. Наслідком соціально-економічного 
розбалансування у суспільстві, крім соціального розшарування, 
стало великомасштабне поширення тіньової економіки, яка є осно-
вним виробником та споживачем «брудних» капіталів2. На почат-
ковому етапі ринкової трансформації революційні зміни в системі 
управління і господарських зв’язків, процес розподілу засобів ви-
робництва не могли не викликати зростання фіктивного сегмента 
тіньової економіки. І хоча таке зростання істотно пом’якшувало па-
1 Албул, С.В., Кузніченко, С.О. (2013). Рейдерство: до питання вироблення 

державної стратегії протидії. Правничий часопис Донецького університету, 2, 
122-129.

2 Гуржій, С.Г., Копиленко, О.Л., Янушевич, Я.В. (2005). Боротьба з відмиванням 
коштів: правовий, організаційний та практичний аспекти. Київ: Парламентське 
видавництво. 
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діння офіційного ВВП, проте чим вищим був цей спад, тим більша 
його частина переходила в «тінь».

Впродовж останнього десятиріччя в Україні спостерігається 
стрім кий процес криміналізації банківської та кредитно-фінансової 
систем, підприємницької та зовнішньоекономічної діяльності, зрос-
тає кількість злочинів у податковій сфері. За прогнозами спеціаліс-
тів і в найближчому майбутньому вони будуть являти собою сферу 
інтересів злочинного світу. Серед причин такої ситуації – викрив-
лений механізм перерозподілу доходів та власності, передусім дер-
жавної, на користь кримінально-олігархічних структур. Фіксуються 
численні випадки протиправного вилучення капіталу з обороту та 
вивезення його за межі України. Поряд з цим існує чимало прикла-
дів проникнення іноземного кримінального капіталу в економіку 
нашої держави. Розповсюдження набуло також створення фіктив-
них підприємницьких структур, метою яких є маскування незакон-
ної діяльності. Величезні надприбутки у вигляді грошових коштів і 
майна, нагромаджені від злочинної діяльності, кримінальні струк-
тури прагнуть легалізувати за допомогою різноманітних схем та 
методів відмивання протиправно одержаних капіталів з метою при-
ховування злочинної діяльності, насамперед, торгівлі наркотиками, 
зброєю та людьми, корупції, ухилення від сплати податків тощо. 
Для легалізації та доставки до організаторів злочинних дій великих 
сум «брудних» грошей у злочинних угруповань з’явилася потреба у 
їх швидкому переміщенні за межі окремих країн. Здебільшого сьо-
годні переміщення за кордон кримінальних капіталів здійснюють-
ся за допомогою банківських операцій, тому дуже часто злочинці 
впроваджують «брудні» гроші в банківську систему країни. 

Західні фахівці вказують на наступні основні фактори, що визна-
чають масштаби та динаміку «тіньової» економіки: 1) надлишковий 
рівень оподаткування; 2) розмір отримуваного доходу; 3) тривалість 
робочого часу; 4) масштаби безробіття; 5) вплив державного регу-
лювання економіки1. Аналіз впливу цих факторів на стан тіньового 
сектора в Україні показує, що розповсюдженість його в переважній 
мірі залежить від загального стану економіки, а також стану ефек-
тивності державного управління. Тіньова економіка є таким част-
ковим проявом кризової економіки, для якого характерне чітко ви-
ражена дисфункція основних регулятивних управлінських процесів 
в системі, ураження її інформаційних функцій, втрата здатності 
1 Гуржій, С.Г., Копиленко, О.Л., Янушевич, Я.В. (2005). Боротьба з відмиванням 
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видавництво. 
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виконувати системні регулятивні функції, порушення зв’язку між 
центральними і периферійними центрами інформаційних процесів. 
Тіньова економіка це такий вид процесів в кризовій економіці, які 
проходять поза офіційним контролем та обліком, як правило, такий 
вид діяльності пов’язаний з ухиленням від оподаткування доходів. 
Кризова та тіньова економіка значно зростають, зрозуміло, в умовах, 
коли економіка країни знаходиться або в екстремальному стані (ві-
йна, післявоєнні диспропорції), або в стані кризи, деформацій, ви-
кликаних перехідними процесами. Однак саме існування кризової 
та тіньової економіки іманентно властиве стану здорової, нормаль-
ної економіки, тіньова економіка завжди утримується у нормаль-
ному економічному організмі як певний обмежений, об’єктивний 
процес, який, проте, може набувати таких розмірів, який загрожує 
самому існуванню суспільного організму.

Поширення тіньової економіки неможливе без органічно важ-
ливого в її обігу процесу легалізації злочинного походження дохо-
дів, оскільки вона виступає, по-перше, замовником неврахованих 
коштів, по-друге, найбільшим виробником нелегальних доходів. 
Вплив цього чинника стимулює процес легалізації злочинних дохо-
дів до розширення його масштабів. Незаконна діяльність, що при-
носить доходи, зокрема скоєння злочинів, випадає зі сфери, що 
регулюється економічними законами і принципами. А капітали, 
отримані подібним чином, витрачаються на придбання нових това-
рів і послуг, впроваджуються в легальний економічний обіг, відтак, 
викликають порушення рівноваги (зростання цін, інфляцію тощо). 
Таким чином, можна дійти висновку, що, виконуючи свою специ-
фічну функцію, відмивання коштів стає механізмом, який забезпе-
чує зв’язок легальної та нелегальної економіки. Основним аргумен-
том є те, що офіційна і нелегальна економіки існують у симбіозі, 
сполучною ланкою між якими виступає процес відмивання коштів1. 
Якби не існувало відмивання коштів, нелегальна економіка потер-
пала б від недостачі ресурсів. Крім зазначеного, на наш погляд, від-
мивання коштів полегшує ранжирування економічної діяльності, 
що змінюється від майже нелегальної до винятково кримінальної. 

Багатогранність процесу відмивання коштів як засіб зв’язку між 
двома типами економіки засвідчує, що відмивання коштів пов’язана 
з широким спектром видів незаконної діяльності: починаючи з ухи-
лення від сплати податків, до порнографії, проституції й наркотиків. 
1 Користін, О.Є. (2007). Відмивання коштів: теоретико-правові засади протидії 
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З цієї причини нами акцентується увага на тому, що феномен «від-
мивання коштів» об’єктивно не може бути обмежений у визначен-
ні доходами лише кримінального походження. Логічним є застосу-
вання терміна «незаконний» на противагу слову «злочинний», аби 
підкреслити двоїсту моральну оцінку більшості видів економічної 
діяльності, яким сприяє процес відмивання коштів. У свою чергу, 
норма кримінального закону достатньо обґрунтовано обмежується 
переслідуванням лише діянь, пов’язаних із відмиванням доходів 
суто кримінального походження.

Як феномен, що пов’язує формальну і неформальну економіки, 
відмивання коштів є динамічним процесом. Новітні методи і тех-
нології можуть використовуватися для створення гармонійних, 
адаптивних і гнучких стратегій, що дозволяють ділкам переміщати 
власні ресурси між двома економіками у будь-якому напрямі і на 
постійній основі. Відмивання коштів у цьому процесі є ключовим 
моментом з огляду на три причини. По-перше, воно дозволяє кри-
мінальним ділкам черпати ресурси з легальної економіки і викорис-
товувати їх як вкладення у свою кримінальну діяльність. По-друге, 
воно сприяє диверсифікації через інвестиції в інші формальні та не-
формальні підприємства. По-третє, воно дозволяє використовувати 
послуги, запропоновані в офіційному секторі фінансових послуг, 
для захисту незаконно отриманих засобів від інфляції. Відтак, від-
бувається злиття неформальної і формальної економічної діяльнос-
ті. Злочинні ділки мають доступ до фінансових ресурсів, отриманих 
у результаті незаконної діяльності для інвестування у формальну 
економіку, і навпаки, вони можуть використовувати власні доходи 
для інвестування подальшої незаконної діяльності.

Проблема протидії легалізації злочинних доходів виникає там і 
тоді, де і коли сформоване розуміння високої суспільної небезпеки 
наслідків організованої злочинності, що активно вторгається в сис-
тему низки соціальних відносин, дезорганізуючи їх, дестабілізую-
чи нормальні взаємозв’язки і взаємодію практично у всіх значимих 
сферах, модифікуючи, пристосовуючи їх до своїх інтересів. Орга-
нізована злочинність виникає і розвивається за законами ринку, де 
головною метою є прибуток. «Кодекс честі» злочинної організації 
може встановлювати певні межі поводження своїх членів. Але ці 
обмеження не стосуються способів одержання прибутку. Схвалю-
ється одержання прибутку будь-яким шляхом, незважаючи на засо-
би. Більш того, історично і генетично об’єднання організованої зло-
чинності мафіозного типу орієнтовано на реалізацію заборонених 
законом товарів і послуг. 
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Відсутність обмежень у способах одержання прибутку багато 
в чому визначає високу ефективність (з економічного погляду) ді-
яльності злочинних організацій. По-перше, вони не сплачують по-
датків (якщо, звичайно, не вважати своєрідним податком частину 
коштів, що виділяється на корупцію) і вже тому знаходяться в більш 
виграшному стані у порівнянні з легальними підприємствами. По-
друге, злочинна організація в процесі незаконної діяльності, здобу-
ваючи готівку, одержує додаткові переваги перед суб’єктом законної 
підприємницької діяльності, тобто більш широкий спектр можли-
востей використання отриманого прибутку. По-третє, організована 
злочинність не обмежена в пошуках і створенні нових «ніш» еко-
номічної діяльності, наприклад, вбивство пристарілих осіб з метою 
заволодіння належною їм нерухомістю. По-четверте, злочинні орга-
нізації ведуть економічну боротьбу, керуючись принципом «ціль ви-
правдовує засоби», у зв’язку з чим легальний конкурент їм просто не 
в змозі протистояти. Тим часом, такі конкуренти злочинних органі-
зацій з’являються в процесі їхнього розвитку і руху від незаконних 
видів діяльності до законних. Такий рух є закономірним, що част-
ково проявляється у динаміці визначень організованої злочинності, 
запропонованих у різних міжнародних документах. Наприклад, у 
матеріалах Секретаріату ООН до VIII Конгресу ООН по поперед-
женню злочинності і поводженню з правопорушниками (Гавана, 
1990 р.) зазначено, що організована злочинність є діяльністю зло-
чинних організацій, націленою на одержання фінансового прибутку 
і набуття влади шляхом створення й експлуатації ринків незаконних 
товарів і послуг1. Але вже в 1993 р. у доповіді Генерального секре-
таря ООН «Вплив організованої злочинності на суспільство в ціло-
му» на другій сесії Комісії з попередження злочинів і кримінально-
го правосуддя Економічної і соціальної ради ООН йдеться не тільки 
про те, що організована злочинність – це діяльність об’єднань або 
угруповань, асоційованих на економічній основі. Наголошується, 
що економічні вигоди здобуваються об’єднаннями й угруповання-
ми шляхом надання незаконних послуг і товарів, а також шляхом 
надання законних благ і послуг у незаконній формі. Організована 
злочинність не обмежується лише здійсненням свідомо незаконної 
діяльності або наданням незаконних послуг. Вона включає також 
такі витончені види діяльності, як відмивання коштів через закон-
ні економічні структури та маніпуляції, що здійснюються за до-
помогою електронних засобів. Злочинні угруповання проникають 
1 Користін, О.Є. (2007). Відмивання коштів: теоретико-правові засади протидії 
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у різноманітні прибуткові законні види діяльності. Отже, можна 
констатувати, що організована злочинність має іманентну якість: 
тенденцію до диверсифікованості – розвитку від незаконних до за-
конних видів і форм діяльності. А легалізація злочинних доходів є 
вираженням цієї властивості.

Історично проблема легалізація злочинних доходів виникає тоді, 
коли доходи, одержувані в результаті кримінальних операцій, на-
стільки перевищують попит особистого споживання, що нагаль-
ним стає їхнє вкладання в законне підприємство. Така потреба 
об’єктивно виникає в мотивації злочинців, які думають про майбутнє 
(своє, власної родини, своїх дітей), аналізують можливості, що від-
криваються при участі в легальній економічній діяльності. Необхід-
но враховувати й оцінку ймовірності притягнення до кримінальної 
відповідальності та можливості мінімізації кримінально-правового 
ризику, що виступають досить значимими мотиваційними чинника-
ми. Отже, легалізація кримінальних доходів у визначений момент 
злочинної діяльності стає вимогою, що має об’єктивні підстави, але 
суб’єктивно сприймається як імператив.

Проблема відмивання коштів стала актуальною в Україні разом із 
виникненням і розвитком організованої злочинності. Усупереч по-
ширеній думці, організована злочинність в Україні виникла в період 
здійснення демократичних і політичних реформ, починаючи із се-
редини 80-х рр. минулого сторіччя. Не вдаючись у дискусію з цього 
питання, зазначимо, що прояви організованості та професіоналізму 
були властиві злочинності завжди, але характеру організованої вона 
набуває тоді, коли стає альтернативою державі. Іншими словами, 
злочинність стає організованою, коли починає виконувати ті функ-
ції, що зазвичай належать державі (наприклад, стягування податків, 
гарантування безпеки, справедливого вирішення конфліктів тощо). 
Тому не випадково організовану злочинність називають «державою 
в державі». Саме на підставі цього спроби ототожнити організовану 
злочинність з явищами професійної кримінальної діяльності, тіньо-
вої економіки, корумпованої бюрократії не можна визнати вдалими.

Ми погоджуємося з позицією О.Є.Користіна в тому, що про ор-
ганізовану злочинність як соціальний феномен (а не сукупність 
злочинних організацій, що існують не одне сторіччя, а може і ти-
сячоріччя) можна говорити лише тоді, коли вона починає серйозно 
впливати на економіку та політику країни1. Це властиво, наприклад, 
сучасній Україні. Не дивно, що однією з тенденцій організованої 
1 Користін, О.Є., Чернявський, С.С. (2009). Протидія відмиванню коштів в 

Україні: правові та організаційні засади правоохоронної діяльності. Київ: КНТ.
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злочинності є прагнення до легалізації своєї діяльності, зокрема, 
шляхом створення легальних підприємств, інвестування в них ко-
штів, одержаних злочинним шляхом через механізми легалізації. 
Більш того, достатню «критичну масу», що виводить її на інсти-
туціональний рівень, організована злочинність набирає тоді, коли 
вона одержує можливість легалізувати доходи, отримані в резуль-
таті кримінальної діяльності, й інвестувати їх у легальний бізнес. 

Поява можливостей трансформації злочинця в бізнесмена різ-
ко змінює ситуацію, пов’язану з легалізацією злочинних доходів. 
Зокрема, такі можливості стали реальними завдяки існуючій у 90 
роки ХХ сторіччя державній політиці: економічній, законодавчій, 
правозастосовній тощо. Принциповим моментом, з погляду легалі-
зації злочинних доходів, став етап приватизації. Прошарок нових 
власників формувався переважно із учорашніх ділків тіньової еко-
номіки, високопоставлених державних чиновників і господарників, 
які використовували владу і посадове становище для придбання 
власності, щасливих спекулянтів, кримінально-мафіозних елемен-
тів, представників іноземних компаній. Наприклад, у РФ, за оцін-
ками експертів, близько 30 % загального стартового капіталу в при-
ватному секторі економіки має кримінальну природу, пропускаючи 
вперед лише капітал, нажитий у торгово-посередницьких операціях 
(51 %). Близько 20 % капіталу складає частка, отримана від прива-
тизації з використанням посадового становища1. Враховуючи, що 
форми, методи та механізми приватизації суттєво не відрізнялись 
в Україні від російських, є підстави констатувати про аналогічну 
ситуацію щодо якісної характеристики реальних власників та їх ка-
піталів, що залучались до приватизації в країні. За таких обставин 
здійснювалась приватизація, головною ідеєю якої був перехід біль-
шої частки державного майна у приватні руки. Населення опинило-
ся позбавленим власності як щодо державного майна, так і стосов-
но особистих грошових заощаджень, до того ж не лише готівкових, 
а й тих, що зберігались у державному Ощадному банку, гарантом 
збереження яких виступала держава. Процес приватизації дозволив 
приватним особам безконтрольно розпоряджатися величезною ма-
сою національного майна в своїх особистих інтересах. Фактично 
перший етап приватизації легалізував та узаконив тіньовий розпо-
діл капіталу. В результаті були створені безпрецедентні умови для 
1 Гуржій, С.Г., Копиленко, О.Л., Янушевич, Я.В. (2005). Боротьба з відмиванням 

коштів: правовий, організаційний та практичний аспекти. Київ: Парламентське 
видавництво. 
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системного проникнення в економічні відносини злочинних елемен-
тів, підкупу службовців апарату органів державної влади, корупції. 
Упродовж другого етапу (так званої ваучерної приватизації) окремі 
приватні особи, що мали у розпорядженні значну масу грошових 
коштів (як правило, з сумнівним джерелом походження), закріпили 
за собою вирішальну частку акцій підприємств, що підлягали при-
ватизації. Наслідком такого процесу приватизації стало формування 
незначної групи власників національного багатства та «олігархіч-
них капіталів». Іншими словами, в Україні пройшов так званий етап 
«первинного нагромадження капіталів». Вражаючим моментом 
цього процесу, що за своєю економічною природою є об’єктивним, 
стало глибоке розшарування населення. З одного боку, рівень заро-
бітної плати переважної більшості населення жодним чином не міг 
задовольнити їх найнеобхідніші потреби соціально-економічного 
характеру. З іншого, з’явився новий прошарок приватних власни-
ків – «українських олігархів», який зосередив у своїх руках левову 
частку національного економічного потенціалу, головною доктри-
ною якого стала недоторканість приватної власності, збереження та 
примноження капіталу. Водночас, приватизація, а точніше легаліза-
ція злочинних доходів через механізми приватизації, супроводжу-
валась і зворотнім процесом – законний бізнес прагнув до участі у 
тіньовому секторі економіки. Закономірність цього процесу визнача-
ється криміналізацією економіки. З одного боку, криміналітет, який 
прийшов у легальний бізнес, повною мірою задіяв у своїй еконо-
мічній діяльності накопичений кримінальний досвід. З іншого боку, 
бізнесмени, які прагнуть займатися законним бізнесом, попадають 
у завідомо невигідне становище. І не лише тому, що легальна еко-
номічна діяльність зменшує прибуток (за рахунок зростання подат-
кових відрахувань), але і тому, що вони стають об’єктами «пильної» 
та «зайвої» уваги з боку контролюючих органів. Пояснення просте: 
високий рівень корумпованості у суспільстві змушує легальний біз-
нес оминати необхідність участі в корупції (на це просто може не 
вистачити ресурсів). Відмова додаткового незаконного фінансуван-
ня корумпованих структур влади та управління породжує типову 
реакцію цих структур – тотальна і перманентна перевірка суб’єктів 
господарювання. Зрозуміло, що в цих умовах, аби вижити, необхід-
но запроваджувати тіньові схеми бізнесу. Приватизація, таким чи-
ном, створила якісно нову економіку в Україні – криміналізовану 
економіку, в якій діють власні правила, далекі від класичних реко-
мендацій з економічного менеджменту. У цій економіці відмивання 
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коштів є важливим технологічним процесом1. У зв’язку з цим, слід 
погодитись з твердженням О.Є. Користіна, що легалізація злочин-
них доходів виступає симптомом внутрішніх закономірностей ево-
люції організованої злочинності й, насамперед, економічної органі-
зованої злочинності2.

На теперішній час в Україні робляться поступові кроки щодо 
кардинального перегляду стратегії протидії легалізація злочинних 
доходів. Прийнятий нещодавно Верховною Радою України Закон 
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінан-
суванню розповсюдження зброї масового знищення», спрямований 
на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держа-
ви, забезпечення національної безпеки шляхом визначення право-
вого механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержа-
них злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення, а також формування 
загальнодержавної багатоджерельної аналітичної бази даних для 
надання правоохоронним органам України та іноземних держав 
можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов’язані 
з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими опе-
раціями3. При цьому, законодавцем було визнано, що до легаліза-
ції (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать 
будь-які дії, пов’язані із вчиненням фінансової операції чи право-
чину з активами, одержаними внаслідок вчинення злочину, а також 
вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незакон-
ного походження таких активів чи володіння ними, прав на такі ак-
тиви, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, змі-
ну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або 
використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину. На 
наш погляд, таке визначення у повній мірі розкриває юридичну сут-
ність вказаного явища. Разом із тим, підсумовуючи викладене, слід 
1 Албул С.В., Кузніченко С.О. (2013). Рейдерство: до питання вироблення 

державної стратегії протидії. Правничий часопис Донецького університету, 2, 
122-129.

2 Користін, О.Є. (2007). Відмивання коштів: теоретико-правові засади протидії 
та запобігання в Україні. Київ: Національний університет внутрішніх справ.

3 Закон про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення 2014 (Верховна Рада України). 
Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/576-
12> (2014, октябрь, 14).
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зазначити, що подальші ґрунтовні наукові дослідження стосовно 
природи означеного негативного явища – легалізації (відмивання) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, – сприятимуть пізнанню 
глобальної сутності злочинності за для вироблення адекватних за-
ходів протидії.
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Анатолій Кодинець, к.ю.н.

пРавове РегулЮвання  
інфоРмаційних відносин  
в умовах гРомадянського суспільства: 
співвідношення пРиватнопРавового 
та  публічного підходів

The article is devoted to the theoretical and practical aspects related to reg-
ulation of relations in information society, correlation of private and public 
points of views to the problem of regulation information’s relations and to the 
problems of law enforcement in this area, and legal definition of the method-
ology for regulation of information relations. The article from the position of 
legal doctrine analyzes the concept of regulation of the information relations, 
an integral part of which are relationship of intellectual property. In article the 
conclusion about the distribution on the regulation of information relations as 
general provisions of the Civil Code of Ukraine, as well as some norms of civil 
legislation is made. In the research is concluded that the information is always 
associated with intellectual activity and can have any form, which are possible 
to be perceived by a person directly or through technical means. 

У сучасних умовах спостерігається тенденція до розширення ролі 
та значення суспільних відносин з акумулювання, зберігання, об-
робки та поширення різних видів інформації. На сьогоднішній день 
суспільство досягло такого рівня розвитку, за якого є необхідними не 
лише регулювання майнових відносин статики чи динаміки цивіль-
ного обороту, а й відносин, які виникають у зв’язку з використан-
ням інформації як немайнового блага особливого роду. У чинному 
законодавстві України лише формується система охорони інформа-
ційних прав суб’єкта та наукового дослідження цивільно-правових 
аспектів захисту суб’єктивних інформаційних прав особи. Ці фак-
тори зумовлюють актуальність даного дослідження проблем спів-
відношення приватних та публічних підходів регулювання у сфері 
інформаційних відносин. 

Зазначені питання були предметом наукового дослідження пред-
ставників різних галузей юридичної науки, зокрема І. В. Арістової, 
І.  Л. Бачило, Б. М. Гоголя, О. О. Городова, В. А. Копилова, О.  П.  Сер-
гєєва, О. І. Харитонової, В. С. Цимбалюка та інших науковців. На-
уковим підґрунтям дослідження проблем методології регламентації 
сфери інформаційних відносин стали чисельні публікації О. В. Ко-
хановської, присвячені розробці теорії цивільно-правового регулю-
вання інформаційних відносин. 

Підвищення уваги до зазначених проблем зумовлено ускладнен-
ням суспільних відносин, що пов’язано з переходом суспільства на 
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новий етап свого розвитку, який науковці визначають як інформа-
ційне суспільство. 

Термін «інформаційне суспільство» запровадив у науковий обіг 
професор Токійського технологічного інституту Ю. Хаяши1, після 
чого він почав широко застосовуватися в наукових працях. Інформа-
ційне суспільство характеризується збільшенням питомої ваги ін-
телектуальної праці, зростанням обсягу наукового знання й інфор-
мації, які використовуються у виробництві, переходом економічних 
та соціальних функцій капіталу до інформації, яка стає основним 
продуктом виробництва та товаром2. 

Термін «інформаційне суспільство» й емпіричні масштабні про-
екти його розвитку вперше були сприйняті на урядовому рівні та-
кож у Японії наприкінці 60-х – початку 70-х років минулого століття 
Агенцією економічного планування (Economic Planning Agency) в 
контексті розробки проекту «Японське інформаційне суспільство: 
теми і підходи» (1969 р). 

Наукове визнання феномена інформаційного суспільства та роз-
робка його основних концепцій бере початок з 60-х років XX сто-
ліття. Незворотність настання нової стадії розвитку суспільства, 
нової доби цивілізації, якісно нового періоду в розвитку цивілізації 
протягом 60–70 років підкреслювали провідні вчені США, Західної 
Європи і Японії. 

Новітній тип суспільства іменували «постіндустріальним сус-
пільством» (Д. Белл, Дж. К. Гелбрайт, Р. Арон, Д. Рейсман), «тех-
нотронним віком» (З. Бжезинський), «посткапіталістичним сус-
пільством», або «суспільством сервісного класу» (Р. Дарендорф), 
«постекономічним суспільством» (П. Дракер), «цивілізацією по-
слуг» (Ж. Фурастьє), «науковим суспільством» (М. Понятовський), 
«суспільством, що програмується» (А. Турен), «суперіндустріаль-
ним суспільством», або «суспільством третьої хвилі» (Е. Тоффлер), 
«інформаційно-комп’ютерним суспільством» (Й. Масуда), «інфор-
маційним суспільством» та «мережевим суспільством» (М. Кас-
тель). Проте концепція розвитку феномена новітнього суспільства, 
яку обрав М. Кастельс, набула найбільшої популярності3. 
1 Гоголь, Б.М. (2010). Право на інформацію в цивільному праві України: дисертація 

кандидата юридичних наук. Київ, 11.
2 Яременко, О. І. (2004). Інформація як об’єкт правових відносин: теоретичні 

аспекти. Вісник Хмельницького ін-ту регіонального управління та права, 
Хмельницький, 3, 156.

3 Савінова, Н.А. (2013). Кримінально-правова політика та убезпечення 
інформаційного суспільства в Україні: монографія. Харків: Право, 15-16.
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Основні особливості інформаційного суспільства, які виявили 
його перші дослідники, зводилися до такого: це суспільство, цінніс-
ними пріоритетами якого є можливість вільних комунікацій та ви-
користання інформаційно-комунікаційних систем, функціонування 
мережевої економіки, популяризація освіти, актуалізація інтелекту, 
розвиток знань і технологій, перетворення на нову цивілізацію як 
інший рівень суспільного розвитку і культури.

У сучасній правовій науці України дослідження інформаційного 
суспільства здійснювала, зокрема, І. В. Арістова, яка його визначає 
як «громадянське суспільство з розвинутим інформаційним вироб-
ництвом і високим рівнем інформаційно-правової культури, в якому 
ефективність діяльності людей забезпечується розмаїттям послуг, 
заснованих на інтелектуальних інформаційних технологіях та тех-
нологіях зв’язку»1.

Концепція інформаційного суспільства вперше отримала пра-
вове закріплення на міжнародному рівні у липні 2000 pоку, коли 
країнами «Великої вісімки» була прийнята Окінавська хартія Гло-
бального інформаційного суспільства2. Глобалізаційні світові пере-
творення, зазначені як суспільні цінності в Декларації тисячоліття, 
яка була прийнята ООН двома місяцями пізніше Окінавської хартії, 
були визнані «позитивним фактором для всіх народів світу», а 2003 
року в Женеві, під час проведення першої зустрічі з питань інфор-
маційного суспільства, було прийнято Декларацію принципів «По-
будова інформаційного суспільства – глобальне завдання в новому 
тисячолітті»3 (Женевська декларація), яка сьогодні є основним між-
народним актом, що містить основні напрями подальшого розвитку 
глобального інформаційного суспільства. Зокрема, у ній заявлено 
про наміри держав-учасниць побудувати орієнтоване на інтереси 
людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток інформаційне 
суспільство. Зазначені три акти стали основою правового забезпе-
чення розвитку інформаційного суспільства.
1 Арістова, I.В. (2002). Державна інформаційна політика та її реалізація в 

діяльності органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засади: 
автореферат дисертації доктора юридичних наук. Xарків, 13.

2 Окинавская хартия глобального информационного общества (принята 22 июля 
2000 г.). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon1.rada.gov.ua/
laws/show/998_163> (2014, листопад, 05). 

3 Декларация принципов «Построение информационного общества – глобальная 
задача в новом тысячелетии». (принята 12 декабря 2003). Офіційний сайт 
Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_c57> (2014, 
листопад, 05).
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Комісією Європейського Союзу проголошено перехід Європи 
до інформаційного суспільства, в якому діяльність людей здійсню-
ється на основі використання послуг, що надаються за допомогою 
інформаційних технологій і технологій зв’язку. В Україні з огляду 
на сучасні тенденції європейської інтеграції прагнення до побудо-
ви інформаційного суспільства були задекларовані в Програмі інте-
грації України до Європейського Союзу (розділ 13 «Інформаційне 
суспільство»)1. 

Крім того, 2007 року Верховна Рада України прийняла Закон 
України2, яким було затверджено «Основні засади розвитку інфор-
маційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки», відповідно до 
якого одним із пріоритетів розвитку України визначається прагнен-
ня побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і 
спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в якому кожний 
міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до 
них вільний доступ, користуватися й обмінюватися ними, щоб на-
дати можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій по-
тенціал, сприяючи суспільному й особистому розвиткові та підви-
щуючи якість життя.

Прийняття зазначених актів міжнародною спільнотою та Укра-
їною свідчить про появу нових викликів, які постають перед люд-
ством, що зумовлюють потребу переосмислення та зміни традицій-
них підходів до соціально-економічних явищ і процесів. Зазначені 
трансформації мають відбуватися також у правовій сфері за допо-
могою використання нових чи суттєвого оновлення існуючих юри-
дичних засобів регламентації відносин у новому суспільстві. 

Основною рисою нового типу суспільства є суттєве збільшення 
ролі та значення інформації, засобів комунікації та технологій до-
ступу, обробки та поширення інформації. За цих умов не можемо не 
звернутися до характеристики феномена інформації та визначення 
правових моделей регламентації суспільних відносин в інформацій-
ній сфері. 

Насамперед слід наголосити, що інформація є філософською ка-
тегорією, яка, однак, використовується в низці гуманітарних і техніч-
них галузей знань. Іnformatio, лат. – це ознайомлення, роз’яснення, 
1 Указ про Програму інтеграції України до Європейського Союзу 2000 (Президент 

України). Офіційний вісник України, 39, 1648.
2 Закон про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні 2007 

(Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 12, 102.
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поняття1. На даний час існує ціла низка теорій, які по-різному трак-
тують про природу інформації2, що зумовлюється багатогранністю 
цього явища. 

Розвиток учень про інформацію відбувається одночасно в бага-
тьох напрямах. На даний час виділяють низку теорії інформації: 
синтаксичну (К. Шеннон та ін.), семантичну (Р. Карнап), прагма-
тичну (Д. Харрах, А. Харкевич та ін.) тощо3. Кожна із зазначених 
теорій фіксує певну сторону поняття інформації і має свою досить 
вузьку галузь застосування. 

Із позиції представників теорії інформації в широкому розумінні 
інформаційний вплив можна визначити як будь-яку взаємодію між 
об’єктами, у процесі якого один набуває певну субстанцію, а інший 
її втрачає. Така субстанція визначається як інформація4. 

Найбільш загальною є теорія, котра пов’язує природу інформації 
з різноманітністю. Так, А. Д. Урсул розглядає інформацію як відобра-
жену різноманітність, або єдність відображення та різноманітності. 
У рамках даної теорії можна виділити два підходи. Прихильники 
першого, широкого підходу до розуміння інформації (А.  Д.  Урсул, 
Б. В. Бірюков, В. М. Глушков, Р. Ешбі та ін.) вважають, що інфор-
маційні процеси властиві як живій, так і неживій природі. Так, на 
думку В. М. Глушкова, інформацію несуть у собі не лише книги чи 
людська мова, але і сонячне світло, складки гірського хребта, шум 
водоспаду, шелест листя і т.д. 

Інші дослідники проблем інформації, зокрема П. В. Копнін, 
Н.  Вінер, вважають, що інформацію слід пов’язувати не з усіма ви-
дами відображеної різноманітності, а лише з його вищими видами, 
які характеризують процеси управління. За такого підходу до розу-
міння інформації дослідники розглядають її як продукт розумової 
діяльності людини5. 

При виборі концепції, яка стане підґрунтям для визначення ін-
формації як об’єкта правовідносин, необхідно виходити з того, що 
право є регулятором суспільних відносин і не поширюється на про-
цеси, котрі відбуваються в живій та неживій природі. Відповідно, 
1 Советский энциклопедический словарь (1981). Москва, Советская Энцикло-

педия, 504.
2 Шинкарук, В.І. (1986). Філософський словник. Київ: Головна редакція УРЕ, 244.
3 Гоголь, Б.М. (2010). Право на інформацію в цивільному праві України: дисертація 

кандидата юридичних наук. Київ, 14.
4 Янковский, С.Я. Концепции общей теории информации. <http://n-t.ru/tp/ng/oti.

htm> (2014, листопад, 05).
5 Гоголь, Б.М. (2010). Право на інформацію в цивільному праві України: дисертація 

кандидата юридичних наук. Київ, 14
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методологічною основою для розроблення визначення інформації 
як об’єкта правовідносин можуть бути концепції, які пов’язують ін-
формацію з результатами діяльності людини. За такого розуміння 
можемо застосовувати правові інструменти та механізми для регла-
ментації відносин в інформаційній сфері, адже право регулює ді-
яльність людини, а не в цілому процеси навколишньої дійсності, що 
також носять інформаційний характер. 

Легальне визначення інформації міститься у ст. 200 ЦК України, 
відповідно до якої інформацією є будь-які відомості та/або дані, які 
можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в 
електронному вигляді. Згідно із ст. 177 ЦК України об’єктами ци-
вільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, 
майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуаль-
ної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні й не-
матеріальні блага. 

Підхід щодо розуміння інформації як об’єкта цивільного права, а 
інформаційних відносин як виду цивільно-правових відносин набув 
широкого визнання серед учених-цивілістів. Можна цілковито по-
годитися з О. В. Кохановською, яка зазначає, що термін «інформа-
ційне право» слід сприймати як умовний і розуміти як узагальнене 
поняття, яке появилося шляхом перенесення бачення представни-
ків природничих наук у правову площину. Перевага ж публічно-
правових начал пояснюється в основному бажанням власників ін-
формаційних технологій забезпечити через державний контроль 
і примус свої пріоритетні позиції, уникнути конкуренції шляхом 
«ув’язнення» інформації переважно в рамках публічно-правового 
методу регулювання суспільних відносин. Проте інформаційні пра-
вовідносини носять приватноправовий характер, коли всі учасники 
цих відносин перебувають у рівному становищі, коли єдиним об-
меженням права однієї особи є право іншої особи чи інших осіб1.

У контексті дослідження питання галузевої належності інформа-
ційних правовідносин необхідно звернути увагу на ту обставину, 
що у вітчизняній та зарубіжній юридичній літературі останнім ча-
сом широко обговорюється можливість виділення інформаційного 
права як самостійної галузі права2. 
1 Кохановська, О.В. (2006). Цивільно-правові проблеми інформаційних відносин в 

Україні: автореферат дисертації доктора юридичних наук. Київ, 15.
2 Цимбалюк, В.С., Гавловський, В.Д., Брижко, В.М. (2009). Основи інформаційного 

права України. Київ: Знання, 15-18.
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Низка дослідників, зокрема Ю. О. Тихомиров, розглядають ін-
формаційне право як публічне право1. Однак у такому разі, як слуш-
но зазначає В. А. Копилов, «за бортом» предмета інформаційного 
права залишається значна кількість інформаційних відносин, зо-
крема ті, що регулюються цивільним правом2. Тому не можемо по-
годитися з позицією щодо використання терміна «інформаційне 
право» лише для ідентифікації правових норм, які регулюють час-
тину інформаційних відносин, а саме інформаційні відносини пуб-
лічного характеру, залишаючи поза предметом свого регулювання 
приватні інформаційні відносин, які складають значну частку від-
носин у цій сфері. На думку інших дослідників, інформаційне право 
є комплексною галуззю права, яка регулює цивільні (приватні) та 
публічні інформаційні відносини3. Прихильники зазначеної точки 
зору, наводячи різні види суспільних відносин, які, на їхній погляд, 
становлять предмет інформаційного права, не називають при цьому 
критеріїв, за якими ті чи інші суспільні відносини включаються до 
предмета зазначеної галузі права. 

Цілком слушним та показовим видається твердження одного з 
прихильників виділення інформаційного права як комплексної галу-
зі права О. О. Городова, про що на сьогодні не існує сталого науко-
вого бачення предметної галузі інформаційного права4. Проте недо-
веденим залишається існування якісно однорідної групи суспільних 
відносин, які можна було б розглядати як предмет інформаційного 
права. Зазначене свідчить про відсутність підстав для виокремлен-
ня інформаційного права як самостійної комплексної галузі права. 
Щодо методу інформаційного права, то в юридичній літературі була 
висловлена позиція, що він лише виробляється і може полягати в 
поєднанні диспозитивного та імперативного методів5. О. О. Горо-
дов, як один із прихильників виділення інформаційного права як 
самостійної галузі права, також зазначає, що інформаційне право не 
має свого специфічного методу правового регулювання6. 
1 Тихомиров, Ю.А. (1995). Публичное право. Москва: Издательство БЕК, 339.
2 Копылов, В.А. (2005). Информационное право: учебник. Москва: Юристъ, 18.
3 Цимбалюк, В.С., Гавловський, В.Д., Брижко, В.М. (2009). Основи інформаційного 

права України. Київ: Знання, 98.
4 Городов, О.А. (2007). Информационное право: учебник. Москва: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 20.
5 Бачило, И.Л., Лопатин, В.Н., Федотов, М.А. (2003). Информационное право: 

учебник. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 88.
6 Городов, О.А. (2007). Информационное право: учебник. Москва: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 22.
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Незважаючи на існування публічно-правових аспектів регламен-
тації інформаційних відносин, вважаємо, що основу регулювання 
інформаційної сфери мають становити метод та правові засади при-
ватного права. Публічно-правові інститути можуть застосовуватися 
субсидіарно для регулювання інформаційних відносин. Їх викорис-
тання як основи регламентації інформаційної сфери може мати не 
лише несприятливі, а подекуди навіть негативні наслідки. Останню 
обставину можна проілюструвати таким прикладом. 

Згідно із Законом України «Про захист персональних даних»1 
було встановлено обов’язок кожного володільця персональних да-
них зареєструвати наявні бази персональних даних. Оскільки пер-
сональні дані згідно із зазначеним Законом визначаються як будь-які 
відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка іденти-
фікована або може бути конкретно ідентифікована, то виявилося, 
що кожний роботодавець володіє значним обсягом персональних 
даних. Відповідно до позиції Державної служби України з питань 
захисту персональних даних (яка є контролюючим органом у даній 
сфері) підприємець чи організація зобов’язані зареєструвати як мі-
німум дві бази персональних даних: базу персональних даних пра-
цівників та базу персональних даних клієнтів. 

Невиконання зазначених вимог передбачало негативні наслідки 
для володільців персональних даних. Так, за неповідомлення чи 
несвоєчасне повідомлення суб’єкта персональних даних про його 
права у зв’язку з включенням його персональних даних у базу вста-
новлювався штраф у розмірі до 300 неоподаткованих мінімумів до-
ходів громадян для фізичних осіб і від 300 до 400 – для посадових 
осіб і підприємців, а за відхилення від реєстрації бази персональних 
даних – штраф від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів для гро-
мадян і від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів – для посадових 
осіб і підприємців. Зазначені санкції пропонувалося запровадити з 
1 січня 2012 року на підставі Закону України «Про внесення змін у 
деякі законодавчі акти України щодо посилення відповідальності за 
порушення законодавства про захист персональних даних»2. 

На практиці реалізація зазначених положень призвела до вели-
чезних черг підприємців та громадян, які з метою уникнення мож-
1 Закон про захист персональних даних 2010 (Верховна Рада України). Відомості 

Верховної Ради України, 34, 1188.
2 Закон про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо посилення 

відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних 
2011 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3454-17 > (2014, листопад, 05).
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ливих санкцій за порушення законодавства про захист персональ-
них даних у масовому порядку зверталися із заявами про реєстрацію 
баз персональних даних. У кінцевому підсумку були внесені зміни 
до Закону «Про захист персональних даних» (Закон «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення сис-
теми захисту персональних даних» від 3 липня 2013 р. № 383-VI1), 
відповідно до яких з 1 січня 2014 року була скасована процедура 
реєстрації баз персональних даних у Державному реєстрі баз пер-
сональних даних, а видача свідоцтв про державну реєстрацію баз 
персональних даних була відмінена. При цьому Державна служба 
України з питань захисту персональних даних і наразі наголошує, 
що на її адресу продовжують надходити заяви про реєстрацію баз 
персональних даних2.

Таким чином, реалізація адміністративно-правових засад упо-
рядкування інформаційних відносин у сфері персональних даних 
(зокрема, у формі встановлення процедури реєстрації баз персо-
нальних даних та запровадження адміністративної відповідальнос-
ті за невиконання обов’язку реєстрації) виявилася неефективною у 
сфері практичної площини. Внаслідок відсутності технічних мож-
ливостей, необхідної кількості реєстраторів та з інших причин дер-
жавні органи не змогли справитися із забезпеченням відповідної 
реєстраційної процедури, адже виявилося, що кожний підприємець 
має доступ щонайменше до декількох баз персональних даних. 

Однак використання адміністративних механізмів не означає не-
можливості застосування до регулювання інформаційних відносин у 
сфері персональних даних приватноправових засад. У разі неправо-
мірного поширення персональної інформації правопорушник може 
бути притягнутий до цивільно-правової відповідальності у вигля-
ді відшкодування збитків, компенсації моральної шкоди чи в іншій 
формі. Застосування інструментарію цивільного права здійснюєть-
ся незалежно від адміністративно-правових механізмів регламента-
ції інформаційної сфери, у тому числі незалежно від того, чи були 
включені персональні дані особи до відповідної бази, чи була вона 
належним чином зареєстрована тощо. Слід також наголосити на 
компенсаційно-відновлювальному характері цивільної відповідаль-
ності, яка на відміну від сфери публічного права спрямована не на 
1 Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення системи захисту персональних даних 2013 (Верховна Рада 
України). Відомості Верховної Ради України, 14, 252.

2 Офіційний сайт Державної служби України з питань захисту персональних 
даних. <http://zpd.gov.ua/dszpd/uk/index> (2014, листопад, 05).
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покарання правопорушника, а на поновлення порушеного права по-
терплого, а в разі неможливості такого поновлення – на компенса-
цію заподіяної шкоди. 

Підсумовуючи дослідження проблем співвідношення приватно-
правових та публічних засад регулювання сфери інформаційних 
відносин, слід резюмувати таке. Початок нового тисячоліття по-
значився бурхливим розвитком інформаційного суспільства, по-
явилися нові високотехнологічні засоби доступу до інформації, її 
збору та переробки. За цих умов законодавство не може залишатися 
інертним, воно має адекватно реагувати на ті зміни, що відбулися в 
технологічній сфері, регулюючи відносин, які виникають унаслідок 
створення, використання та розпорядження найбільш цінним ін-
формаційним ресурсом – результатами інтелектуальної діяльності. 
Визначальною рисою нового типу суспільства є суттєве збільшення 
ролі та значення інформації, засобів комунікації та технологій до-
ступу, обробки та поширення інформації.

У науковій сфері були вироблені різні концепції тлумачення сут-
ності інформації, що зумовлюється багатоаспектністю зазначеної 
категорії, її використанням у різних сферах для наукового осмис-
лення явищ та процесів навколишньої дійсності. Методологічною 
основою для розроблення визначення інформації як об’єкта право-
відносин можуть бути певні концепції, які пов’язують інформацію з 
результатами інтелектуальної діяльності людини, оскільки право як 
універсальний регулятор суспільних відносин не поширюється на 
процеси, які відбуваються в природі поза контролем людини. 

Інформація внаслідок своєї нематеріальної природи, здатності до 
поширення та тиражування може перебувати одночасно в необме-
женої кількості осіб, а інформаційні відносини виникають насампе-
ред між приватними особами. Питома вага інформаційних відносин, 
що виникають між особами на принципах юридичної рівності, віль-
ного волевиявлення та майнової самостійності, є значно більшою, 
ніж інформаційні відносини між державою та особою, а тому вони 
мають бути врегульовані нормами приватного права. Зазначене не 
означає неможливості застосовування до сфери регулювання інфор-
маційного права публічно-правових засад, проте така регламента-
ція повинна доповнювати приватноправові засади впорядкування 
інформаційних відносин. 
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пеРспективи впРовадження пРоцедуРи 
спРощеного Розгляду в цивільному 
та  господаРському пРоцесах укРаїни  
як спосіб їх оптимізації

In this article the author raises the question of necessity and perspectives 
of optimization of the civil and commercial proceedings in Ukraine due to 
implementation of the simplified court proceeding in Ukraine. In consideration 
of the well-established tendency toward unification of the civil and commercial 
processes in Ukraine, the author substantiates the necessity of implementation 
of the simplified procedure of the abovementioned proceedings in cases 
with a low amount of the claim, in the event of obvious simplicity of the 
dispute, and the apparent legality (illegality) or validity (invalidity) of the 
stated requirements. It is concluded that unified implementation of simplified 
proceeding procedures into the civil and commercial processes in Ukraine 
allows the courts to consider majority of simple cases in a shorter period of 
time without the formalities of the general form of proceeding. 

постановка проблеми. Передбачене Конвенцією про захист 
прав людини та основних свобод право на справедливий судовий 
розгляд протягом розумного строку реалізується в Україні, в пер-
шу чергу, за допомогою цивільного та господарського судочинства. 
Проведені в Україні судові реформи привели до істотного реформу-
вання цивільного та господарського процесуального законодавства 
та уніфікації багатьох їхніх процесуальних інститутів, норм, термі-
нології тощо. Український законодавець запровадив в цивільне су-
дочинство загальновизнані у світі процедури спрощення судочин-
ства, якими є наказне провадження та заочне рішення.

Аналізуючи основні положення процесуальних кодексів, які є за-
конодавчою основою цивілістичного судочинства в Україні (Цивіль-
ний процесуальний кодекс України та Господарський процесуаль-
ний кодекс України), можна зробити висновок про те, що українське 
процесуальне законодавство в цілому спрямоване на забезпечення 
головного призначення цивілістичного правосуддя – своєчасний і 
правильний розгляду і вирішення справ, а також захист порушеного 
права. Проте все ще продовжують мати місце випадки, коли суд не 
завжди, через недосконалість окремих процесуальних норм, може 
належним чином забезпечити правосудні цілі. Це підриває автори-
тет всієї судової системи, а також порушує право учасників приват-
них правовідносин на судовий захист.

Внаслідок цього подальший розвиток процесуального законодав-
ства, на наш погляд, має здійснюватися не проведенням чергової 
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кардинальної судової реформи, а шляхом пошуку засобів оптиміза-
ції цивілістичного правосуддя в Україні, зокрема за рахунок введен-
ня нових спрощених судових процедур вирішення певних категорій 
справ.

ступінь розробки проблеми. Питання оптимізації цивільного 
та господарського судочинства як безпосередньо, так і через удоско-
налення правового регулювання окремих процесуальних інститутів, 
розглядалися такими відомими процессуалистами, як С.С. Бичкова, 
С.В. Васильєв, М.А. Вікут, Н.О. Громошина, К.В. Гусаров, С.Л. Дег-
тярьов, С.Ф. Демченко, В.В. Комаров, В.А. Кройтор, О.Д. Круп-
чан, С.О. Курочкін, Д.Д. Луспеник, Т.Г. Морщакова, І.Л. Петрухін, 
І.В. Решетнікова, Т.В. Сахнова, О.В. Слєпченко, В.І. Тертишніков, 
Г.П. Тимченко, С.Я. Фурса, О.О. Царєгородцева, А.В. Цихоцький, 
М.С. Шакарян, М.Й. Штефан, В.В. Ярков та ін. Варто визнати, що 
в основному в юридичній літературі порушуються питання оптимі-
зації окремих процесуальних інститутів і норм процесуальних ко-
дексів, а також дається оцінка ефективності вже існуючих судових 
процедур. Проте в наукових колах не припиняють обговорювати-
ся проблеми спрощення цивілістичного процесу, введення нових, 
більш ефективних процедур, які повинні забезпечити нову якість 
судочинства1. Так, зокрема, запровадивши в цивільному процесі 
України інститут наказного провадження як процедуру прискоре-
ного (спрощеного) судового розгляду, законодавець не був повністю 
послідовний, не врахував вимогу процесуальної уніфікації, а також 
не ввів подібний процесуальний інститут у господарське судочин-
ство України. Крім того, наказне провадження в цивільному процесі 
України може застосовуватися тільки по деяких, чітко визначених 
процесуальним законом вимогах, що не дозволяє судам в порядку 
цього провадження розглядати і вирішувати інші вимоги, правова 
природа та зміст яких дозволяють і вимагають оперативного судо-
чинства. Зазначені обставини породжують необхідність вивчення 
доцільності запровадження процедури прискореного (спрощеного) 
розгляду у цивільному та господарському процесах України як спо-
собу оптимізації цивілістичного судочинства, чому й буде присвя-
чена наша стаття.

виклад основного матеріалу. Важливе значення для реалізації 
права на судовий захист і відновлення порушених або оспорюва-
них цивільних (приватних) прав і охоронюваних законом інтересів 
1 Комаров, В.В., Луспеник, Д.Д., Радченко, П.І. та ін. (2011). Позовне провадження. 

Харків: Право.
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мають строки, в межах яких особа отримує судове рішення, яке під-
тверджує її цивільне право (або відсутність цивільного обов’язку), 
і можливість примусово реалізувати свої вимоги до боржника у ви-
конавчому провадженні. Також варто врахувати, що розгляд і ви-
рішення кожної судової справи має здійснюватися судом при міні-
мально допустимих втратах процесуальних засобів і в найкоротші, 
але, разом з тим, розумні строки1.

Ще дореволюційний процесуаліст Є.В. Васьковський свого часу 
зазначав, що чим коротше і легше шлях від пред’явлення позову до 
судового рішення, тим процес є досконалішим2. В сучасній проце-
суальній літературі Ю.Ю. Грибанов теж обгрунтовано звертає ува-
гу, що існування по суті єдиної, складної і розгорнутої правової про-
цедури для розгляду і вирішення більшості цивільних справ є нещо 
інше, як ігнорування наявних об’єктивних особливостей останніх, 
які не можуть не впливати на порядок захисту цивільних прав і ви-
дозмінювати його. Прагнення вирішувати всі справи за однаковою 
процедурою без урахування їх специфічних особливостей, як слуш-
но зауважує Ю.Ю. Грибанов, здатне внести дисфункцію між кінце-
вою метою судочинства та методами її досягнення3.

Саме завдяки спрощеним судових процедур, як обгрунтовано 
стверджує О.В. Слєпченко, забезпечується швидке і ефективне здій-
снення правосуддя, забезпечується оперативність судового захисту, 
суди позбавляються від тих справ, які не вимагають детальної про-
цедури розгляду, усувається непотрібна тяганина4.

Мабуть тому О.О. Царєгородцева, визначаючи оптимізацію ци-
вільного судочинства як створення механізму розгляду та вирішен-
ня цивільної справи, що надає вибір найкращого шляху досягнення 
цілей і завдань правосуддя, в якості параметрів оптимізації якраз і 
1 Крупчан, О.Д., Бобрик, В.І. (заг. ред.) (2010). Проблеми оптимізації цивільного 

процесу в сучасних умовах судової реформи: збірник наукових матеріалів 
круглого столу (с. Залізний Порт, Херсонська обл., 28-29 травня 2010 р.). Київ: 
НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України.

2 Васьковский, Е.В. (1914). Учебник гражданского процесса. Москва: Изд. бр. 
Башкамовых.

3 Грибанов, Ю.Ю. (2007). Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства 
в гражданском и арбитражном процессе: сравнительное исследование 
правовых систем России и Германии: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: спец. 
12.00.15 «Гражданский процесс; арбитражный процесс». Томск.

4 Слепченко, Е.В. (2011). Гражданское судопроизводство: проблемы единства 
и дифференциации. Санкт-Петербург: Издательство «Юридический центр 
Пресс».
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розглядала спрощення провадження при розгляді деяких категорій 
справ1.

Під спрощенням в цивільному судочинстві вчені-процесуалісти 
розуміють таку модель процедури здійснення правосуддя, яка при 
її ідеальному функціонуванні в співставленні із звичайною, також 
ідеально функціонуючою моделлю, дозволяє при меншому обсязі 
процесуальних дій, з меншими фінансовими витратами і швидше 
досягти цілей судочинства2.

Введення в судочинство спрощених судових процедур, на нашу 
думку, може здійснюватися, насамперед, запровадженням такого 
процесуального механізму, який повинен і може прискорити і по-
легшити здійснення якісного судочинства. Адже судові процедури 
повинні не тільки забезпечувати доступність правосуддя для фі-
зичних та юридичних осіб, а й суди повинні мати у своєму арсена-
лі належні правові механізми для забезпечення виконання завдань 
судочинства для досягнення його мети, оскільки саме на суди по-
кладено реалізацію зазначених завдань, без належного виконання 
яких ефективність будь-якого виду цивілістичного судочинства не-
можлива. Як вірно зазначила Т.В. Сахнова, саме процедура, з одно-
го боку, здатна стати ефективним критерієм внутрішньої диферен-
ціації цивілістичного процесу – без загрози його диверсифікації, а 
з іншого – зіграти роль «сполучного моста» між різними формами і 
способами захисту, забезпечення реалізації прав, свобод, законних 
інтересів3.

Спрощене провадження, як обґрунтовано вважає Н.В. Сивак, є 
окремим порядком розгляду справи в рамках позовного судочин-
ства. В основі виділення такого провадження лежить малознач-
ність заявлених вимог або презюмуєма простота спору. І саме ці 
умови зумовлюють спрощення розгляду відповідних вимог. Спро-
щене судове провадження, на думку зазначеного автора, слід роз-
глядати як провадження, що виникає в позовному провадженні у 
1 Царегородцева, Е.А. (2006). Способы оптимизации гражданского 

судопроизводства: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.15 – гражданский 
процесс; арбитражный процесс. Екатеринбург.

2 Громошина, Н.А. (2010). Дифференциация и унификация в гражданском 
судопроизводстве: автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук: 12.00.15 – гражданский 
процесс; арбитражный процесс. Москва.

3 Сахнова, Т. (2009). Судебные процедуры (о будущем цивилистического 
процесса). Арбитражный и гражданский процесс, 2, 9–14.
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зв’язку з існуванням можливості певного спрощення цивільної 
процесуальної форми1.

Таким чином, говорячи про спрощення судочинства, мову слід 
ввести про введення нових спрощених процедур в рамках єдиного 
позовного провадження в цивілістичному процесі, які диференцію-
ються за матеріально-правовим критерієм.

В юридичній літературі по-різному підходять до критеріїв спро-
щення судових процедур. Так, на прикладі арбітражного процесу 
Російської Федерації, Н.В. Сивак розподіляє існуючі спрощені су-
дові провадження на дві групи за критерієм підстави їх виникнення. 
У першу групу вона включає спрощені судові провадження, в осно-
ві яких лежить безспірність заявлених вимог, у другу – ініційовані в 
разі малозначності предмета спору, для яких характерна подальша 
відповідна процедура розгляду справ. У зв’язку з цим, автор пропо-
нує розмежувати підстави виникнення спрощених проваджень в ар-
бітражному процесі (безспірність і малозначність заявлених вимог) 
і на їх основі побудувати відповідні процедури розгляду справ2.

Разом з тим, ми не можемо повністю погодитися з таким під-
ходом, оскільки він, насамперед, не відповідає Рекомендаціям 
від 28.02.1984 № R (84) 5, в яких Комітет міністрів Ради Європи 
вказав на необхідність розробки конкретних правил, які б приско-
рювали вирішення спору: а) у невідкладних випадках; б) у справах 
про безспірні права; в) у справах на невеликі суми; г) в окремих 
справах (у зв’язку з ДТП, трудовими спорами, в орендних та деяких 
сімейних правовідносинах, стягнення аліментів)3.

Виходячи з цього та враховуючи усталену тенденцію до уніфіка-
ції законодавства про цивільне та господарське судочинство Украї-
ни, законодавець повинен взяти за основу введення в зазначені су-
дові процеси процедури спрощеного розгляду матеріально-правові 
критерії, викладені в Рекомендаціях Комітету міністрів Ради Європи 
від 28.02.1984 № R (84) 5. Зокрема, такими критеріями повинні ста-
ти: малозначність заявлених вимог, очевидна простота спору, явна 
1 Сивак, Н.В. (2011). Упрощенное производство в арбитражном процессе. 

Москва: «Проспект».
2 Сивак, Н.В. (2009). Упрощенное производство в арбитражном процессе: 

автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.15 – гражданский процесс; арбитражный 
процесс. Москва.

3 Рекомендация R (84) 5 Комитета министров Совета Европы государствам-членам 
относительно принципов гражданского судопроизводства, направленных на 
совершенствование судебной системы от 28 февраля 1984 года. Офіційний веб-
сайт Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_126>.
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законність (незаконність) або обґрунтованість (необґрунтованість) 
заявлених вимог (позову).

Процедура спрощеного розгляду не порушуватиме принцип дис-
позитивності і змагальності, оскільки позиція позивача буде викла-
датися у позовній заяві, яку він може змінити або відмовитися від 
позову в будь-який час до прийняття рішення. Права відповідача на 
захист будуть забезпечені його повної поінформованістю про пози-
цію позивача (шляхом направлення за адресою відповідача копії по-
зовної заяви з додатками) і у нього буде право на подачу заперечень 
і доказів проти позову, а також право на оскарження прийнятого 
щодо нього судового рішення. І тільки лише після надходження від 
відповідача письмових заперечень або ж сплив строку на їх подачу 
у судді має виникати право вирішення питання розгляду справи в 
порядку спрощеної процедури (з прийняттям рішення без прове-
дення судового засідання) або ж призначення справи до слухання 
за участю сторін.

При цьому, варто підтримати думку Н.О. Громошиної стосовно 
того, що подальше спрощення, в якому є нагальна потреба, може 
відбуватися не за рахунок заміни наказного провадження спроще-
ним або навпаки, а шляхом додавання до кожного процесуального 
кодексу відсутнього інституту1. У зв’язку з цим, неможна погодити-
ся з тими науковцями, на думку яких змішування форм спрощеного 
провадження, до яких традиційно відносять наказне провадження 
та спрощене провадження, засноване на малозначності вимог, і де-
які інші форми, може спричинити їх неефективне використання2.

висновок. Таким чином, уніфіковане впровадження в цивільний 
і господарський процеси України процедури спрощеного розгляду 
дозволить судам розглядати більшість простих справ у скорочені 
строки в особливому спрощеному порядку в рамках загальної про-
цесуальної форми позовного провадження, з максимальним дотри-
манням всіх процесуальних прав і гарантій сторін, забезпечення їм 
права на оперативний судовий розгляд і судовий захист порушених 
чи невизнаних та оспорюваних цивільних прав.

1 Громошина, Н.А. Дифференциация и унификация в гражданском 
судопроизводстве: автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук: 12.00.15 – гражданский 
процесс; арбитражный процесс. Москва.

2 Кирвель, И.Ю. (2012). Пути оптимизации гражданского судопроизводства. 
Проблемы гражданского права и процесса: сборник научных статей. Гродно: 
ГрГУ, часть 2, 285–297. 
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Наталія Давидова, к.ю.н.

пРавовий статус вищого навчального 
закладу як суб’Єкта цивільного пРава

The article is devoted to the problem of legal status of Institution of higher 
education as legal entity. Founding is the most wide spread organizational 
forms of institution of higher education. Typical features of founding are 1) 
non-entrepreneurial legal entity, 2) acts according to by-law 3) no member-
ship, 4) fully or partially financed by the owner, 5) legal entity does not have 
ownership but operational control or economic management. University’s 
main purpose is to provide educational service but this does not deny pos-
sibility to perform business activity. Legal status of Institution of higher educa-
tion is dual: on one hand it fulfills social function of teaching and on the other 
hand it can do business.

У сфері освітнього права найбільшим попитом користуються 
такі цивільно-правові конструкції, як юридична особа, підприєм-
ницька діяльність, речові права (право власності, право оператив-
ного управління, право господарського відання), договір, цивільно-
правова відповідальність. Деякі з цих конструкцій нормативно 
закріплені на рівні окремих цивільно-правових актів, інші подані на 
теоретичному рівні.

Про проблеми правового статусу юридичної особи писали 
С. С.  Алек сєєв, Д. В. Боброва, В. І. Борисова, С. М. Братусь, О  М.  Він -
ник, О. В. Дзера, А. С. Довгерт, І. В. Жилінкова, Н. С. Кузнєцова, 
І. М.  Кучеренко, І. В. Спасибо-Фатєєва, Є. О. Харитонов, О. І. Хари-
тонова, Я. М. Шевченко. Цивільно-правовому статусу навчального 
закладу присвятили свої праці такі юристи, як В. В. Астахов, Р. Г. Ва-
лєєв, В. В. Кваніна, О. В. Кудряшов, Л. Г. Максимец, Є. О. Суханов.

На нормативно-правовому рівні закріплено, що навчальні заклади 
всіх рівнів мають статус юридичної особи: дошкільний НЗ (ст. 13 
ЗУ “Про дошкільну освіту”), позашкільний НЗ (ст. 13 ЗУ “Про поза-
шкільну освіту”), загальноосвітній НЗ (ст. 10 ЗУ “Про загальну серед-
ню освіту”), професійно-технічний НЗ (ст. 21 ЗУ “Про професійно-
тех нічну освіту”), вищий НЗ (ст. 1 ЗУ “Про вищу освіту”).

Закріпивши за ВНЗ статус юридичної особи, законодавець ви-
значив організаційно-структурну, майнову й функціональну єдність 
ВНЗ, межі його правосуб’єктності, форми й порядок створення, 
реорганізації й припинення діяльності, а також цілу низку інших 
цивільно-правових питань, що визначають у загальній сукупності 
статус ВНЗ як юридичної особи.

Перш ніж перейти до аналізу правового статусу ВНЗ, пропону-
ємо проаналізувати співвідношення понять “правове становище” 
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і “правовий статус”. Л. Г. Максимец, не розкриваючи ці поняття, 
повністю їх ототожнює1. Деякі автори розрізняють правовий статус 
та правове становище юридичної особи. Наприклад, С. С. Алексєєв 
вважає, що правовий статус у соціалістичному суспільстві характе-
ризується в першу чергу загальнорегулятивними правовідносина-
ми. До нього включаються: а) правосуб’єктність та б) конституційні 
права та обов’язки, що визначають зміст правосуб’єктності2. 

Коли йдеться про правовий статус особи, то мається на увазі те, 
що вона має правосуб’єктність і певне коло основних прав, які визна-
чають її правове становище в суспільстві чи в даній сфері суспіль-
ного життя3. Із цього можна зробити висновок, що автор до поняття 
“правовий статус” включає правосуб’єктність та правове становище, 
але вже в іншій науковій праці С. С. Алексєєва правовий статус та 
правове становище ототожнюються: “Правове становище громадян 
у соціалістичному суспільстві характеризується правовим статусом, 
що відзначається широтою прав та свобод, їх реальністю, матеріаль-
ною забезпеченістю і високим рівнем державного захисту”4.

Деякі підручники впроваджують ще одне поняття – “правове ста-
новище юридичної особи”5. Таке різноманіття термінів можна пояс-
нити різними перекладами з латинської та російської на українську. 
“Статус” у перекладі з латинської означає «стан, позиція, станови-
ще, цивільний стан»6.

До правового статусу приватного ВНЗ, виходячи з адміністративно-
правової характеристики, включені цілі й завдання; права, обов’язки 
і гарантії їх реалізації; юридична відповідальність; організаційно-
правова форма; наявність державної акредитації; вид навчального 
закладу7. До правового становища суб’єкта (юридичної особи) на-
лежать такі інститути: порядок створення, установчі документи, 
1 Максимец, Л.Г. (2001). Образовательное учреждение как субъект гражданского 

права: автореф. … к.ю.н. Москва, 28–29.
2 Алексеев, С.С. (2010). Собрание сочинений. В 10 т. Том 3: Проблемы теории 

права: Курс лекций. Москва: Статут, 275.
3 Алексеев, С.С. (2010). Собрание сочинений. В 10 т. Том 8: Учебники и учебные 

пособия. Москва: Статут, 148. 
4 Алексеев, С.С. (1981). Общая теория права: В 2-х т, Т. 2. Москва: «Юридическая 

литература», 150.
5 Погрібний, О.О. (ред.) (2007). Аграрне право України: підручник. Київ: Істина, 

Галянтич, М.К., Грудницька, С.М., Міхатуліна, О.М. та ін. (2005). Господарське 
право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл. Київ: МАУП.

6 Дворецкий, И.Х. (1976). Латино-русский словарь. Около 50000 слов. Изд. 2-е, 
перераб и доп. Москва, “Русский язык”, 952.

7 Рекрут, О.А. (2004). Административно-правовой статус негосударственных 
высштих учебных заведений в России: автореф. … к.ю.н., Саратов, 13.
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структура органів, права та обов’язки (у речових, зобов’язальних 
відносинах), відповідальність1. Наведений огляд точок зору на по-
няття “правовий статус” свідчить про відсутність, як і по більшості 
інших правових категорій, єдиного підходу. Ми розуміємо під пра-
вовим статусом визначену чинним законодавством систему прав та 
обов’язків суб’єкта. 

Основним елементом системи вищої освіти є ВНЗ, визначення 
якого дає ЗУ “Про вищу освіту”. Згідно зі ст. 1 старого ЗУ “Про вищу 
освіту” від 17 січня 2002 року2 вищий навчальний заклад – освіт-
ній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до 
законодавства про освіту, реалізує відповідно до наданої ліцензії 
освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми 
та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, вихо-
вання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, 
інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а 
також здійснює наукову та науково-технічну діяльність. На підставі 
цього визначення можна виокремити такі ознаки ВНЗ як юридичної 
особи: 1) організаційна форма – заклад; 2) заснований та діє відпо-
відно до законодавства про освіту; 3) реалізує відповідно до наданої 
ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти; 4) забезпечує 
навчання, виховання та професійну підготовку; 5) здійснює наукову 
та науково-технічну діяльність. 

Наведене визначення викликає декілька зауважень, зокрема сто-
совно першої та третьої ознаки. Почнемо з третьої ознаки. ВНЗ не 
обмежуються реалізацією тільки освітніх програм вищої освіти. 
Вони здійснюють підготовку кадрів за програмами післядипломної 
професійної освіти й перепідготовки кадрів. Крім того, останнім ча-
сом окремі ВНЗ стали навчальними комплексами, що включають у 
себе освітні структури різних рівнів освіти, наприклад Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка реалізує програ-
му безперервної освіти й включає в межах однієї юридичної особи 
структури, що надають загальну середню, вищу й післядипломну 
освіту. До складу цього університету входить Український фізико-
математичний ліцей (що надає загальну середню освіту) та Інститут 
післядипломної освіти (що надає післядипломну освіту).

Стосовно зауваження по першому пункту визначення ВНЗ у старо-
му законі слід констатувати застосування дивної юридичної техніки 
1 Кванина, В.В. (2005). Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере 

высшего профессионального образования: монография. Москва: Готика, 73.
2 Закон про вищу освіту 2002 (Верховна Рада України). Відомості Верховної 

Ради України, 20, 134.
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в наведеному визначенні: законодавець визначає ВНЗ через поняття 
“освітній заклад”, отже, розкриває дефініцію одного поняття через 
інше. Наказ Міністерства статистики “Про Методичні рекомендації 
щодо класифікації інституційних секторів економіки України” від 25 
липня 1994 року № 172 визначає заклад як підприємство або частину 
підприємства, яке самостійно зайняте одним або переважно одним 
видом діяльності в одному місці розташування (географічному ра-
йоні) та для якого можуть бути одержані достовірні дані по прибут-
ку. Не можна погодитися з тезою про те, що ВНЗ є підприємством. 
Із позицій ЦК, який поділяє юридичні особи за формою створення 
на товариства, установи та інші форми (ч. 1 ст. 83 ЦК), можна кон-
статувати, що ВНЗ найчастіше є установою (особливо якщо йдеться 
про державні та комунальні заклади). Саме так закріплено в новому 
ЗУ “Про вищу освіту” від 1 липня 2014 року1, відповідно до п. 7 ч. 
1 ст. 1 якого вищий навчальний заклад – окремий вид установи, яка 
є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з 
виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних 
рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, іннова-
ційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітньо-
го процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з 
урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.

Установа – організація, в якій для постійного служіння певній 
цілі засновником (засновниками) призначається майно та визнача-
ються ті органи, які експлуатуватимуть це майно відповідно до його 
призначення. У формі установ найчастіше діють різні благодійні 
фонди, навчальні заклади, бібліотеки, музеї, лікарні, неприбуткові 
організації тощо. Як зазначав І. О. Покровський, створення уста-
нов з метою лікування, просвітництва, управління було відомо ще 
римському праву (Stiftungen, fondations). Зазначені цілі можуть ви-
ходити далеко за межі індивідуального життя, проте служіння цим 
цілям складає заповітні прагнення людини. Через це природним є 
бажання відокремити служіння цим цілям від конкретного фізично-
го суб’єкта, надати такому служінню характеру міцності та трива-
лості. Це досягається створенням установи: для постійного служін-
ня зазначеній меті призначається майно і визначаються органи, що 
будуть експлуатувати його відповідно до призначення2. Установа є 
1 Закон про вищу освіту 2014 (Верховна Рада України). Офіційний вісник України, 

63, 1728.
2 Покровский, И.А. (2001). Основные проблемы гражданского права. Изд. 3-е 

стереотип. Москва: “Статут”, 146. 
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ефективною формою реалізації державою своїх функцій, перш за 
все в соціальній сфері. 

Юридична конструкція установи дає підстави розглядати її з по-
зиції теорії фікції юридичної особи, під кутом зору однієї з її різ-
новидів – теорії “цільового безсуб’єктного майна”1. Автором тео-
рії “цільового майна” виступає А. Ф. Брінц, згідно з якою права та 
обов’язки можуть як належати конкретній людині (суб’єктові), так і 
служити певній меті (об’єкту). У другому разі суб’єкт права взагалі 
не вимагається, оскільки його роль виконує відособлене з цією ме-
тою майно. При цьому слід пам’ятати, що дана теорія появилася для 
обґрунтування юридичної особи – суб’єкта підприємницької діяль-
ності, а тому саме поняття “установа” є багатозначним: може мати 
загальне та спеціальне значення. 

У першому разі “установа” є родовою характеристикою в класи-
фікаційному поділі всіх організаційно-правових форм юридичних 
осіб на корпорації та установи, хоч критерії такої класифікації не 
завжди збігаються. Зокрема, Є. О. Суханов, розглядаючи традицій-
ний для європейського континентального права поділ юридичних 
осіб на корпорації та установи, говорить, що корпорації становлять 
собою добровільне об’єднання фізичних та (чи) юридичних осіб, 
яке організовано на засадах членства його учасників (акціонерні та 
інші товариства та спілки, кооперативи). Установи – організації, що 
створюються однією або кількома особами та не мають членства 
(суворо фіксованої участі), наприклад благодійні та інші фонди2. 
Автор вважає, що ознакою, яка відрізняє корпорацію та установу, 
є наявність чи відсутність членства. Іншого погляду на критерій 
класифікації додержується В. В. Зайцева, яка зазначає, що під уста-
новою треба розуміти юридичну особу, яку заснувала одна особа, 
на відміну від організацій, що мають декілька засновників3. Автор 
вважає кількість засновників тією ознакою, що відрізняє установу 
від інших організацій. Правова доктрина та сучасна законодавча 
практика визнають можливість створення комерційної організації 
одним засновником, що до певної міри зближує і призводить до змі-
шування понять «корпорація» та «установа». Про це прямо зазначає 
М. І. Кулагін: поява компаній однієї особи, стосовно яких було б аб-
1 Цит за: Гражданское право: в 2 т. Том 1: учебник (2002). 2-е изд, перераб и 

доп. Москва: Издательство БЕК, 173.
2 Гражданское право: в 2 т. Том 1: учебник (2002). 2-е изд, перераб и доп. 

Москва: Издательство БЕК, 180-181.
3 Гражданское и торговое право капиталистических государств: учебник 

(1993). 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Междунар. отношения.
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сурдно говорити про корпоративний устрій, наближує корпорацію 
та установу як різновиди юридичних осіб1.

У спеціальному розумінні поняття “установа” використовуєть-
ся для видової класифікації юридичних осіб і означає конкретну 
організаційно-правову форму некомерційної організації. Ідентифі-
кація мети є засобом відмежування комерційної організації та уста-
нови. Заснування комерційної організації одним власником має за 
мету відокремлення підприємницького ризику (юридична особа 
несе самостійну відповідальність, відмінну від відповідальності її 
засновника), тобто має економічну мету. При заснуванні установи 
відособлення майна відбувається не в економічних цілях, а з метою 
виконання соціальних функцій держави. 

Створення юридичної особи, що не має за мету участі в еконо-
міці, викликало певні сумніви в її “генетичній повноцінності”2. Ци-
вільно-правова конструкція установи, що має відмінності від кла-
сичної конструкції юридичної особи, розглядалася як порок. На 
початку ХХ століття установи не користувалися симпатією законо-
давця. У цю епоху, що пройнята загальним прагненням вивільни-
ти майно від будь-якої пов’язаності, установи, що прирікали майно 
до будь-якої мети назавжди, що віддавали їх в певну “мертву руку” 
(main morte, Tote Hand), повинні були природно викликати сумніви. 
Створюючи установу, засновник немовби диктує свою волю всім 
наступним поколінням, обмежуючи свободу їхньої діяльності3.

У післяреволюційний період розвитку юридична конструкція 
“установа” виявилася корисною для соціально-політичних умов, 
що складалися, держава ефективно могла реалізувати функцію 
централізованого управління, побудувати жорстку ієрархію влади 
за схемою: уряд – міністерство освіти (чи інший профільний ор-
ган влади) – підприємство, установа, організація. Таким чином, 
цивільно-правова сутність освітнього закладу затьмарювалася 
адміністративно-правовим статусом.

У радянський період багато уваги приділялося ідеології, питан-
ня сутності домінувало над проблемою правової природи. С. М. 
Братусь, звертаючись до прав установ у буржуазному суспільстві, 
дійшов висновку, що “подібно до того, як за державною установою 
1 Кулагин, М.И. (2004). Избранные труды по акционерному и торговому праву. 

2-е изд., испр. Москва: Статут, 46. 
2 Максимец, Л.Г. (2001). Образовательное учреждение как субъект гражданского 

права: дис. … к.ю.н. Москва, 29.
3 Покровский, И.А. (2001). Основные проблемы гражданского права. Изд. 3-е 

стереотип. Москва: «Статут», 151-152.
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стоїть правлячий клас, що організований у державу, а не ті чи інші 
громадяни, що обслуговуються установою, за приватною устано-
вою стоять не конкретні користувачі, а буржуазне суспільство в 
цілому»1. Якщо екстраполювати цей підхід на сучасні політико-
економічні умови, то можна побачити, що за будь-якою установою 
стоїть держава чи інші публічно-правові утворення, які діють в ін-
тересах суспільства, задовольняючи соціальні потреби.

Чудову алегорію для державної установи запропонував М. І. Ку-
лагін, який назвав її “юридичним мутантом”2, за допомогою якого 
держава виконує соціальну функцію. Така установа є “державою-
фасадом”3, що виступає посередником між державою та фізичною 
особою, який споживає освітню послугу.

Юридичний ідеалізм, що традиційно визначає цивільне право 
як сукупність норм, що регулюють особисті немайнові та майнові 
відносини, засновані на юридичній рівності, вільному волевияв-
ленні, майновій самостійності учасників, не завжди відповідає ре-
альному стану речей. Не можна оспорити економічну залежність 
установи від її засновника (найчастіше держави), що призводить 
до нерівності в цивільно-правовому статусі установ та корпорацій. 
Ще в 70-х роках було помічено, що “необхідність рахуватися з ре-
альними взаємовідносинами в економіці примушує цивільне пра-
во регулювати відносини юридично (а не лише фактично нерівних 
суб’єктів права)”4. Юридична особа, створена у формі установи 
для виконання культурних, освітніх, наукових, благодійних функ-
цій, тобто позбавлених економічного змісту, має лише деякі ознаки 
юридичної особи, а отже, є “відносною”, або “усіченою юридич-
ною особою”5. Держава, заснувавши установу, залишає її під своїм 
повним контролем. 

Для установи як організаційно-правової форми юридичної осо-
би характерними є такі ознаки: 1) є непідприємницькою юридич-
ною особою; 2) установчим документом є статут; 3) належить до 
1 Братусь, С.Н. (1947). Юридические лица в советском гражданском праве 

(понятие, виды, государственные юридические лица). Москва: Юридич изд-во 
Министерства юстиции СССР, 57. 

2 Кулагин, М.И. (2004). Избранные труды по акционерному и торговому праву. 
2-е изд., испр. Москва: Статут, 22 

3 Максимец, Л.Г. (2001). Образовательное учреждение как субъект гражданского 
права: дис. … к.ю.н. Москва, 32.

4 Кулагин, М.И. (2004). Избранные труды по акционерному и торговому праву. 
2-е изд., испр. Москва: Статут, 22.

5 Кулагин, М.И. (2004). Избранные труды по акционерному и торговому праву. 
2-е изд., испр. Москва: Статут, 46.
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організацій, не заснованих на членстві; 4) повністю або частково 
фінансується власником (засновником); 5) належить до групи орга-
нізацій, на майно якої засновник має право власності, а сама уста-
нова має право оперативного управління або господарського віда-
ння на майно, що надано засновником, або на майно, що отримано 
в результаті освітньо-наукової діяльності. Пропонуємо розглянути 
окремо кожну з наведених ознак та їх закріплення в чинному за-
конодавстві.

1. У деяких країнах СНД поширений поділ юридичних осіб на 
комерційні та некомерційні. Комерційними називаються організа-
ції, головною метою діяльності яких є одержання прибутку. Такими 
юридичними особами є господарські товариства, виробничі коопе-
ративи, підприємства незалежно від форм власності. До некомерцій-
них юридичних осіб належать такі, які не мають за мету одержання 
прибутку і створюються для інших цілей. Такими некомерційними 
юридичними особами визнаються організації, споживчі кооперати-
ви, фонди та ін. Український ЦК провів поділ на підприємницькі та 
непідприємницькі не всіх юридичних осіб, а лише товариств. Тлу-
мачення положень ч. 1 ст. 86 ЦК дає можливість віднести установи 
до непідприємницьких юридичних осіб.

2. Установа діє на підставі статуту або положення, а іноді – 
загального (типового чи примірного) положення про установу да-
ного виду. Існують численні підзаконні нормативно-правові акти, 
що затверджують положення та примірні статути про різні типи 
навчальних закладів. Наприклад, Постанова КМ України «Про за-
твердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» 
від 27 серпня 2010 року № 778; Наказ МОН України «Про затвер-
дження Примірного статуту загальноосвітнього навчального закла-
ду» від 29 квітня 2002 року № 284; Постанова КМ України «Про 
затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад» від 
12 березня 2003 року № 305; Наказ МОН України «Про затверджен-
ня Примірного статуту дошкільного навчального закладу» від 24 
квітня 2003 року № 257; Постанова КМ України «Про затвердження 
переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про 
позашкільний навчальний заклад» від 6 травня 2001 року № 433; 
Постанова КМ України «Про затвердження Положення про держав-
ний вищий навчальний заклад» від 5 вересня 1996 року № 1074; 
Наказ МОН Украї ни «Про затвердження Примірного статуту вищо-
го навчального закладу» від 5 лютого 2003 року № 60. Засновник 
визначає завдання та мету установи, оскільки установа як некомер-
ційна організація завжди має обмежену, цільову правоздатність. 
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Власник-засновник призначає керівника установи як одноособово-
го виконавчого органу. У деяких видах установ можуть створювати-
ся колегіальні виконавчі органи (наприклад, вчена рада ВНЗ).

3. Установа належить до організацій, не заснованих на членстві 
на відміну від товариств, що створюються шляхом об’єднання осіб 
(учасників), які мають право участі в цьому товаристві.

4. Установа повністю або частково фінансується власником 
(засновником) за кошторисом, у якому суворо фіксуються статті 
витрат і розмір сум, що виділяє власник. Зазвичай виключно дер-
жавне казначейство займається обслуговуванням рахунків установ. 
Новий ЗУ “Про вищу освіту” розширив майнові можливості ВНЗ і 
дозволив розміщувати власні надходження в територіальних орга-
нах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейсько-
го обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах 
(п.  5 ч. 2 ст.  36).

Той факт, що установа фінансується власником, позбавляє уста-
нову права створювати інші юридичні особи, оскільки це означало 
б незаконне розпорядження майном власника. Винятки складають 
доходи, отримані від дозволеної їй підприємницької діяльності. Ви-
щий навчальний заклад може бути засновником (співзасновником) 
інших юридичних осіб, які провадять свою діяльність відповідно 
до напрямів навчально-науково-виробничої, інноваційної діяльнос-
ті вищого навчального закладу та/або забезпечують виконання його 
статутних завдань (ч. 3 ст. 27 ЗУ “Про вищу освіту”).

5. Установа належить до групи організацій, на майно якої за-
сновник має право власності, а сама установа має право оператив-
ного управління або господарського відання на майно, що надано 
засновником, або на майно, що отримано в результаті освітньо-
наукової діяльності. Власник передає державним та комунальним 
ВНЗ майно на праві господарського відання, яким вони мають пра-
во володіти й користуватися: будинки, спорудження, майнові комп-
лекси, обладнання, інше необхідне майно споживчого, соціального, 
культурного й іншого призначення, а також закріплені на праві по-
стійного користування земельні ділянки. Інститути права оператив-
ного управління та господарського відання є пережитками, від яких 
треба поступово відмовлятися.

Правовий статус державних та комунальних ВНЗ характеризу-
ється подвійним характером. Вони можуть діалектично поєднува-
ти ознаки некомерційної установи та комерційного підприємства. З 
одного боку, такі заклади виробляють суспільне благо – безкоштов-
ну освіту, доступну на рівних засадах для всіх громадян України. 
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Державний та комунальний ВНЗ виступає в ролі центру освіти, науки 
й культури суспільства, що задовольняє потреби й виконує держав-
ні замовлення на підготовку фахівців і виконання фундаментальних 
наукових досліджень, забезпечує організацію освітнього процесу і 
здобуття фізичними особами вищої освіти, післядипломної освіти 
з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей. Основною 
метою ВНЗ є надання освітніх послуг та проведення наукової, інно-
ваційної діяльності. Проте, з іншого боку, вже традиційною для ві-
тчизняного обороту стала недостатність фінансування державою чи 
територіальною громадою більшості державних/комунальних ВНЗ, 
що стимулює їх до пошуку інших джерел поповнення власного бю-
джету. Такі ВНЗ мають власні надходження, отримані від плати за 
послуги, що надаються згідно з освітньою, науковою та навчально-
виробничою діяльністю, благодійні внески та гранти відповідно до 
рішення, прийнятого вченою радою вищого навчального закладу. 
Такі надходження зараховуються на спеціальні реєстраційні рахун-
ки, відкриті в територіальному органі центрального органу вико-
навчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних 
коштів, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки установ 
державних банків (ч. 2 ст. 70 ЗУ “Про вищу освіту”). Дедалі біль-
шої популярності набуває позабюджетна діяльність державного та 
комунального ВНЗ, яка відбувається на конкурентних засадах за за-
конами ринкової економіки, має іншу мотивацію, регулюється тими 
самими правовими нормами, що й діяльність суб’єктів підприємни-
цтва, вимагає інших – економічних – методів управління, контролю 
й оцінки ефективності. Вона породжує майно, що має особливий 
правовий режим, який відрізняється від правового режиму іншого 
майна державного та комунального ВНЗ. Для регулювання поза-
бюджетного підприємництва вже створено відповідну нормативну 
базу, зокрема ВНЗ у порядку, визначеному законом, та відповідно до 
статуту має право засновувати навчальні заклади і наукові устано-
ви; підприємства для провадження інноваційної та/або виробничої 
діяльності (п.п. 11 та 12 ч. 3 ст. 70 ЗУ “Про вищу освіту”). Вищий 
навчальний заклад може бути засновником (співзасновником) ін-
ших юридичних осіб, які провадять свою діяльність відповідно до 
напрямів навчально-науково-виробничої, інноваційної діяльності 
вищого навчального закладу та/або забезпечують виконання його 
статутних завдань (ч. 3 ст. 27 ЗУ “Про вищу освіту”). Іншими слова-
ми, державні та комунальні ВНЗ є суб’єктами ринкової економіки, 
здійснюють діяльність, що дає доход, прибуток від якої та придбане 
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за її рахунок майно надходять у його самостійне розпорядження й 
ураховуються на окремому балансі.

Аналіз сучасного правового регулювання дає підстави говорити 
про дуалістичну, двоїсту правову природу установи, яка обумов-
лена її додатковим статусом підприємця. Існує дві протилежні по-
зиції стосовно того, чи може ВНЗ займатися підприємницькою ді-
яльністю. Першу позицію сформулював В. В. Астахов: державний 
та комунальний ВНЗ, з одного боку, є представником нетоварного 
сектора економіки – некомерційною установою, а з іншого – то-
варного, діяльність якого, по суті, повністю можна віднести до під-
приємницької1. Існує протилежна точка зору, згідно з якою освітня 
установа створюється для вирішення соціальних (освітніх), а не ко-
мерційних завдань, і тому належить до некомерційних організацій, 
його основна – освітня – діяльність, у тому числі така, що здійсню-
ється на оплатних (договірних) началах, не може розглядатись як 
підприємницька2.

Хоч розширення прав державного/комунального ВНЗ до ведення 
господарської діяльності розмиває межі між різними видами юри-
дичних осіб, слід визнати виправданим можливість часткового са-
мофінансування установ і право займатися підприємницькою діяль-
ністю як додатковою в умовах дефіциту бюджетного фінансування. 
Ми вважаємо, що за сучасних соціально-економічних умов логіч-
ним є надання ВНЗ усіх форм власності, права займатися фінансово-
господарською діяльністю, якщо вона супроводжує основну освіт-
ню діяльність. Платну освітню діяльність необхідно кваліфікувати 
як вид підприємницької діяльності ВНЗ, незалежно від форми влас-
ності. Згідно із ст. 86 ЦК установи можуть поряд зі своєю основною 
діяльністю здійснювати підприємницьку діяльність, якщо інше не 
встановлено законом і якщо ця діяльність відповідає меті, для якої 
вони були створені, та сприяє її досягненню. У даній статті ЦК 
передбачено спеціальну правоздатність непідприємницьких това-
риств та установ. Норма про обмежену правоздатність є винятком 
із загального правила ст. 91 ЦК, яке передбачає універсальну або 
загальну правоздатність юридичної особи приватного права.

На підставі викладеного можна зробити висновок, що ВНЗ як 
учасник правовідносин має цивільно-правовий статус юридичної 
особи. Установа є рекомендованою законом організаційно-правовою 
1 Астахов, В.А., Астахова, К.В. (мол.), Войно-Данчишина, О.Л. та ін. (2011). 

Освітнє право: конспект лекцій. Харків: Вид-во НУА, 92-93.
2 Суханов, Е.А. (2002). О правовом статусе образовательных учреждений. 

Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ, 11.
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формою ВНЗ, що створюються для виконання насамперед науково-
освітніх, навчально-виховних, культурних і подібних цілей. Проте 
вони в разі необхідності беруть участь у майновому обороті для ма-
теріального забезпечення своєї основної некомерційної мети, тобто 
мають подвійний правовий статус.
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Ніна Гетьманцева, к. ю. н.

ноРмативність як основна властивість 
пРинципів пРавового РегулЮвання 
тРудових  відносин

The article investigates the normativity as specific quality of principles in 
legal regulation of labor relations. It is argued that regulatory consolidation 
of principles do not deprive them of their self-importance as a regulators of 
social relations, which can be used as an additional norm (through norms), as 
well as a separate legal measure. Displayed in the content of law, the principles 
make the regulatory impact on the social relations which are the subject for 
regulation of labor law. Despite the fact that the principles of law, as usual, 
occur in the law norms, being a means of objectification of the principles, 
also contains the last element of the law. It is proved that due to standard 
fastening ensures the participation of the principles in the legal regulation of 
social relations, reflecting the deeper essence of the last ones.

Як зазначається в юридичній літературі, участь принципів у пра-
вовому регулюванні суспільних відносин забезпечується завдяки 
їх нормативному закріпленню1. Якщо звернутися до загальної ха-
рактеристики поняття нормативності як соціального феномена, 
то є очевидним той факт, що специфіка його виражається через 
сутнісний аналіз системи соціальних норм. Але соціальна норма-
тивність як властивість є основою (підґрунтям) для формування 
нормативного характеру права як соціального явища. Правова 
нормативність є різновидом соціальної нормативності і в цьому 
значенні має якісні відмінності. Якісні відмінності правової нор-
мативності, що становлять її змістовний момент, дозволять ха-
рактеризувати те або інше явище саме як правове, кореняться в 
специфіці права як соціального феномена. Рівень нормативності 
зумовлюється передусім повнотою врегулювання юридичними 
нормами суспільних відносин, які потребують правової регламен-
тації. Адже ефективність права, за словами С.С. Алексєєва, багато 
в чому залежить від того, наскільки повно і чи послідовно прояв-
ляється в ньому така специфічна властивість, як нормативність2. 
Отже, нормативність – універсальна і глибинна якість права3. 
1 Алексеев, С.С. (1971). Социальная ценность права в советском обществе. 

Москва, 82-83.; Смирнов, О.В. (1977). Соотношение норм и принципов в 
советском праве. Советское государство и право, 2, 13.

2 Алексеев, С.С. (1999). Право: азбука – теория-философия. Опыт комплексного 
исследования. Москва: Статут, 232.

3 Зайчука, О.В., Оніщенко, Н.М. (ред.) (2006). Теорія держави і права. Академічний 
курс: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 282.
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Правова нормативність як специфічне явище є соціально зна-
чимою, актуальною і має зміст лише настільки, наскільки вона 
в принципі багатоваріантна в своєму практичному соціально-
правовому змісті. Але саме потенційна і фактична варіативність 
нормативності права є необхідною умовою виникнення та роз-
витку правових явищ і процесів, а також конкретних правових 
систем і безпосередньою умовою оціночного розуміння, сприй-
няття і можливості їх розвитку й удосконалення1. Тому наділяю-
чи принципи права нормативним характером необхідно перш за 
все правильно розкрити сутнісний зміст кожного із них, а також 
ту обставину, як вони будуть відображатись у нормах, які будуть 
регулювати відповідний вид суспільних відносин. Ще у свій час 
Н.Г.Александров зауважував, що принципи конкретизуються у всій 
сукупності норм трудового права стосовно до завдань регулювання 
того чи іншого виду трудових відносин, у відповідності із потреба-
ми певних моментів, … виражають саму природу трудових відно-
син,... розвиваються і конкретизуються в різних нормах радянського 
трудового права2.

З точки зору чіткого законодавчого закріплення принципів права 
існує декілька підходів. Прихильники вузького підходу, вважають, 
що вони повинні бути виражені в законі спеціальною нормою, а 
широкого – допускають закріплення принципів як безпосередньо в 
спеціальній нормі, так і іншими способами (Н.В.Васильєв, Р. З Лів-
шиць, В.І. Нікітинський.) 

Разом з тим, втілюючись у праві, принципи не зливаються з 
нормою права або правовим інститутом. Правові інститути, норми 
права це форми правового закріплення принципів. Єдність таких 
принципів і норм є діалектичним, адже принципи отримують прояв 
у нормах, а норми права, виступають засобами об’єктивізації прин-
ципів. Необхідно зазначити, що закріплення будь-якого принципу в 
нормі-принципі не вичерпує його змісту реалізацією тільки цієї нор-
ми. В даному ракурсі М.В.Цвік зауважує, що зміст принципів права 
не потрібно зводити до одного із видів правових норм, а необхідно 
розглядати як самостійний елемент системи права. Сутність і со-
ціальне призначення права розкривається і конкретизується в його 
1 Марченко, М.Н. (1999). Проблемы теории государства и права: учебное 

пособие. Москва: Проспект, 315.
2 Александров, Н.Г., Генкин, Д.М., Догадов, В.М. (и др.) (1946). Советское 

трудовое право: учебник для юридических институтов. Москва: НКЮ/
СССР, 21.
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принципах1. Отже, нормативне закріплення принципів не позбавляє 
їх самостійного значення як регуляторів суспільних відносин, які 
можуть застосовуватись як додатково з нормою (через норму) так 
і як самостійний юридичний засіб. У тих випадках, коли принцип 
застосовується додатково з нормою, він відіграє значення допоміж-
ного фактора, посилюючи тим самим правову позицію, обґрунтовує 
причину прийняття даної норми, а тому вона є більш зрозумілішою 
і конкретною, «логічною, послідовною та збалансованою»2. У тому 
випадку, коли джерело застосовується як єдиний юридичний засіб, 
ним виконується роль самостійного регулятора суспільних відно-
син. Відображаючись у змісті права принципи здійснюють регуля-
тивний вплив на суспільні відносини, що складають предмет регу-
лювання трудового права. Такий вплив проявляється і в тлумаченні 
норми, що підлягає застосуванню – за допомогою яких здійснюєть-
ся більш глибинне розуміння правозастосовними органами сутнос-
ті і змісту спірних відносин, оскільки виступають визначеним кри-
терієм оцінки ясності норми, сутність якої не повинна суперечити 
принципам; і в безпосередній дії принципу при відсутності норми, 
що регулює конкретне правовідношення – через аналогію права. 
Під аналогією права прийнято розуміти вирішення справи або окре-
мого юридичного питання на основі принципів права, загальних за-
сад і змісту законодавства.3 Як бачимо, автор не ставить під знаком 
рівності принципи права і загальні засади. Загальні засади, на нашу 
думку, не є принципи права в буквальному розумінні. Вони є право-
вими принципами, котрі виражають «дух народу», іншими словами 
національний менталітет. Специфічність менталітету обумовлено 
культурними кодами правосвідомості, що є «системою моделюю-
чих первообразів культури правил об’єктивізації змісту в предмет-
них формах права.» Право «живе в режимі зміни культури як специ-
фічна, самостійна її іпостась… «зв’язана маса права зберігається в 
культурі; культура, в свою чергу, виробляє механізми вироблення і 
захисту правового духу нації незалежно від того, що про право «ду-
має» той чи інший політичний режим або державна влада.4 Отже, 
1 Матузова, Н.И., Малько, А.В. (ред.) (2002). Теория государства и права. Москва, 

151.
2 Скакун, О.Ф. (2001). Теорія держави і права: підручник / пер. з рос. Харків: 

Консум, 221.
3 Скакун, О.Ф. (2001). Теорія держави і права: підручник / пер. з рос. Харків: 

Консум, 402.
4 (2013). Сравнительное исследование философско-методологических оснований 

естественно-правовой и исторической школ правоведения: монография. 
Москва: Юрлитинформ, 116-117.
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можна сказати, що правові принципи є складовою національного 
менталітету, який характеризує духовну специфіку народу, наді-
лений непорушністю, традиційним характером і, в силу цієї обста-
вини, тяжко піддається яким би то не було змінам. Отож правові 
принципи, (як загальне) будучи наділені властивістю стабільності, 
під впливом об’єктивних і суб’єктивних причин, набуваючи норма-
тивності стають принципами права (як особливе) і реалізуються, а 
отже стають рухливими, динамічними. Повертаючись до аналогії, 
зауважимо, що при аналогії права принципи виконують безпосе-
редню регулюючу функцію (є джерелом права) і виступають єди-
ною нормативно-правовою підставою правозастосовчого рішення. 
Ніяка система права не може характеризуватися як безпрогалинна. 
Неможливо передбачити в законі всі відносини, що виникають у 
суспільстві. Право не повинно бути казуальним. Воно завжди регу-
лює ситуації, що властиві більшості відносин, що виникають у сус-
пільстві. При цьому розвиток суспільних відносин призводить до 
того, що в суспільстві виникають нетипові відносини, які законом 
не врегульовані. Наприклад поява дистанційної праці, яка практич-
но існує, але ще не врегульована на законодавчому рівні.

Принципи права змінюються з часом, перероджуються, з’яв ля-
ються нові, які завжди відображають характер, зміст права на пев-
ному історичному етапі. Говорячи про принципи права, необхідно 
розрізняти принципи права, надприродні, богословські чи філо-
софські принципи і навіть принципи природного права, – зауважує 
французький вчений Жан-Луї Бержель1. Разом з тим, потрібно роз-
різняти теорії праворозуміння та правову дійсність. Правова дій-
сність є, насамперед, позитивне право. Принципи природного права 
є принципами права у відповідності до однієї з теорій праворозу-
міння. Вони мають велику наукову цінність. Однак практичну цін-
ність вказані принципи будуть мати після закріплення їх в законі. 
Таким чином, теоретичні принципи права переходять у практичну 
площину і стають позитивними принципами права, обов’язковими 
для застосування. Всі принципи, що складають систему, повинні 
бути закріплені в текстах законодавчих статей, це дасть можливість 
забезпечити єдність(уніфікацію) норм трудового права, чіткість їх 
змісту. А чіткість кожної норми буде слугувати правильному її засто-
суванню. При чому форма фіксування принципів залежить від зміс-
ту самого принципу, а також від мети і завдань того законодавчого 
акту, в якому він знаходить своє закріплення. Принципи трудового 
1 Бержель, Жан-Луи (2000). Общая теория права. Москва, 157.
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права закріплюються і виражаються в нормативних актах, причо-
му не тільки в одиничних, а в їх множинності. Разом з тим, кожна 
взята норма не охоплює і не втілює змісту всіх або навіть окремого 
принципу повністю. Принципи права можуть бути закріплені як у 
конкретних нормах відповідних законів, так і можуть виводитись з 
сукупності норм. Крім того, в нормі права може даватися конкретно 
певне, точне, ясне формулювання принципу, яке відразу може за-
стосовуватися в правозастосовній діяльності, а може принцип бити 
сформульований таким чином, що його застосування можливе з 
урахуванням конкретних юридичних норм.

Наприклад, принцип свободи праці найбільш яскраво проявля-
ється в реалізації трудових прав громадян. Принцип поєднання дер-
жавного (централізованого), колективно-договірного (локального) 
та індивідуально-договірного регулювання трудових відносин реа-
лізується через всі інститути галузі трудового права, при цьому слід 
зазначити, що даний принцип є прямо сформульованим у нормі пра-
ва (ст.ст. 9,16 КЗпП України).

Принципи права втілюються в системі права в цілому. Вони не-
розривно пов’язані з розумінням права як єдиної цілісної системи. 
Було б невірним в кожній правовій нормі шукати прояв усіх прин-
ципів. Кожна норма права отримує повноцінне звучання лише в 
системі права, в тісному зв’язку з іншими нормами та інститутами. 

 «Нормативність», як зазначає А.Ф. Крижанівський, яка закла-
дена у правову норму, спрацьовує як типовий алгоритм поведінки 
суб’єктів у відповідних життєвих ситуаціях1. Іншими словами, дане 
явище як специфічна властивість права, виявляє його зміст і призна-
чення у соціумі3; в нормативності виражається необхідність утвер-
дження в суспільних відносинах нормативних начал, пов’язаних із 
забезпеченням впорядкованості суспільного життя, руху суспіль-
ства до свободи, згоди і компромісу в суспільному житті, захищено-
го статусу автономії особи, її прав і свободи поведінки

Таким чином, на основі сказаного вище, можна зробити висновок, 
що нормативність є найвизначальнішою, специфічною властивістю 
принципів права, яка характеризує їх як явище соціальної дійснос-
ті і без якого реалізація, принципів права, як правило, є неможли-
вою, оскільки саме наявність у структурі права правових приписів 
(норм) дає можливість визначити їх як соціально необхідне (значу-
1 Крижанівський, А.Ф. (2006). Феноменологія правопорядку: поняття, виміри, 

типологія. Одеса: Фенікс, 86.



586

ISSN 2336-5439          EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ

ще) явище, створене у суспільстві для врегулювання відносин між 
його членами. 

Принципи права носять об’єктивний, соціально-обумовлений 
характер. Вони відображають в кожний конкретний історичний мо-
мент назрілі потреби розвитку суспільства, а не «придумуються» 
дослідниками чи законодавцями свавільним чином… Принципи 
права або прямо закріплені в законах, або логічно випливають із 
них, а закони є продуктом свідомо-вольової діяльності їх творців1.

Першочергове значення принципів права підтверджується тим, 
що вони відображають більш глибинну сутність суспільних від-
носин, що підпадають під регулювання, ніж норми права, є більш 
складнішими за структурою і змістом. Норми формуються під впли-
вом або на розвиток того чи іншого принципу або групи принципів і 
не повинні їм суперечити. Вони є зазвичай лише різними проявами 
дії принципів, засобами їх конкретизації2. Законодавець, закріплю-
ючи принципи, виводить їх зазвичай також у преамбулах, чим пока-
зує їх першочергову значущість. Принципи права носять фундамен-
тальний характер і мають велику науково-практичну значимість при 
регулюванні суспільних відносин. Зокрема, С.Н.Братусь, свого часу, 
наголошував, що встановлення або виділення принципів галузі пра-
ва допомагає правильно застосовувати норми даної галузі, краще 
розуміти її сутність і соціальне призначення3. Розширення і погли-
блення правового регулювання є однією із сучасних тенденцій4. Як 
підкреслює С. С. Алєксєєв, у дії того чи іншого нормативного при-
пису або їх асоціації, часто в прихованому вигляді, виявляється і дія 
нормативних положень більш високого рангу, що знаходиться ніби 
за їх спиною – принципів права5. 

Чи можуть принципи права бути використані самі по собі при за-
стосуванні права? Через властивість абстрактної загальності, якою 
наділяються принципи права, а крім того, в умовах ідеологічного 
плюралізму взагалі, принципи права не можуть отримати однознач-
1 Матузова, Н.И., Малько, А.В. (2010). Принципы российского права: 

общетеоретический и отраслевой аспекты. Саратов, 11-13, 15.
2 Тацій, В.Я., Святоцький, О.Д., Максимов, С.І. (та ін.) (2013). Правова доктрина 

України: у 5 т. Харків: Право, 2013, Т. 1: Загальнотеоретична та історична 
юриспруденція, 406. 

3 Братусь, С.Н. (1963). Предмет и система советского гражданского права. 
Москва, 13. 

4 Нерсесянс, В.С. (1999). Юриспруденция. Введение в курс общей теории 
государства и права. Москва, 78.

5 Алексеев, С.С. (2001). Восхождение к праву.Поиски и решения. Москва: Норма, 
72.
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ного свого визначення з точки зору обсягу та змісту конкретних 
принципів для цілей їхнього практичного застосування. Отже, їх 
практичне використання.. ускладнене, оскільки або дозволяє із по-
силанням на принципи права здійснювати правозастосування сва-
вільно, або не застосовувати їх узагалі через їх велику абстрактність, 
посилається на О.Скурко вітчизняний вчений С.П.Погребняк і, до-
дає: «Для уникнення такої ситуації перед суб’єктами правової систе-
ми постає важливе завдання – наповнити принципи як загальні ідеї 
нормативним змістом. Таке наповнення, – продовжує вчений, від-
бувається у процесі практичної діяльності різних гілок влади. Воно 
є традиційним завданням органів законодавчої влади, яке викону-
ється в процесі поточної правотворчості. Проте воно не є виключ-
ною прерогативою1. Принципи утворюють свого роду нормативну 
парасольку, яка накриває всі законодавчі акти.2 Вони служать тими 
маяками, які не дозволяють суддям «звернути зі шляху». Кожний із 
таких принципів є широким дороговказом від визначеної соціальної 
цінності до конкретного, нормативного вираження суті справи, яка 
лежить перед суддею. Принципи, зауважує Г.В.Мальцев, «живуть» 
не тільки в текстах законів чи інших нормативно-правових актів, а 
насамперед у свідомості законодавців, суддів, інших суб’єктів пра-
вотворчості та правозастосування3. В даному випадку хотілося б по-
правити словесну інтерпретацію вченого, з тих мотивів, що прин-
ципи права не «живуть» у свідомості законодавців, суддів, інших 
суб’єктів правотворчості та правозастосування, а здійснюють свій 
регулятивний вплив на свідомість останніх.

 Саме в такий спосіб ідея справедливості, ідея верховенства пра-
ва та ін. втілюється через норму права у правовідносини конкретної 
справи4. Разом з тим, «важливу роль як у вираженні принципів, так і 
їх екстраполяції щодо питань, які виникли вперше, нерідко, відігра-
ють суди». Отже, це ще раз підтверджує ту обставину, що принципи 
права можуть бути реалізовані, застосовані через форми позитивно-
го права: припису, норми права тощо. Чи може суддя, при відсутнос-
ті норми права, що регулює той чи інший вид відносин керуватися 
1 Тацій, В.Я., Святоцький, О.Д., Максимов, С.І. (та ін.) (2013). Правова доктрина 

України: у 5 т. Харків: Право, 2013, Т. 1: Загальнотеоретична та історична 
юриспруденція, 401-402. 

2 Тацій, В.Я., Святоцький, О.Д., Максимов, С.І. (та ін.) (2013). Правова доктрина 
України: у 5 т. Харків: Право, 2013, Т. 1: Загальнотеоретична та історична 
юриспруденція, 404.

3 Мальцев, Г.В. (2007). Социальные основания права. Москва: Норма, 662.
4 Мальцев, Г.В. (2007). Социальные основания права. Москва: Норма, 405-406.
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не нормою закону, а «духом» закону? Звісно може, але при цьому 
не виключений той факт, що прийняте рішення суддею буде «на-
повнене відповідним суб’єктивізмом». Тому необхідно, щоб прин-
ципи права мали нормативне закріплення, або нормативну основу. 
Але це не означає, що вони не є самодостатніми і не мають само-
стійного регулятивного значення, а отже існують лише для заповне-
ння прогалин в праві чи для усунення протиріч у вирішенні справи. 
До прикладу, зауважимо, що норма права набуває зовнішнього ви-
раження в нормативно-правовому акті, який забезпечує її дієвість, 
але це не позбавляє її бути первинною клітиною права, основою 
правового регулювання; «правовідносини, в механізмі правово-
го регулювання – це засіб «переведення» загальних розпоряджень 
юридичних норм у площину суб’єктивних прав і обов’язків для да-
них суб’єктів»1. Так і принципи права розчиняючись у безлічі норм, 
пронизують усю правову матерію, є стержнем усієї системи права, 
але «для застосування їх вимог немає необхідності посилатися на 
інше джерело права (закон, правовий звичай тощо)»2.За влучним 
висловленням Ж.Тускоза, принципи надихають усі джерела3.

Отже, не дивлячись на ту обставину, що принципи права, як пра-
вило, отримують прояв у нормах права, які виступають засобами 
об’єктивізації принципів, останні є самостійним елементом сис-
теми права. Завдяки нормативному закріпленню забезпечується їх 
участь у правовому регулюванні суспільних відносин, які відобра-
жають більш глибинну сутність останніх. 

Виходячи з викладеного принципи трудового права можна поді-
лити на дві групи: принципи трудового права, які закріплені в тру-
довому законодавстві та принципи трудового права, які не закріпле-
ні в трудовому законодавстві, але випливають із загального смислу 
діючого трудового права. Дана класифікація передбачає можливість 
конкретного принципу слугувати в якості формально-юридичного 
джерела, які, на жаль, офіційно ще не визнані законодавцем в Укра-
їні. Принципи трудового права, які будуть закріплені в законодав-
стві України в якості формально-юридичних джерел права, повинні 
пронизувати всі інститути трудового права, і, у зв’язку з цим, носи-
ти не субсидіарний характер застосування, а застосовуватися при 
1 Скакун, О.Ф. (2001). Теорія держави і права: підручник / пер. з рос. Харків: 

Консум, 500-501.
2 Тацій, В.Я., Святоцький, О.Д., Максимов, С.І. (та ін.) (2013). Правова доктрина 

України: у 5 т. Харків: Право, 2013, Т. 1: Загальнотеоретична та історична 
юриспруденція, 413.

3 Тускоз, Ж. (1998). Міжнародне право. Київ: АртЕк, 208.
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регулюванні всіх трудових відносин, а не у виключних випадках, 
лише з огляду на ту обставину, що вони є вихідними основами, які 
характеризують риси правового регулювання та відображають со-
ціальне призначення права і мету правового регулювання трудових 
відносин, «характеризують основний зміст і внутрішню єдність пра-
вового регулювання…»1. Як зауважують вітчизняні науковці «прин-
ципи трудового права, будучи вираженням істотного в даній галузі 
права, пов’язані з усіма або з більшістю правових інститутів, що 
її складають…»2. З цією метою пропонуємо доповнення до КЗпП 
України відповідною статтею: «Принципи правового регулювання 
трудових відносин», де закріпити положення, згідно якого: «загаль-
ні начала (принципи правового регулювання трудових відносин) 
застосовуються у всіх випадках регулювання трудових відносин, з 
метою правильного, послідовного застосовування норм трудового 
права, розуміння його сутнісних характеристик і соціального при-
значення трудового права». Крім того, принципи трудового права 
повинні бути сформульовані й нормативно зафіксовані в статтях 
КЗпП України. (Це є одним із завдань науки трудового права).

Тільки з даних позицій можна визначати принципи як «каркас», 
керівні положення, засади, що визначають зміст і сутність галузі 
трудового права та напрямки подальшого його розвитку, а також ті, 
що «мають самостійне регулятивне значення, спрямовані на утвер-
дження, забезпечення та захист суспільних цінностей»3. Інакше аб-
солютно не логічною буде і зведеться нанівець висновок про те, що 
принципи права поряд з предметом і методом правового регулюван-
ня займають чільне місце у визначеності самостійності трудового 
права як галузі права.
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Юрій Юркевич, к. ю. н.

окРемі аспекти пРипинення об’Єднань 
ЮРидичних осіб за законодавством 
укРаїни

In the current economic conditions, the existence of large organizational 
and legal forms of business through the creation of various associations, 
corporations, consortia, etc., has been caused by many factors. However, 
there are still discussions not only about the wisdom of their creation in the 
manner specified by the Commercial Code of Ukraine, principles of operation, 
but also on the special reason of its cessation, particularly those related to 
the release of members from such associations. The scientific article has 
been devoted to the analysis of the problematic aspects of legal entities 
associations’ cessation under the laws of Ukraine. The article, in particular, 
has been aimed to identify the practical problems while enforcement and 
also to develop proposals for improving the regulation of relations concerned 
with legal entities associations’ cessation. On the basis of current legislation 
of Ukraine and foreign experience, the author has expressed his position for 
improving the legal regulation of outlined relations.

У сучасних економічних умовах існування великих організаційно-
правових форм ведення бізнесу шляхом створення різного роду 
об’єднань, концернів, асоціацій, консорціумів тощо зумовлено ба-
гатьма факторами, серед яких важливість поєднання якомога біль-
ше стадій технологічного процесу, кооперування взаємопов’язаних 
виробництв, спрямованість на досягнення повноти циклу та збіль-
шення обсягів виготовлення продукції, виконання робіт чи надання 
послуг. Правове регулювання діяльності таких об’єднань перш за 
все забезпечують норми цивільного та господарського законодав-
ства України. Водночас досі існують дискусії не тільки щодо до-
цільності їх створення в порядку, визначеному Господарським ко-
дексом України (далі – ГК України), засад функціонування, але й з 
приводу спеціальних підстав їх припинення, зокрема, пов’язаних із 
виходом учасників з таких об’єднань.

Питанням правового регулювання створення, діяльності та при-
пинення об’єднань юридичних осіб за законодавством України 
присвятили свої праці такі вчені, як: І. В. Бейцун, О. М. Вінник, 
В.  О.  Джу ринський, О. Р. Кібенко, В. М. Коссак, Н. О. Саніахмето-
ва, В. С. Щербина та багато інших.

метою даної наукової статті є здійснення теоретичного аналі-
зу проблематики припинення об’єднань юридичних осіб за законо-
давством України, виявлення практичних проблем при правозасто-
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суванні та вироблення пропозицій щодо вдосконалення правового 
регулювання зазначених відносин.

виклад основного матеріалу. Детальне правове регулюван-
ня створення та діяльності об’єднань юридичних осіб у формі 
об’єднань підприємств містить ГК України1. Об’єднанням під-
приємств є господарська організація, утворена у складі двох або 
більше підприємств з метою координації їхньої виробничої, на-
укової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та 
соціальних завдань. Варто відзначити, що об’єднання підприємств 
утворюються підприємствами на добровільних засадах або за рі-
шенням органів, які відповідно до ГК України та інших законів 
мають право утворювати об’єднання підприємств. В об’єднання 
підприємств можуть входити підприємства, утворені за законо-
давством інших держав, а підприємства України можуть входити 
в об’єднання підприємств, утворені на території інших держав. 
Об’єднання підприєм ств за чинним законодавством України вва-
жаються юридичними особами. При цьому підприємства-учасники 
об’єднання підприємств також зберігають статус юридичної особи 
незалежно від організаційно-правової форми об’єднання і на них 
поширюються положення ГК України та інших законів щодо регу-
лювання діяльності під приємств. Власне, організаційно-правовими 
формами об’єднань підприємств вважаються асоціації, корпорації, 
консорціуми, концерни та інші об’єднання підприємств, передба-
чені законом. Об’єднання підприємств та/або видів їхньої госпо-
дарської діяльності – поєднання окремих підприємств та/або видів 
їхньої діяльності в одне підприємство з метою одержання доходів, 
зниження витрат або отримання економічних вигод в інший спо-
сіб2. Серед основних рис господарських об’єднань виокремлюють, 
зокрема, тяжіння до монополізму, що зумовлює необхідність отри-
мання згоди Антимонопольного комітету України на їх створення3.

Сучасні відносини вже не вписуються у схему традиційних, 
класичних уявлень цивільного права про існування повністю не-
залежних один від одного суб’єктів цивільних правовідносин, що 
1 Господарський кодекс 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної 

Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15> (2014, листопад, 29).
2 Бек, Ю.Б., Верес, І.Я., Герц, А.А. та ін. за ред. Коссака, В.М. (2010). Господарський 

кодекс України: науково-практичний коментар. Київ: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 136.
3 Вінник, О.М. (2009). Господарське право: навчальний посібник. 2-ге вид., змін. 

та доп. Київ: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 166.
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використовують конструкцію юридичної особи1. При цьому зако-
нодавство України, передбачаючи можливість створення об’єднань 
підприємств, істотно відрізняється як від законодавства Європей-
ського Союзу (адже незалежно від організаційно-правових форм 
наділяє їх статусом юридичної особи, як правило, на підставі ста-
туту), так і від законодавства країн колишнього СРСР (наприклад, 
Росія, Білорусь і т.д.) (адже закріплює право їх створення як з ко-
мерційною (підприємницькою), так і з некомерційною метою).

При цьому, на думку багатьох учених, зокрема І. В. Бейцун, 
«об’єднання підприємств» за ГК України є наступниками об’єднань 
планової економіки з адміністративними функціями регулювання 
та контролю діяльності учасників. Корпорація, консорціум, кон-
церн, трест, синдикат, картель, пул, стратегічний альянс і т. ін. є 
економічними категоріями, а не організаційно-правовими формами 
об’єднань, і не повинні обумовлювати специфіку в їх правовому ре-
гулюванні. У зв’язку з цим вчена зазначає, що об’єднання юридич-
них осіб – це збірне родове поняття, яке означає такі форми коор-
динації чи узгодження діяльності юридичних осіб, які зумовлюють 
особливості в їх цивільно-правовому регулюванні порівняно з тра-
диційними формами. Відтак, поняття об’єднання юридичних осіб 
включає дві категорії: групи юридичних осіб і непідприємницькі 
об’єднання юридичних осіб, а відмінність між ними полягає: по-
перше, у меті об’єднання; по-друге, у самому статусі об’єднання – 
непідприємницькі об’єднання є окремими суб’єктами права, гру-
пи ж є сукупністю юридичних осіб. Також, на думку І. В. Бейцун, 
«об’єднання підприємств» у тому вигляді, в якому вони врегульо-
вані в ГК України, є надбудовними щодо підприємств-учасників 
структурами, які існували як адміністративні утворення в умовах 
планової економіки і не повинні мати місце на сучасному етапі2.

У свою чергу, В. І. Борисова зазначає, що в процесі концентрації 
виробництва спостерігається поява серед самостійних юридичних 
осіб відносин субординації, підпорядкування, тобто перетворен-
ня юридично самостійного суб’єкта права на економічно залеж-
1 Саниахметова, Н.А. (2005). Проблемы терминологического согласования 

легальных дефиниций в хозяйственном законодательстве Украины. Донецк, 
Хозяйственное законодательство Украины: практика применения и перспективы 
развития в контексте европейского выбора: сб. науч. трудов / НАН Украины. 
Ин-т экономико-правовых исследований, 44.

2 Бейцун, І.В. (2006). Об’єднання юридичних осіб в цивільному праві: порівняльно-
правовий аналіз: дисертація на здобуття наук. ст. канд. юрид. наук. Київ, 178-179.
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ного суб’єкта1. Здійснення ж підприємницької діяльності із засто-
суванням груп юридичних осіб є звичайною діловою практикою, 
поширеною в більшості країн світу. Відповідно при регулюванні 
правовідносин за участі товариств, що входять до складу групи, в 
Україні слід запроваджувати не тільки заходи, спрямовані на захист 
інтересів кредиторів та міноритарних учасників цих товариств, а 
й механізми, що полегшуватимуть діяльність груп (впровадження 
спеціальних норм стосовно управління товариствами однієї особи, 
спрощення правового режиму для внутрішньогрупових правочинів 
і реорганізації)2.

Згідно з чинним законодавством України підприємство-учасник 
господарського об’єднання має право:

– добровільно вийти з об’єднання на умовах і в порядку, визна-
чених установчим договором про його утворення чи статутом гос-
подарського об’єднання;

– бути членом інших об’єднань підприємств, якщо законом, за-
сновницьким договором чи статутом господарського об’єднання не 
встановлено інше;

– одержувати від господарського об’єднання в установленому 
порядку інформацію, пов’язану з інтересами підприємства;

– одержувати частину прибутку від діяльності господарського 
об’єднання відповідно до його статуту. Підприємство може мати та-
кож інші права, передбачені засновницьким договором чи статутом 
господарського об’єднання відповідно до законодавства.

Питання виходу учасника з об’єднання та припинення об’єднання 
підприємств врегульовані ст. 124 ГК України. Відтак, підприємства-
учасники об’єднання можуть вийти з його складу із збереженням 
взаємних зобов’язань та укладених договорів з іншими суб’єктами 
господарювання.

Сам вихід підприємства із складу державного (комунального) 
господарського об’єднання здійснюється за рішенням органу, що 
прийняв рішення про утворення об’єднання, що, втім, не зовсім 
узгоджується із загальними нормами ст. 121 ГК України, які гаран-
тують підприємству-учаснику право добровільного виходу зі скла-
ду об’єднання.
1 Борисова, В.І. (2001). До проблеми афілійованих юридичних осіб. Конституція 

України – основа модернізації держави та суспільства: матер. наук. конф.: 
21-22 черв. 2001 р. Харків, Право, 462.

2 Кібенко, О.Р. (2006). Сучасний стан та перспективи правового регулювання 
корпоративних відносин: порівняльно-правовий аналіз права ЄС, Великобританії 
та України: дис. … д-ра юрид. наук. Харків, 431.



595

ISSN 2336-5439          EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 1 Issue 6  2014

Припинення включає в себе юридичні підстави (умови), акти та 
процесуально-правові дії щодо припинення суб’єкта господарюван-
ня як суб’єкта права1. Однак не зовсім досконалим є і положення ч. 
3 ст. 124 ГК України, згідно з яким припинення об’єднання підпри-
ємств відбувається в результаті його реорганізації в інше об’єднання 
або ліквідації. В юридичній літературі визначають реорганізацію 
як процедуру (сукупність юридичних дій), що опосередковує пере-
хід у порядку правонаступництва прав та обов’язків від однієї чи 
декількох юридичних осіб (правопопередників) до іншої чи інших 
юридичних осіб (правонаступників), пов’язану з припиненням пра-
вопопередників та (або) утворенням правонаступників2. Власне, ре-
організація за чинним законодавством України може здійснюватися 
шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу. Відпо-
відно така редакція ГК України породжує низку запитань, зумовле-
них такими чинниками: 

1) такий спосіб реорганізації, як виділ, є виключно способом 
створення юридичних осіб; 

2) лише перетворення є зміною організаційно-правової форми 
юридичної особи, тож чи можуть застосовуватися інші способи ре-
організації, окрім перетворення, до об’єднань підприємств. 

Разом із тим, на нашу думку, редакція ч. 3 ст. 124 ГК України є 
проявом недосконалої законодавчої техніки і внаслідок відсутності 
заборони всі способи реорганізації, у тому числі й виділ, можуть 
бути застосовані до об’єднань підприємств.

У свою чергу, ліквідація господарського об’єднання провадиться 
за рішенням підприємств-учасників, а ліквідація державного (ко-
мунального) об’єднання – за рішенням органу, що прийняв рішен-
ня про утворення об’єднання. Ліквідація об’єднання підприємств 
здійснюється в порядку, встановленому ГК України щодо ліквідації 
підприємства. Майно, що залишилося після ліквідації об’єднання, 
розподіляється між учасниками згідно зі статутом об’єднання під-
приємств чи договором. В юридичній літературі зазначається, що 
порівняльний аналіз норм ст. 124 ГК України з іншими нормами ГК 
України, а також з нормами Цивільного кодексу України (далі – ЦК 
України) та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців» дає підстави для висновку, що 
недоліком ст. 124 ГК України є відсутність у ній норм щодо такої 
1 Щербина, В.С. (2007). Господарське право: підручник. 3тє вид.; перероб. і 

допов. Київ, Юрінком Інтер, 111.
2 Жданов, Д.В. (2001) Реорганизация акционерных обществ в Российской 

Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 19.
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підстави припинення господарського об’єднання, як рішення суду. 
Оскільки норми частин 3-5 ст. 124 ГК України є спеціальними щодо 
ст.ст. 59-61 ГК України, може скластися враження, що ліквідація 
за рішенням суду взагалі неможлива, тим паче що ч. 1 ст. 59 ГК 
України передбачає припинення діяльності суб’єкта господарюван-
ня за рішенням суду «у випадках, передбачених цим Кодексом», 
а ст. 124 ГК України, як зазначалося, такого випадку не містить1. 
В. О. Джуринський, з метою уточнення переліку підстав припи-
нення господарського об’єднання, пропонує доповнити ст. 124 ГК 
України частиною 6 такого змісту: «6. У випадках, установлених 
законами, господарське об’єднання припиняється відповідно до су-
дового рішення». Також названий учений вважає, що у випадках, 
якщо діяльність господарського об’єднання є підприємницькою, 
законодавство про банкрутство має застосовуватися щодо таких 
утворень. Це положення доцільно було б закріпити в Законі України 
«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом»2.

На нашу думку, при вирішенні питання щодо можливості при-
пинення об’єднань підприємств на підставі рішення суду необхідно 
виходити з того, що на даний час за такими суб’єктами закріпле-
ний статус юридичних осіб. Згідно із ст. 110 ЦК України3 юридична 
особа ліквідується, зокрема: за рішенням суду про ліквідацію юри-
дичної особи через допущені при її створенні порушення, які не 
можна усунути, за позовом учасника юридичної особи або відпо-
відного органу державної влади; за рішенням суду про ліквідацію 
юридичної особи в інших випадках, встановлених законом; за по-
зовом відповідного органу державної влади. Щодо Закону України 
«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом» від 14 травня 1992 року4, то згідно із ст. 1 цього Закону 
боржник – це юридична особа-суб’єкт підприємницької діяльності 
або фізична особа за зобов’язаннями, які виникли у фізичної особи 
у зв’язку зі здійсненням нею підприємницької діяльності, неспро-
1 Джуринський, В.О. (2010). Правове становище господарських об’єднань в 

Україні: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 96-97.
2 Джуринський, В.О. (2010). Правове становище господарських об’єднань в 

Україні: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 99.
3 Цивільний кодекс 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної 

ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (2014, листопад, 
29).

4 Закон про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом 1992 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної ради 
України. < http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2343-12> (2014, листопад, 29).
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можний виконати протягом трьох місяців свої грошові зобов’язання 
після настання встановленого строку їх виконання, які підтверджені 
судовим рішенням, що набрало чинності, та постановою про від-
криття виконавчого провадження, якщо інше не передбачено За-
коном. Із цього випливає висновок, що об’єднання підприємств, 
створені як підприємницькі юридичні особи, можуть бути визнані 
банкрутами.

Окремо варто зауважити, що згідно з ч. 2 ст. 38 Закону Украї-
ни «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців» від 15 травня 2003 року1 підставами для постанов-
лення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не 
пов’язано з банкрутством юридичної особи, зокрема, є:

– визнання судом недійсною державної реєстрації юридичної 
особи через допущені при її створенні порушення, які не можна 
усунути, а також в інших випадках, установлених законом; 

– провадження нею діяльності, що суперечить установчим доку-
ментам, або такої, що заборонена законом;

– невідповідність мінімального розміру статутного капіталу юри-
дичної особи вимогам закону;

– неподання протягом року органам доходів і зборів податкових 
декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону;

– наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсут-
ність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням;

– визнання судом юридичної особи-емітента такою, що відпові-
дає ознакам фіктивності; 

– неподання акціонерним товариством протягом двох років по-
спіль Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку ін-
формації, передбаченої законом; 

– нескликання акціонерним товариством загальних зборів акціо-
нерів протягом двох років поспіль; 

– неутворення органів акціонерного товариства протягом року з 
дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку звіту про результати приватного розміщення акцій серед 
засновників акціонерного товариства.

З іншого боку, в юридичній літературі підкреслюють, що госпо-
дарські об’єднання підлягають ліквідації за наявності таких специ-
фічних, характерних головним чином для господарських об’єднань, 
підстав, як: 
1 Закон про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної ради України. <http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15> (2014, листопад, 29).
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– ліквідація всіх суб’єктів господарювання-учасників об’єднання 
або вихід їх з об’єднання (ця підстава застосовується й у випадках, 
якщо у складі об’єднання залишився лише один учасник); 

– зменшення кількості учасників об’єднання до кількості мен-
шої, ніж встановлено законом; 

– скасування відповідним органом Антимонопольного комітету 
України або Кабінетом Міністрів України дозволу на концентрацію, 
узгоджені дії суб’єктів господарювання. При цьому зазначені під-
стави ліквідації господарського об’єднання доцільно було б закрі-
пити в Законі України «Про господарські об’єднання»1.

Подібно у ст. 10 Закону України «Про холдингові компанії в Укра-
їні» від 15 березня 2006 року2 визначено, що ліквідація холдингової 
компанії здійснюється згідно із законодавством, а також у разі:

– ліквідації всіх корпоративних підприємств холдингової компа-
нії та залишення у статутному капіталі холдингової компанії хол-
дингового корпоративного пакета акцій (часток, паїв) тільки одного 
корпоративного підприємства;

– скасування відповідним органом Антимонопольного комітету 
України або Кабінетом Міністрів України дозволу на концентрацію, 
узгоджені дії суб’єктів господарювання;

– прийняття загальними зборами акціонерів холдингової компа-
нії рішення про її ліквідацію.

Варто відзначити, що, дійсно, названі підстави фактично унемож-
ливлюють подальше функціонування та діяльність об’єднань юри-
дичних осіб. З іншого боку, їх практична реалізація викликає певні 
сумніви. По-перше, малоймовірною видається одночасна ліквідація 
всіх учасників об’єднання, адже ліквідація – це складний, послідов-
ний процес, який включає багато стадій та дій, як-от: призначення 
ліквідаційної комісії (ліквідатора), затвердження проміжного лікві-
даційного балансу, розрахунки з кредиторами, затвердження лікві-
даційного балансу, зрештою проведення податкової перевірки тощо. 
По-друге, якщо будуть ліквідовані всі учасники, то хто прийматиме 
рішення про ліквідацію (якщо суд, то за чиїм позовом), хто призна-
чатиме і на кого покладатиметься виконання функцій ліквідаційної 
комісії і т.д. Власне, зазначені питання, станом на сьогодні, чинним 
законодавством України не врегульовані. 
1 Джуринський, В.О. (2010). Правове становище господарських об’єднань в 

Україні: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 98-99.
2 Закон про холдингові компанії в Україні 2006 (Верховна Рада України). Офіційний 

сайт Верховної ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3528-15> 
(2014, листопад, 29).
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Що стосується виходу учасників з об’єднання, то таке право га-
рантовано законом, як і законом формально не заборонений одночас-
ний вихід усіх учасників. У такому разі актуальними будуть ті самі 
питання, які виникають у разі ліквідації всіх учасників об’єднання 
юридичних осіб. Водночас не менш цікавою та неоднозначною є 
ситуація, якщо в об’єднанні залишається один учасник або якщо 
їх кількість зменшується до кількості нижчої, ніж встановлена за-
коном (з комплексного аналізу Глави 12 ГК України випливає, що 
в будь-якому разі кількість учасників господарських об’єднань не 
може бути меншою двох). Як зазначається в юридичній літературі, 
компанії однієї особи стали безцеремонним перекрученням і пря-
мим відходом від найголовніших принципів буржуазного цивільно-
го права1. Зосередження акцій у однієї особи є абсолютно ненор-
мальним, бо це суперечить природі форми акціонерного товариства, 
а такі компанії можуть бути допустимі лише тимчасово, як пере-
хідний стан2. Існування компаній однієї особи свідчить про зайве 
вживання щодо юридичних осіб поняття «організація», і тим біль-
ше «організаційна єдність»3. Хоч існує й інша точка зору, відповід-
но до якої недоліком ГК України та інших законів про господарські 
об’єднання є відсутність у законодавстві можливості утворення ста-
тутного господарського об’єднання за рішенням однієї юридичної 
особи або фізичної особи – власника майна, на якому засновані під-
приємства й організації, що ввійдуть до об’єднання4.

У будь-якому разі перш за все постане питання щодо держав-
ної реєстрації змін до установчих документів, у яких і зазначаєть-
ся перелік учасників. У свою чергу, Закон України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» перед-
бачає, що державний реєстратор відмовляє в проведенні державної 
реєстрації змін до установчих документів юридичної особи за на-
явності таких підстав:

1) невідповідність відомостей, які вказані в реєстраційній картці 
на проведення державної реєстрації юридичної особи, відомостям, 
які зазначені в документах, що подані для проведення державної 
реєстрації юридичної особи;
1 Мусин, В.А. (1981). Одночленные корпорации в буржуазном праве. 

Правоведение, 4, 48-49.
2 Каминка, А.И. (1912). Очерки торгового права. Санкт-Петербург, 319.
3 Богданов, Е.В. (1997). Сущность и ответственность юридического лица. 

Государство и право, 10, 97-101.
4 Джуринський, В.О. (2010). Правове становище господарських об’єднань в 

Україні: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 83.
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2) невідповідність установчих документів вимогам ч. 3 ст. 8 Зако-
ну України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців» (установчі документи (установчий акт, статут 
або засновницький договір, положення) юридичної особи повинні 
містити відомості, передбачені законом; відповідальність за відпо-
відність установчих документів законодавству несуть засновники 
(учасники) юридичної особи);

3) порушення порядку створення юридичної особи, який уста-
новлено законом, зокрема:

– наявність обмежень на зайняття відповідних посад, установ-
лених законом щодо осіб, які зазначені як посадові особи органу 
управління юридичної особи;

– невідповідність відомостей про засновників (учасників) та кін-
цевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) юридичної особи ві-
домостям щодо них, які містяться в Єдиному державному реєстрі; 

– наявність обмежень щодо вчинення засновниками (учасника-
ми) юридичної особи або уповноваженою ними особою юридичних 
дій, які встановлені Законом України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»;

– наявність в Єдиному державному реєстрі найменування, яке 
тотожне найменуванню юридичної особи, яка має намір зареєстру-
ватися;

– використання в найменуванні юридичної особи приватного 
права повного чи скороченого найменування державного органу 
або органу місцевого самоврядування, або похідних від цих найме-
нувань, або історичного державного найменування, перелік яких 
встановлюється Кабінетом Міністрів України; 

– невідповідність найменування юридичної особи вимогам зако-
ну щодо найменування окремих видів юридичних осіб (банк, кре-
дитна спілка, недержавний пенсійний фонд тощо); 

– встановлена іншими законами заборона використання в на-
йменуванні юридичної особи певних термінів, абревіатур, похідних 
термінів. 

Відмова в проведенні державної реєстрації змін до установчих 
документів юридичної особи з інших підстав не допускається.

Отже, з формального аналізу цих норм убачається, що держав-
ний реєстратор не має права відмовити в такій ситуації в держав-
ній реєстрації змін до установчих документів. З іншого боку, така 
реєстрація суперечитиме серед іншого Главі 12 ГК України. Та й 
чи варто здійснювати подібну державну реєстрації змін до установ-
чих документів, щоб у подальшому поставало питання необхідності 



601

ISSN 2336-5439          EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 1 Issue 6  2014

ліквідації такого об’єднання, порядок якої однозначно не регламен-
тований. У такому разі більш доцільним видається закріплення в За-
коні України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізич-
них осіб-підприємців» додаткової підстави для відмови в державній 
реєстрації змін до установчих документів (хоч це певною мірою су-
перечитиме ст. 121 ГК України і гарантованому праву добровільно 
вийти з об’єднання).

Аналогічно щодо ліквідації у зв’язку із скасуванням відповід-
ним органом Антимонопольного комітету України або Кабінетом 
Міністрів України дозволу на концентрацію узгоджені дії суб’єктів 
господарювання. Так, припинення суб’єкта права фактично 
пов’язуватиметься з рішенням органу державної влади, а не суду, 
що не зовсім узгоджується з нормами ст. 110 ЦК України. Та й ст. 51 
ГК України передбачає, що підприємницька діяльність припиняєть-
ся на підставі рішення суду у випадках, передбачених ГК України 
та іншими законами.

висновок. Підсумовуючи вищенаведене, вважаємо, що подібні 
ситуації є додатковим свідченням необхідності відступу від прин-
ципу збереження статусу юридичної особи за об’єднаннями підпри-
ємств, що лише сприятиме наближенню законодавства України до 
права Європейського Союзу. Як уявляється, у разі закріплення до-
говірна правова природа об’єднань юридичних осіб унеможливить 
виникнення схожих проблемних ситуацій, адже договором є домов-
леність двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну 
або припинення цивільних прав та обов’язків, підстави та правові 
наслідки припинення якого чітко регламентовані законодавством 
та/або в самому його тексті.
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Наталія Квіт, к.ю.н.  
Ольга Тур

особливості цивільно-пРавової 
відповідальності суб’Єктів аудитоРської 
діяльності в укРаїні

While the countries of the EU and around the world are working on 
strengthening of the auditing control by means of improving the current 
external control systems, determining the limits of auditor (accounting firm) 
responsibility, increasing the faith in auditing and recognition of the auditors 
in the whole world, Ukraine is only starting to build its legal regulation in this 
field. Auditing cannot exist without thorough legal basis, which is supposed 
to regulate this service sector and guarantee the legal stimulation of its high 
quality. The leading concept of auditing quality control system forming is a 
definite estimation of limits of auditor (accounting firm) responsibility, which 
is based on the principles of objectivity, fairness and reasonableness. The 
international cooperation and experience exchange in the field of using the 
specific approaches to effective auditing quality control system forming, shall 
make it possible to avoid a number of mistakes, which used to take place 
in the practice of professional auditors in the developed countries and shall 
guarantee an qualitative integration of Ukrainian accounting and auditing 
systems into the international community. 
Legal determination of the auditor (accounting firm) responsibility is the 
most effective way to improve the auditing quality, that’s why actuality of the 
articles subject is undoubted. 
The current European integration conditions are dictating to Ukraine the 
requests of active auditing development and its legal regulation. There are 
three different types of auditor (accounting firm) responsibility, according 
to the Ukrainian laws: civil, disciplinary and criminal responsibility. However, 
the subject of research of this article is only contract and delict (third party 
liability) civil liability of the auditor.
In accordance with the Law of Ukraine “About audit activities” and the general 
norms of civil liability which are contained in the Civil Code of Ukraine, for 
improper performance of its obligations auditor (auditing firm) bears property 
and other responsibility which is specified in the contract in accordance with 
applicable law. Size of property liability of auditors (accounting firms) should 
not exceed the actual damage caused to the customer through their fault. 
The main features of civil liability auditors not only before customers but also 
before third parties and proposed main statements about improving current 
legislation in connection with its approach were determined. 
Analysis of the current legislation of Ukraine shows that the main instrument 
of protection customers of the audit services is the contract, not the law. 
But often unscrupulous auditors use the lack of professional knowledge of 
customers, formulating contractual terms such a way that they can avoid 
liability. This is particularly relevant when it comes to consulting services, 
because their character defined by the auditor as advisory.Therefore it seems 
appropriate to implement legislative consolidation of standards of audit 
services, on which could the customer refer in court in case of a violation. 
Responsibility of the auditor (accounting firm) regarding third parties should 
occur when during the audit or during providing other audit services the auditor 
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was aware of the peculiarities of transaction, which intends to make the third 
party and that the third party will take into account the information contained 
in auditor’s report when making decisions regarding the implementation of 
this operation. In this case, so-called “duty of care” arises.
 Since this question is not clearly resolved by the Ukrainian legislation and 
judicial practice on these question so far almost non-existent, it seems 
appropriate to make some amendments to the Law of Ukraine “About audit 
activities”, in particular in Art. 21, which regulates civil liability of auditors and 
accounting firms. It should be clearly established grounds of non-contractual 
(tort) liability before third parties. It is proposed to supplement this article 
with part 4 as follows:
«In case of causing damage due to improper performance of their duties by 
the auditor (accounting firm) to third parties that are not connected with 
contract, such damage shall be refunded if the auditor (accounting firm) could 
and should have predicted that the results conducted audit or audit services 
will be used by third parties for specific activities, on condition that the third 
party belongs to the category of people who usually rely on the analyzed 
financial reports of the business entity».
So, this article deals with legal regulation of audit in Ukraine. The essence 
of the concept of audit, including consulting services and related was 
researched. The list of services that can be provided by auditors was analyzed. 
It is determined the types and reasons of liability of auditors and accounting 
firms. The authors emphasize the presence of certain gaps in current 
legislation that may lead to problems of legal regulation of liability of auditing 
activity in practice and are significantly affecting the investment climate and 
economic situation in the country as well. The objectivity of audit reports that 
have public nature, influence on the decisions of potential investors about 
the possibilities of investment in the activities of economic entities and thus 
in the economy of the state. Therefore, it is proposed specific changes to 
legislation that will remove these gaps and prevent violations of the rights of 
all participants of this relations, that arise from a contract of conducting audit 
and other related services as well as from other non-contractual relations 
(between the auditor and third parties – the users of its conclusions). In 
the article is also mentioned about the necessity of introduction in Ukraine 
obligatory professional liability insurance of auditors that at the same time 
will allow to effectively develop the insurance market and to increase public 
confidence in the results of audits.

Аудиторські фірми та фізичні особи-підприємці, які мають сер-
тифікат, що визначає їх кваліфікаційну придатність на заняття ау-
диторською діяльністю, можуть здійснювати організаційне і ме-
тодичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських 
перевірок (аудит) та надавати інші аудиторські послуги. 

Результатом аудиторської перевірки є формулювання аудитором 
незалежного та об’єктивного висновку, в якому відображається 
думка експерта щодо відповідності фінансової звітності або ін-
шої інформації суб’єкта господарювання концептуальним основам 
(нормативно-правовим актам України, положенням (стандартам) 
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бухгалтерського обліку, внутрішнім вимогам та положенням 
суб’єктів господарювання, іншим джерелам), які використовували-
ся при її складанні. 

Крім того, аудитори можуть надавати ще й так звані консультацій-
ні послуги з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності, 
проведення експертизи й оцінки стану фінансово-господарської ді-
яльності та інших видів економіко-правового забезпечення госпо-
дарської діяльності суб’єктів господарювання. Аудиторські послуги 
у формі консультацій сприяють усуненню чи зменшенню обсягів 
виявлених порушень або недоліків, а отже, сприяють формуванню 
конкурентоспроможного учасника господарських відносин. 

Питання цивільно-правової відповідальності суб’єктів ауди-
торської діяльності на сьогодні є важливою та поки недостатньо 
врегульованою проблемою у сфері надання аудиторських послуг. 
Особливо гостро стоїть питання відповідальності аудиторів за 
необ’єктивні висновки, які завдали шкоди третім особам (інвесто-
рам), котрі, покладаючись на об’єктивність цих висновків, вклали 
кошти в нерентабельний бізнес і зазнали у зв’язку з цим збитків. Це 
проблема не лише вітчизняного, а й світового масштабу. З огляду на 
це та враховуючи євроінтеграційні процеси в Україні, дослідження 
цього питання є особливо актуальним.

Питання здійснення аудиторської діяльності порушували як ві-
тчизняні, так і зарубіжні науковці. Так, Я. А. Гончарук, В. С. Руд-
ницький досліджували етапи розвитку аудиту в Україні1, Л. П. Ку-
лаковська – основи здійснення аудиту2. Р. М. Рудніцька розглядала 
аудит у системі державного управління3. О. М. Денисюк досліджу-
вав аудит з точки зору підприємництва4.

Однак досі відсутні дослідження особливостей відповідальності 
за надання аудиторських послуг неналежної якості та перспектив 
використання іноземного досвіду з цих питань.

Метою дослідження є аналіз особливостей діяльності та від-
повідальності аудиторів в Україні та можливість використання 
1 Гончарук, Я.А., Рудницький, В.С. (2007). Аудит: навчальний посібник. Київ: 

Знання.
2 Кулаковська, Л.П. (2008). Основи аудиту: навчальний посібник. Київ: Каравела.
3 Рудніцька, Р.М. (2013). Роль аудиту в оцінюванні ефективності державного 

управління: світовий досвід розвитку. Національна бібліотека імені В.І. Вер-
надського. <http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dums_2013_2_12.pdf> (2014, листопад, 22).

4 Денисюк,О.М.(2012). Організація аудиту доходів і витрат підприємства в 
сучасних умовах господарювання. Проблеми розвитку та регулювання обліку, 
контролю, аналізу на сучасному етапі. Вінниця: Центр підготовки навчально-
методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 243-246.
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зарубіжного досвіду в Україні для вдосконалення правового регу-
лювання аудиторських відносин.

Перелік послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські 
фірми), визначений у рішенні Аудиторської палати України від 
22.12.2011 року № 244/14 зі змінами від 19.12.2013 року № 286/9. 
Відповідно до цього переліку аудиторські послуги поділяються на 
три групи: 

1) послуги у сфері аудиту, які включають завдання з надання 
впевненості, та супутні послуги, визначені Міжнародними стандар-
тами супутніх послуг;

2) інші послуги, пов’язані з професійною діяльністю, визначені 
Законом України «Про аудиторську діяльність»;

3) організаційне та методичне забезпечення аудиту1.
Відповідно до ст. 3 Закону України «Про аудиторську діяльність» 

аудит – це перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фі-
нансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення 
незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих ас-
пектах та відповідність вимогам законів України положень (стан-
дартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх по-
ложень суб’єктів господарювання) згідно з вимогами користувачів. 
Суттєвою є інформація, якщо її пропуск або неправильне відобра-
ження може вплинути на економічні рішення користувачів, прийня-
ті на основі фінансових звітів2.

Аудит згідно з чинним національним законодавством за об’єктом 
дослідження зводиться до аудиту бухгалтерського обліку та фінан-
сової звітності, за суб’єктом він може бути лише зовнішнім, тобто 
здійснюватися незалежною особою (аудитором) або аудиторською 
фірмою на договірній основі. За ініціативою здійснення аудит може 
бути обов’язковим, проведення якого регламентується чинним за-
конодавством, та добровільним, коли аудит проводиться за ініціати-
вою клієнта. 

Окрім проведення аудиту здійснюються також так звані супут-
ні аудиту послуги. Відповідно до положень Міжнародних стандар-
тів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 
1 Перелік послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми) 2011 

(Аудиторська палата України). Офіційний сайт Аудиторської палати України. 
<http://www.apu.com.ua/apu.com.ua/index.php?option=com_content&view=article
&layout=edit&id=703> (2014, листопад, 23).

2 Закон про аудиторську діяльність 1993 (Верховна Рада України). Офіційний 
сайт Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3125-12/
print1389898906335372> (2014, листопад, 23).
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супутніх послуг супутні послуги (Related services) – це послуги, які 
включають узгоджені процедури та підготовку інформації1. Супутні 
послуги, визначені Переліком послуг, які можуть надавати аудитори 
(аудиторські фірми), охоплюють: завдання з виконання погоджених 
процедур стосовно фінансової інформації, завдання з підготовки фі-
нансової інформації. 

Зарубіжна й національна практика свідчить, що перелік аудитор-
ських послуг значно ширший. Зокрема, аудиторські фірми та не-
залежні особи (аудитори) здійснюють низку послуг, пов’язаних із 
професійною аудиторською діяльністю:

– ведення бухгалтерського обліку, складання фінансових звітів, 
відновлення бухгалтерського обліку;

– розробка для замовника документів, необхідних для легаліза-
ції, організації та здійснення господарської діяльності (статути, на-
кази, внутрішні норми та правила, посадові інструкції, документи 
системи стимулювання персоналу тощо);

– проведення професійних тренінгів для бухгалтерів та керівни-
ків з питань, що належать до професійної компетенції аудиторів;

– представництво інтересів замовника з питань обліку, аудиту, 
оподаткування в державних органах, організаціях або в суді;

– надання консультацій з питань бухгалтерського обліку та фінансо-
вої звітності, системи внутрішнього контролю, оподаткування, у тому 
числі з організації податкового обліку та податкової звітності, засто-
сування інформаційних технологій, управління та ведення бізнесу.

Консультації включають обговорення питань на відповідному 
професійному рівні з аудитором. При цьому використовуються при-
йнятні пошукові ресурси, а також колективний досвід і технічні зна-
ння аудитора. Аудитор допомагає клієнтові виявити і проаналізува-
ти проблеми, що виникли, дає рекомендації щодо їх вирішення та 
сприяє, у разі потреби, їх виконанню.

Особливе значення мають консультаційні послуги з юридичних 
питань і бухгалтерського обліку. Зокрема, неабияку роль у питан-
нях управління та ведення бізнесу відіграють рекомендації щодо 
правового забезпечення прийняття управлінських рішень стосовно 
зміни форм власності, форм господарювання, легітимності окремих 
господарських операцій, розробки внутрішніх інструкцій для по-
садових осіб, внутрішніх стандартів корпоративного управління, 
1 Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості
та супутніх послуг (2012). Видання Міжнародної федерації бухгалтерів. Київ: 

Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2013, 39.
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розробки схем документообігу, форм внутрішніх документів і на-
прямів інформаційних потоків у системі управління, управління 
грошовими потоками, інвестиційної політики тощо.

Надання консультаційних послуг, як і проведення аудиту, ґрун-
тується на даних, отриманих від замовника. На основі отриманої 
інформації аудитор розробляє свої пропозиції. Надання неточних 
або неправильних консультацій може бути наслідком отримання від 
клієнта неточної або неповної інформації про об’єкт консультацій. 
Також причиною неправильних висновків аудитора може бути його 
неспроможність визначити оптимальні рекомендації щодо об’єкта. 
Отже, надання консультацій супроводжується певним ризиком. Кон-
сультаційний ризик – це ризик того, що надані консультації є непра-
вильними і теоретично не можуть зумовити вирішення проблеми 
предмета консультацій. Можна виділити дві складові консультацій-
ного ризику, такі як інформаційний ризик та ризик неспроможності 
аудитора. Зміст інформаційного ризику полягає в тому, що отрима-
на від клієнта інформація щодо об’єкта консультацій буде неповною 
або неправильною, тому цей ризик залежить від замовника консуль-
тацій і не залежить від аудитора. Ризик неспроможності аудитора 
полягає в тому, що, використовуючи свої знання, досвід, кваліфіка-
цію, аудитор надасть неправильну консультацію. Цей ризик повніс-
тю залежить від аудитора1.

Проблемним на практиці є питання відповідальності аудиторів 
перед клієнтами за консультаційні послуги неналежної якості. Як 
правило, такі позови не задовольняються судами, оскільки догово-
ри про надання таких консультаційних послуг складаються таким 
чином, що довести наявність вини аудитора практично неможливо. 
У першу чергу, це обумовлено тим, що така послуга, на думку ауди-
торів, носить рекомендаційний характер, а отже, не є обов’язковою 
до виконання з боку клієнта. Тому для того щоб довести шкоду, за-
вдану внаслідок застосування клієнтом у своїй діяльності неком-
петентної консультації, йому потрібно не лише довести наявність 
шкоди, вину аудитора та причинний зв’язок між шкодою та цим по-
рушенням, а й те, що він виконав належним чином усі рекомендації, 
які дав йому аудитор у консультації. Більше того, оскільки відпо-
відно до Закону України «Про аудиторську діяльність» аудиторські 
послуги у вигляді консультацій можуть надаватися усно, часто такі 
консультаційні послуги не оформляються в письмовій формі, що 
унеможливлює доведення надання самої послуги. 
1 Назаренко, Я.Я. (2012). Сутність виникнення ризиків аудиторської діяльності. 

Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія, 9, 346.
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Законодавство також не містить чітких підстав відповідальнос-
ті за неналежні консультаційні послуги, тому клієнтові для того, 
щоб захистити себе від недобросовісного контрагента, залишаєть-
ся лише чітко прописувати в самому договорі підстави та обсяги 
цивільно-правової відповідальності аудитора та покладатися на до-
говірне регулювання відповідальності аудитора за надання неком-
петентної консультації. Проте, на нашу думку, найбільш дієвим спо-
собом охорони прав користувачів консультаційних послуг аудиторів 
було б чітке законодавче регулювання стандартів надання таких по-
слуг, на які клієнт, у разі їх недотримання та завдання йому шкоди, 
міг би посилатися в суді.

В аудиторських нормах більшості країн аудитор при складанні 
звітів посилається на міжнародні стандарти, оскільки при цьому 
зростає довіра з боку іноземних інвесторів до фінансової звітності, 
зменшується ризик фінансових втрат через незадовільну організа-
цію національної системи обліку та звітності. Метою «Стратегії за-
стосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні»1 
є вдосконалення системи бухгалтерського обліку та фінансової звіт-
ності з урахуванням вимог міжнародних стандартів та законодав-
ства Європейського Союзу.

Порядок підготовки, умови та зміст договору на проведення ау-
диту в Україні регулюються Законом «Про аудиторську діяльність» 
(ст. 17) і загальними нормами Цивільного кодексу України про по-
рядок укладання договорів.

У договорі на проведення аудиту та надання інших аудиторських 
послуг передбачаються предмет і терміни перевірки, обсяг аудитор-
ських послуг, розмір і умови оплати, відповідальність сторін. Стан-
дартами аудиту можуть бути передбачені й інші істотні умови дого-
вору на проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг. 
Детальна структура договору може бути різною, проте його форма 
повинна відповідати нормам цивільного законодавства. Недійсними 
є положення договору, спрямовані на повне звільнення аудитора (ау-
диторської фірми) від встановленої законом майнової відповідаль-
ності за недостовірність аудиторського висновку. Договір набирає 
чинності з моменту його підписання. Зміни або додаткові угоди до 
нього є його невід’ємною частиною.
1 Розпорядження про стратегію застосування міжнародних стандартів 

фінансової звітності в Україні 2007 (Кабінет Міністрів України). Офіційний 
сайт Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/911-
2007- %D1 %80> (2014, листопад, 23).
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Сам по собі факт укладення договору про проведення аудиту не 
дає замовникові гарантії отримання позитивного результату пере-
вірки, оскільки не виключається ймовірність негативного аудитор-
ського висновку. Однак якщо робота аудитора (аудиторської фірми) 
виконана належним чином, замовник зобов’язаний оплатити її неза-
лежно від результатів аудиту. 

Відповідно до положень Закону України «Про аудиторську діяль-
ність» аудитори та аудиторські фірми несуть цивільно-правову та 
інші види відповідальності. Зокрема, за неналежне виконання про-
фесійних обов’язків Аудиторська палата України може застосувати 
до аудитора (аудиторської фірми) стягнення у вигляді попереджен-
ня, зупинення чинності сертифіката на строк до одного року або 
анулювання сертифіката, виключення з Реєстру1.

Проте ми зупинимося на аналізі саме специфіки цивільно-
правової відповідальності аудиторів та аудиторських фірм як перед 
замовниками (клієнтами), так і перед третіми особами (інвестора-
ми). Цивільна відповідальність – це встановлені нормами цивіль-
ного права юридичні наслідки невиконання або неналежного ви-
конання особою передбачених цивільним правом обов’язків, що 
пов’язано з порушенням суб’єктивних цивільних прав іншої особи.

Згідно із ст. 21 Закону України «Про аудиторську діяльність» за 
неналежне виконання своїх зобов’язань аудитор (аудиторська фір-
ма) несе майнову та іншу цивільно-правову відповідальність від-
повідно до договору та закону. Розмір майнової відповідальності 
аудиторів (аудиторських фірм) не може перевищувати фактично за-
подіяних замовникові збитків з їхньої вини.

Специфіка відповідальності аудитора зумовлена метою аудиту, 
яка полягає у виявленні незалежної думки про достовірність в усіх 
суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України поло-
жень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (вну-
трішніх положень суб’єктів господарювання) згідно з вимогами 
користувачів даних бухгалтерського обліку і показників фінансової 
звітності суб’єкта господарювання. 

Отже, аудитор несе відповідальність перед замовником за нена-
лежним чином проведений аудит та недоліки інших аудиторських 
послуг, а також за порушення умов договору. Замовник несе відпо-
відальність перед аудитором за неповну та недостовірну інформа-
цію щодо об’єкта аудиторської діяльності.
1 Закон про аудиторську діяльність 1993 (Верховна Рада України). Офіційний 

сайт Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3125-12/
print1389898906335372> (2014, листопад, 23).
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За загальним правилом сторони договору несуть відповідаль-
ність лише одна перед іншою, проте, з урахуванням особливостей 
здійснення аудиторської діяльності, виникає необхідність регламен-
тування цивільно-правової відповідальності аудитора (аудиторської 
фірми) не лише перед замовником, а й перед третіми особами (інвес-
торами, кредиторами, постачальниками тощо), які є користувачами 
фінансової звітності замовника, засвідченої висновками аудитора.

Актуальною та поки не вирішеною є проблема деліктної (поза-
договірної) відповідальності аудитора (аудиторської фірми) перед 
третіми особами, які не пов’язані з нею договірними відносинами. 
Адже треті особи також можуть зазнати збитків у результаті недо-
ліків аудиторських послуг, наприклад:

– інвестори зазнали збитків у зв’язку з невдалим капіталовкла-
денням через неналежну перевірку аудитором фінансової звітності 
об’єкта;

– неможливість кредитором повернення кредиту у зв’язку з лік-
відацією боржника в результаті банкрутства, якщо кредит надавався 
на основі аудиторського висновку про платоспроможність боржника;

– збитки, заподіяні власникам облігацій, інших боргових цінних 
па перів у зв’язку зі значним зниженням платоспроможності борж-
ника.

У зв’язку з цим постає логічне запитання: до якої ж межі аудитор 
повинен нести відповідальність перед третіми особами, про існу-
вання яких, можливо, він і не знає, але які можуть прийняти не-
передбачені рішення, базуючись повністю чи частково на висновку 
аудитора (чи взагалі не на ньому)?

Міжнародний досвід свідчить про наявність особливих підходів 
до вирішення проблеми відповідальності аудиторів перед третіми 
особами. Зокрема, на сьогодні в зарубіжних країнах склався такий 
підхід до регулювання відповідальності аудитора перед третіми 
особами. Законом передбачений обов’язок публікації фінансової 
звітності компанії для забезпечення інформацією, необхідною для 
загального управління колективному органу управління суб’єкта 
господарювання. Метою такої публікації визначено забезпечення 
достовірною фінансовою інформацією тих, хто пов’язаний з компа-
нією інтересами власності, управління чи контролю.

Згідно з положеннями ст. 1209 Цивільного кодексу України вико-
навець послуг зобов’язаний відшкодувати шкоду, завдану фізичній 
або юридичній особі внаслідок недоліків послуг. Відшкодування 
шкоди не залежить від вини виконавця послуг, а також від того, чи 
перебував потерпілий з ним у договірних відносинах.
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Отже, якщо внаслідок неналежного здійснення аудиторської ді-
яльності завдано шкоди третім особам, вона підлягає відшкодуван-
ню. Проте, на нашу думку, при застосуванні цієї норми слід врахо-
вувати таке.

При прийнятті інвестиційних рішень треті особи дуже часто ви-
користовують висновки аудитора (аудиторської фірми). Проте слід 
мати на увазі, що ці рішення приймаються для низки цілей, які ау-
дитор (аудиторська фірма) передбачити при складанні висновку не 
може. Тому відповідальність перед такими особами та за таких об-
ставин повинна наступати з певним застереженням.

Відповідальність аудитора (аудиторської фірми) стосовно третіх 
осіб повинна наступати в тому разі, якщо йому під час здійснення 
аудиту чи надання інших аудиторських послуг було відомо про осо-
бливості операції, яку має намір здійснити третя особа, і що третя 
особа буде враховувати інформацію, яка міститься в аудиторському 
висновку при прийнятті рішення стосовно здійснення цієї операції. 
У цьому разі виникає так званий «обов’язок турботи».

Отже, якщо у зв’язку з неналежним виконанням обов’язків ауди-
тор (аудиторська фірма) завдає шкоди третім особам, вона підлягає 
відшкодуванню за наявності таких умов:

– при здійсненні аудиторської діяльності аудиторові (аудитор-
ській фірмі) відомо про особливості операції, яку має намір здій-
снити третя особа;

– інформація, яку надає аудитор (аудиторська фірма), буде врахо-
вана при здійсненні цієї операції;

– існують підстави вважати, що аудитор (аудиторська фірма) по-
винен чи може передбачити, що його висновок будуть використову-
вати при здійсненні операції;

– третя особа належить до категорії осіб, які зазвичай поклада-
ються на аналізовану фінансову звітність суб’єкта господарювання.

Недосконале правове регулювання цивільно-правової відпо-
відальності аудитора (аудиторської фірми) перед третіми особами 
зумовлює її невизначеність та постійну зміну відображення цієї 
проблеми в судовій практиці. Зокрема, новацією у справах про не-
дбалість стала ідея про те, що ситуація, коли позивач «надмірно по-
клався» на фінансову звітність і висновок аудитора, є «взаємною не-
дбалістю». Це означає, що в разі прийняття інвестиційних рішень, 
коли справа стосується обвинувачення в недбалості, позивач пови-
нен скористатися більш широким колом джерел, і, надмірно покла-
даючись на недбалу складену фінансову звітність, він сам сприяє 
виникненню власних збитків. У справах, де можна встановити факт 
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взаємної недбалості, розмір штрафів аудитора, визнаного недбалим, 
значно зменшується1. У сучасних умовах поширеною є концепція 
порівняльної недбалості, згідно з якою потрібно зробити порівнян-
ня (на відсотковій основі) халатності третьої особи і недбалості ау-
дитора. Відповідальність кожного буде визначена за відносним рів-
нем вини кожної зі сторін. При цьому третя особа повинна довести, 
що діяла би інакше, якби фінансова звітність, на яку вона поклала-
ся, показала дійсний збиток, а не неправдивий прибуток, і вона не 
стала би вкладати кошти в цей об’єкт.

Оскільки це питання чітко не врегульовано українським законо-
давством, а судової практики з цих питань поки що практично не 
існує, то видається доцільним внести відповідні доповнення до За-
кону України «Про аудиторську діяльність», зокрема до статті 21, 
яка регулює цивільно-правову відповідальність аудиторів та ауди-
торських фірм, де чітко передбачити підстави позадоговірної (де-
ліктної) відповідальності перед третіми особами. 

Отже, пропонуємо доповнити статтю 21 Закону України «Про ау-
диторську діяльність» частиною 4 у такій редакції:

«У разі завдання шкоди внаслідок неналежного виконання своїх 
обов’язків аудитором (аудиторською фірмою) третім особам, які 
не пов’язані з нею договором, така шкода повинна бути відшкодо-
вана, якщо аудитор (аудиторська фірма) міг і повинен був передба-
чити, що результат проведеного аудиту чи наданих аудиторських 
послуг буде використовуватися конкретними третіми особами для 
здійснення конкретної діяльності, за умови, що третя особа нале-
жить до категорії осіб, які зазвичай покладаються на аналізовану 
фінансову звітність суб’єкта господарювання».

Такі зміни допоможуть уникнути в майбутньому виникнення тих 
проблем, з якими стикнувся Захід (особливо США) у 80-х роках 
ХХ століття, коли кількість позовів від незадоволених інвесторів до 
аудиторських компаній досягла апогею, таким чином змусивши за-
конодавців замислитися над доцільністю такої необмеженої відпо-
відальності аудиторів. 

Вирішенню проблеми сприятиме також установлення в законо-
давстві обов’язку страхування цивільно-правової відповідальності 
аудиторів (аудиторських фірм) з метою мінімізації ризиків їхньої 
професійної діяльності.
1 Немченко, В.В., Редько, О.Ю. (2012). Аудит. Основи державного, незалежного, 

професійного та внутрішнього аудиту. К.: Центр учбової літератури, 402.
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Яна Крупко

взаЄмозв’язок пРинципів ефективності 
та  спРаведливості під час Розподілу 
коштів між ланками бЮджетної системи

The article is devoted to improving the process of distribution of funds be-
tween the links in the budget system, by means of the legal principles of the 
given process and in researching the place of the principles of efficiency and 
fairness in the distribution of funds between budgets.
The relevance of the topic is determined by the need to investigate the inter-
connection and the principles of efficiency and fairness in the distribution of 
funds between budgets to create a balanced budget. One of the most visible 
and burning problems of the acting order of the distribution of income be-
tween the links of Ukraine’s budget is unequal distribution of budget funds be-
tween the budgets (it means differently allocated amounts of funds). Thus, the 
burning problem arises of the mechanism of the distribution of budgets be-
tween regional and district budgets and the budgets of territorial communities 
of villages, towns, cities and their unions. Unfortunately, at the present time 
the distribution of the budget funds is manually performed, it leads to the 
discrimination of certain administrative units. The problems that exist in the 
distribution of income between budgets have the negative influence on the 
rationality of intergovernmental relations and balance of the budget system. 
The principles of distribution of budget funds underlying the legal principles 
of regulation the order in the distribution of funds between budgets. Basically, 
this process should be based on the following principles, which are achieved 
through the use of maximum cooperation of all levels of government.
Studying of legal literature suggests that the correlation of principles of ef-
ficiency and righteousness is quite debating question of the public policy and 
public administration. The existing system of budget allocation is inefficient, 
generating a significant number of problems. A certain part of the problems 
may be eliminated, providing a precise idea of such basic provisions of alloca-
tion of funds between budgets as their principles.

Стаття присвячена вивченню процесу розподілу коштів між лан-
ками бюджетної системи та вдосконаленню його правових засад. 
Актуальність теми визначається необхідністю дослідження та вста-
новлення взаємозв’язку принципів ефективності та справедливості 
в розподілі коштів між бюджетами для забезпечення формування 
збалансованості бюджетів.

постановка проблеми. Держава постійно залишає за собою ви-
ключне право встановлювати основи розподілу коштів між бюдже-
тами різного рівня, чому і відповідають і сьогоднішні реалії, спрямо-
вані на якісне здійснення функцій держави та забезпечення сталого 
її соціально-політичного та економічного розвитку, вимагаючи при 
цьому застосування ще більш виважених підходів при виборі прин-
ципів розподілу коштів між ланками бюджетної системи. 
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Проведений аналіз наукових публікацій свідчить про значний 
науковий інтерес до зазначеної проблематики. Дослідженню цих 
засад присвячені численні наукові праці відомих учених-юристів: 
Л. К. Воронової, О. Н. Горбунової, С. О. Ніщимної. 

постановка завдання статті визначається необхідністю дослід-
ження ролі (місця) принципів ефективності та справедливості та їх 
взаємозв’язку в розподілі коштів між ланками бюджетної системи.

виклад основного матеріалу. Основною проблемою існування 
(функціонування) державних фінансів в Україні є цілеспрямова-
на організація відносин між центральним бюджетом та місцевими 
бюджетами; розподіл та перерозподіл бюджетних коштів. Сьогодні 
необхідно забезпечувати фінансове вирівнювання бюджетів, що є 
складовою для забезпечення конституційних гарантій населення, а 
саме: прав і свобод громадянина незалежно від місця проживання. 
Засади взаємодії ланок бюджетної системи залежать від економіч-
ної системи країни та політичної ситуації в державі.

Однією з найпомітніших та гострих проблем діючого порядку 
розподілу доходів між ланками бюджетної системи в Україні є від-
сутність досконалого механізму рівнозначного розподілу бюджет-
них коштів між бюджетами (тобто виділення різного обсягу коштів). 
Так, гостро постає проблема механізму розподілу обсягу коштів 
між обласними, районними бюджетами та бюджетами територіаль-
них громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань. На жаль, сьогодні роз-
поділ бюджетних коштів здійснюється в ручному режимі, що при-
зводить до дискримінації окремих адміністративно-територіальних 
одиниць. 

Окреслені проблеми, що існують у сфері розподілу доходів між 
бюджетами, негативно впливають на раціональність міжбюджетних 
відносин і збалансованість бюджетної системи.

Вважається, що в основі всієї діяльності з акумулювання, пере-
розподілу та використання грошових коштів у державі покладено 
норми права, основу яких складають конституційні норми. Саме 
норми Конституції, які визначають основні принципи, правила та 
напрями фінансової діяльності, є основою для всього фінансового 
законодавства1.

Принципи розподілу бюджетних коштів покладені в основу пра-
вових засад регулювання порядку розподілу коштів між бюджета-
ми. У своїй основі даний процес повинен ґрунтуватися на таких 
принципах, завдяки застосуванню яких досягалася максимальна 
взаємодія всіх рівнів влади. 
1 Горбунова, О.Н. (2003). Финансовое право и финансовый мониторинг в 

современной России. Москва: ООО «Профобразование», 95.
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Засади справедливого і неупередженого розподілу бюджетних 
коштів передбачені нормами ст. 95 Конституції України, де закрі-
плено, що «бюджетна система України будується на засадах спра-
ведливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між 
громадянами і територіальними громадам»1. Впровадження заде-
кларованих положень може досягатися як шляхом забезпечення 
бюджетів доходами, необхідними для фінансування необхідних ви-
трат, так і шляхом використання міжбюджетних трансфертів з ме-
тою фінансового вирівнювання бюджетів.

Державний бюджет України має формуватися фактично за прин-
ципом справедливого, ефективного розподілу бюджетних коштів 
між центральним і місцевими бюджетами. На нашу думку, держава, 
виходячи зі своїх фінансових можливостей, повинна неупереджено 
та справедливо розподіляти суспільне багатство між центральним 
та місцевими бюджетами в прагненні до збалансованості бюджету 
України. При цьому є недопустимим порушення обсягів державних 
гарантій, права мають відповідати Конституції України, а засоби і 
мета зміни механізму розподілу бюджетних коштів – принципам 
пропорційності та справедливості.

Зазначене, у свою чергу, тісно пов’язано з тим, що держава за-
вжди має робити вибір між ефективним та справедливим розпо-
ділом благ. Адже прагнення суспільства досягти соціальної спра-
ведливості потребує від державної влади різноманітних заходів 
щодо перерозподілу доходів, при цьому необхідно проаналізувати 
вартість перерозподілу для суспільства, адже такий перерозподіл 
(втручання держави в ринкові механізми) веде до зниження загаль-
ної ефективності економіки2.

На жаль, в Україні не вироблено ефективних критеріїв та не 
впроваджено правових засад розподілу коштів між бюджетами, які 
б враховували як досвід зарубіжних країн, так і нагальні потреби 
України. Поступове застосування принципів розподілу коштів між 
бюджетами, без сумніву, приведе до ефективного результату.

Вивчення юридичної, економічної літератури та публікацій з 
державного управління свідчить, що співвідношення принципів 
ефективності та справедливості є досить дискусійним питанням 
державної політики та державного управління. 
1 Конституція України, ст. 95, розд. 4 1996 (Верховна Рада України). Офіційний 

сайт Верховної Ради України. <http://:zakon.rada.gov/ua/go/-254к/96-вр (2014, 
листопад, 10).

2 Єханурова, Ю.І., Бажал, Ю.М., Кілієвич, О.І., Мертенс, О.В. (2001). Економічний 
розвиток і державна політика. Київ: Вид-во УАДУ, 438.
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На думку В. М. Карташова, принцип справедливості має норма-
тивно-оціночний характер і його роль у правозастосовній діяльності 
має розглядатися щонайменше в чотирьох аспектах1: 1) справедли-
вість закладена в самому змісті права, у тих суспільних відносинах, 
формою яких є право (за такого розуміння принцип справедливості в 
бюджетному праві полягає в тому, що розподіл доходів і видатків між 
бюджетами всіх рівнів закріплюється на законодавчому чи іншому 
нормативно-правовому рівні); 2) сама діяльність суб’єктів правозас-
тосовної діяльності має бути пронизаною ідеєю справедливості (у 
бюджетній діяльності суб’єкти такої діяльності мають додержувати-
ся ідеї справедливості в публічних інтересах); 3) винесені рішення, 
правові акти, що встановлюють права й обов’язки, міри заохочення 
або юридичної відповідальності мають за формою та сутністю бути 
справедливими (на наш погляд, даний аспект поглинається попере-
днім); 4) правозастосовна практика має служити найважливішим 
юридичним засобом найбільш повного здійснення в усіх сферах сус-
пільних відносин принципу соціальної справедливості (тобто про-
явом принципу справедливості в бюджетній діяльності є не лише 
закріплення справедливого розподілу національного багатства, а й 
реальний розподіл бюджетних надходжень таким чином, щоб тери-
торіальним громадам вистачало закріплених за ними доходів для по-
криття мінімально необхідних суспільних (публічних) потреб).

Як стверджує О. П. Гетманець, «сутність принципу справедли-
вості не може бути повною мірою розкрита у відриві від інших 
принципів права, у тому числі бюджетного. З позиції справедливості 
найважливішим результатом такої координації виступає досягнення 
оптимального співвідношення в міжбюджетних відносинах, зокре-
ма в розподілі доходів між Державним бюджетом України і місце-
вими бюджетами. Справедливість обґрунтовує інші принципи бю-
джетної системи і бюджетного процесу, визначає їх співвідношення 
й межі дії в конкретних історичних умовах, тому справедливість 
нерідко визнають найважливішою властивістю права… Істотним 
показником повноцінності бюджетних законів з позицій принципу 
справедливості багато в чому є їх узгодженість із загальновизнани-
ми стандартами прав та інтересів людини, із принципом законності 
й надійності у використанні фінансових ресурсів держави…»2.

С. О. Ніщимна двояко розуміє принцип справедливості: по-перше, 
що справедливість закладена в самому змісті права, у тих суспіль-
1 Карташов, В.Н. (1986). Правоприменительная практика в социалистическом 

обществе. Ярославль: ЯрГУ, 25-26.
2 Гетманець, О.П. (2011). Принцип справедливості в системі принципів 

бюджетного процесу: Держава та регіони. Серія : Право, 1, 44-47.
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них відносинах, формою яких є право (за такого розуміння прин-
цип справедливості в бюджетному праві полягає в тому, що розпо-
діл доходів і видатків між бюджетами всіх рівнів закріплюється на 
законодавчому чи іншому нормативно-правовому рівні); по-друге, 
правозастосовна практика має служити найважливішим юридичним 
засобом найбільш повного здійснення в усіх сферах суспільних від-
носин принципу соціальної справедливості (тобто проявом прин-
ципу справедливості в бюджетній діяльності є не лише закріплен-
ня справедливого розподілу національного багатства, а й реальний 
розподіл бюджетних надходжень таким чином, щоб територіальним 
громадам вистачало закріплених за ними доходів для покриття міні-
мально необхідних суспільних (публічних) потреб)1.

О. Т. Боннер вважає незаперечливим той факт, що справедливість 
немислима без рівності. У той самий час соціальна рівність – лише 
одна зі складових компонентів соціальної справедливості2.

Принцип рівності в розподілі полягає у створенні рівних можли-
востей для функціонування всіх регіонів при розподілі коштів між 
бюджетами. Можна стверджувати, що поняття «рівність» випливає 
з поняття «справедливість».

Якщо говорити про ефективність у процесі розподілу коштів, то 
це властивість даного процесу, що зумовлена його якістю. Ефектив-
ність характеризується результативністю виконання даного процесу. 

Принцип ефективного розподілу бюджетних коштів передбачає, 
що при розподілі коштів бюджету учасники бюджетного процесу 
повинні діяти відповідно до запланованих конкретних цілей, залу-
чати мінімальний обсяг бюджетних коштів і досягати максимально-
го результату, використовуючи визначений бюджетом обсяг коштів 
відповідно до мети та завдань.

Існуюча системи бюджетного розподілу є недостатньо ефектив-
ною, що породжує значну кількість проблем. Певна частина про-
блем має бути усунена за умови чіткого уявлення базових положень 
розподілу коштів між бюджетами – їх принципів. 

Для ефективного розподілу бюджетних коштів на сучасному ета-
пі вкрай необхідно запровадити в практичну діяльність уряду мо-
дернізовані та оновлені методи оцінки ефективності бюджетних ви-
трат, при цьому враховуючи проведення масштабних реформ.
1 Ніщимна, С.О. (2013). Принципи публічної фінансової діяльності в Україні. 

Чернігів: ЧДІЕУ, 286.
2 Боннер, А.Т. (1992). Законность и справедливость в правоприменительной 

деятельности. Москва: Российское право, 16.



618

ISSN 2336-5439          EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ

На нашу думку, перехід від процесу планування короткостроко-
вого до планування середньострокового налаштує бюджетний про-
цес на ефективний розподіл коштів та управління цими коштами.

Отже, ефективна система розподілу коштів між бюджетами по-
винна сприяти: економічній стабілізації, створенню умов для кон-
куренції між регіонами, підвищенню політичної відповідальності, 
економічної ефективності та відкритості управлінських рішень, ре-
зультативності функціонування державних інститутів та розвитку 
стабільної фінансової системи та інфраструктури країни. 

Недотримання принципів ефективності та справедливості розпо-
ділу фінансів між ланками бюджетної системи в Україні є основною 
причиною низької ефективності бюджетного фінансування. Розба-
лансований порядок управління публічними фінансами сьогодні, 
на жаль, і є однією з найбільш серйозних загроз для соціально-
політичної безпеки України та одним із головних чинників гальму-
вання зростання та розвитку рівня добробуту населення в Україні.

висновки. Практика свідчить, що більшість проблем, які вини-
кають при розподілі бюджетних коштів, появилися саме тоді, коли 
ігнорувалися принципи справедливості, неупередженості, ефектив-
ності. Тому впровадження в дію цих, таких необхідних, принципів 
у процесі розподілу коштів між бюджетами є ключовими засадами 
правового регулювання та організації виконання бюджетів різних 
рівнів.

Причина всьому у відсутності єдиної системи нормативно-
правового забезпечення, розпорошеність бюджетних коштів, недо-
тримання принципів розподілу бюджетних коштів та забезпечення 
цільового та ефективного використання цих коштів.

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити узагальнюючий 
висновок, що принципи розподілу коштів між бюджетами є важ-
ливим та необхідним способом державного впливу на розвиток ре-
гіонів в соціально-економічній сфері, що приводить до зменшення 
диспропорцій між бюджетами різних рівнів. Правові засади розпо-
ділу коштів між ланками бюджетної системи в Україні потребують 
подальшого вдосконалення. Сучасна українська модель міжбю-
джетних відносин у частині розподілу коштів між бюджетами по-
требує змін та доповнень.

Особливої уваги потребують принципи ефективності та справед-
ливості як такі, що забезпечують установлення досконалого про-
цесу розподілу бюджетних коштів між ланками бюджетної системи.

Подальше ґрунтовне вивчення даної проблеми та напрацювання 
наукових пропозицій та рекомендацій щодо принципів розподілу 
бюджетних коштів допоможе вдосконалити даний процес.
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Юлія Коломієць

культуРа судового пРоцесу під час 
Розгляду цивільних спРав судом пеРшої 
інстанції

The author argues the relationship terms “culture” and “legitimacy”. It is 
claimed that the judge, as the person making the proceedings on behalf of 
the state, should have such strong-willed qualities that the latter be directed 
to the adoption of legal and reasonable decision in the case. In addition, the 
latter shall act to strengthen public confidence in the integrity, independence, 
impartiality and fairness of the court. The paper emphasized and drawn 
attention to good practice Updates Code of Judicial Ethics. One of the 
controversial topics raised by the author in this article are the implementation 
of the trial participants and other persons present in the courtroom of the 
Law of Ukraine “On the Judicial System and Status of Judges” in the part 
referring to magistrates “Your Honor.” Thus, the paper criticized proposals of 
amendments to the existing legislation, in particular those which provide the 
participants in the process do not apply to judges “Your honor” if they believe 
they violate the norms of judicial ethics. This view is substantiated in the 
article. We consider measures of procedural impact on people who violate the 
laws of order in the courtroom. Specified on the gaps of the current legislation 
in the part of the culture of a trial and provided practical recommendations 
to address them.

Питання культури судового процесу під час здійснення цивіль-
ного судочинства досить часто піднімається в правових колах нашої 
держави. На превеликий жаль, сьогодні можна зустріти непоодино-
кі випадки, коли ніби судовий процес проходить з повним дотри-
манням законності, відповідно до вимог, які встановлені ЦПК Укра-
їни, в результаті ухвалюється законне рішення, яке в подальшому 
підтверджується вищестоящими судами, однак це зовсім не означає 
те, що під час такого засідання була дотримана культура судового 
процесу.

Культура і законність – два поняття, які тісно взаємопов’язані між 
собою. Сьогодні це питання є вкрай актуальним, адже культура не 
зводиться лише до вимог дотримання законності суб’єктами проце-
су. Крім законності, поняття культури правосуддя має такі складові 
як урочистість обстановки, звернення до суду, переконливість для 
осіб, присутніх в залі засідання в об’єктивності ухваленого судом 
рішення тощо. При здійснені правосуддя, в залі судового засідання 
не має дрібниць, все є суттєвим та важливим. Найменше порушення 
процесуальних норм є недопустимим, оскільки може призвести до 
підриву авторитету суду в суспільстві. Без розуміння цих основних 
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правил не може бути досягнута висока культура ведення судового 
процесу.

Варто вказати, що комплексного дослідження проблеми куль-
тури судового процесу під час здійснення судочинства майже не 
проводилось. Так, цікавою з юридичної точки зору була моногра-
фія А.С.  Ликаса під назвою «Культура судебного процесса»1, од-
нак опублікована вона була ще в 1971 році, отож чимала кількість 
її положень сьогодні втратила актуальності. Дослідження питання 
культури судового засідання можна знайти в працях таких науковців 
як Радутна Н.В., Подкопаєв С.В., Пискотин М.И., Луспеник Д.Д., 
Завальнюк В.В. тощо.

Входячи до судової зали, людина, яка жодного разу не мала будь-
яких відносин з судовою гілкою влади, потрапляє в особливу сфе-
ру соціального буття. Вона переступає поріг, за яким царює закон 
і гуманізм. Саме тому, хід судового засідання не повинен проходи-
ти в нервовому напруженні. Обов’язок створення в залі суду діло-
вої обстановки, яка забезпечує розумне ведення процесу та корек-
тну поведінку присутніх громадян, покладається на головуючого. 
Останній, в силу закону несе відповідальність за невиконання вста-
новлених вимог для судового розгляду, ось чому саме судді пови-
нні бути взірцем точного і неухильного дотримання матеріальних та 
процесуальних норм. Більше того, культура судді під час здійснення 
ним правосуддя також повинна проявлятись і в тих випадках, коли 
одна із сторін не згодна з його діями, і заперечує проти них. В цій 
ситуації, суддя повинен не тільки не перешкоджати внесенню таких 
фактів до журналу судового засідання, а всіма своїми діями сприяти 
цьому. І навіть це не є головним. Головне полягає в доброзичливості 
головуючого до позиції кожного учасника процесу, незалежно від 
того, поділяє він її чи ні, в повазі до чужої думки. Однак, це зовсім 
не означає, що головуючий не повинен проявляти твердість та рішу-
чість там, де цього потребує закон2. 

Судова робота пред’являє до особистості судді різноманітні ви-
моги, яким повинна відповідати система властивостей і якостей 
особистості. При цьому мається на увазі не просте співіснування 
певних властивостей, а їхній органічний зв’язок між собою, їхня 
взаємодія в такій системі, в якій одні з них виходять на перший 
план і являються ведучими, в той час як інші при цьому відіграють 
1 Ликас, А.Л. (1971). Культура судебного процесса. Москва: Юридическая 

литература.
2 Ликас, А.Л. (1971). Культура судебного процесса. Москва: Юридическая 

литература, 12.
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допоміжну роль. Принциповість, самостійність характеризується 
наявністю твердих переконань і активним прагненням до їх реалі-
зації незалежно від зовнішнього впливу. Рішучість виявляється в 
здатності своєчасно і без зайвих коливань приймати обґрунтовані 
рішення і проводити їх в життя. Урівноваженість, уміння володі-
ти собою проявляється в спроможності стримувати себе, підкоряти 
собі небажані спонукання (мотиви). Неупередженість виражається 
в готовності об’єктивно оцінювати факти і події, висловлення осіб, 
не довіряючись зовнішньому враженню, в бажанні пізнати суть яви-
ща. Всі ці вольові якості направлені на регулювання людиною своєї 
поведінки і пов’язані із зусиллями, необхідними для подолання пе-
решкод на шляху досягнення мети1. 

 «Кожна робота потребує наполегливих духовних та фізичних 
сил. Робота судді потребує особливої наполегливості, величезних 
знань та здібностей. Професія судді багатогранна та відповідальна. 
Ця праця не легка, але вдячна. Слюсар закінчив свій трудовий день. 
Гірка готових запчастин – свідоцтво продуктивності його праці, 
предмет його робочої гордості. Ткаля вимірює свою працю метра-
ми опрацьованої тканини, автор – книгами, які полюбилися його 
читачами, архітектор – театрами, будівлями культури, житловими 
будівлями… А якими величинами виміряти працю людини, яка си-
дить за суддівським столом? Праця судді незвичайна, його «дета-
лі» – людські долі. Будь-яка справа – цивільна чи кримінальна – це 
людські долі. Конфлікти, суперечки. Кожна спірна сторона вважає 
себе правою, шукає захисту своїх інтересів. Хто правий? Де істи-
на? Як її знати? Для того, аби її знайти мало мати лише професійну 
майстерність, юридичний досвід та освіту – потрібні різноманітні 
знання, висока культура»2. 

Для повноти судового засідання вкрай важливо відрізняти голо-
вне від другорядного, суттєве від несуттєвого, усувати із судового 
засідання все те, що не має жодного відношення до справи. Суддя 
своїми діями повинен зміцнювати віру громадян у чесність, неза-
лежність, неупередженість та справедливість суду. 

Так, відповідно до ст. 10 оновленого нещодавно Кодексу суд-
дівської етики3, суддя повинен виконувати обов’язки безсторон-
1 Радутная, Н.В. (1977). Народный судья: профессиональное мастерство и 

подготовка. Москва: Юридическая литература, 84.
2 Ликас, А.Л. (1971). Культура судебного процесса. Москва: Юридическая 

литература, 9.
3 Кодекс суддівської етики 2013 (Судова влада України). Офіційний сайт Судової 

влади України. <http://court.gov.ua/969076/67885465345/> (2014, листопад, 20).
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ньо і неупереджено та утримуватись від поведінки, будь-яких дій 
або висловлювань, що можуть призвести до виникнення сумнівів 
у рівності процесі них суддів, народних засідателів та присяжних 
при здійсненні правосуддя. Однак, на практиці, деякі судді не за-
вжди дотримуються таких вимог. Іноді, під час розгляду справи по 
суті, останні висловлюють свою думку по суті справи або з приводу 
досліджуваних доказів до ухвалення рішення в нарадчій кімнаті, 
проявляючи при цьому нерівне відношення до сторін та заявлених 
ними клопотань, безпідставно знімають заявлені питання, своїми 
діями допускають нетактичне ставлення до учасників процесу та 
громадян, присутніх в залі засідання. В жодному разі, під час судо-
вого засідання по відношенню до сторони, представника, прокуро-
ра, свідка тощо не повинні проявлятися факти фамільярності з боку 
судді, який веде процес. Так, А. Л. Ликас у своїй праці «Культура 
судового процесу» звертає увагу суддів хоч і на поодинокі, але все 
ж випадки, які мають місце у судовій практиці. Теоретик зазначав, 
що під час одного з судових засідань, головуючий суддя звернувся 
до адвоката: «Ну, Артем (ім’я адвоката), давай стисліше. Досить 
розмірковувати». Інший же суддя перервав виступ адвоката такими 
словами: «Від того, що ви будете тут пихтіти, ви нас не переконає-
те». Ще був випадок, зазначає науковець, коли головуючий заявив 
свідку по справі: «Що ти тут крутишся, як балерина»1. На жаль, 
такі факти мають місце і сьогодні в судочинстві нашої держави, які 
відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 83 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» 
тягнуть за собою для такого судді дисциплінарну відповідальність. 
Варто відмітити, що за порушення етичних норм кодексу судді не 
можуть бути притягнені до відповідальності, оскільки останній 
скоріше є збірником правил поведінки, певних стандартів та носить 
рекомендаційний характер. І тільки у випадку, коли таке порушення 
кодексу буде розглядатись як порушення суддівської присяги, мож-
на говорити про відповідальність такого судді в силу вищезгада-
ного закону. Однак, на практиці підтвердити та довести такі факти 
досить складно. Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 
за останні три роки діяльності прийнято лише чотири рішення про 
притягнення суддів до відповідальності через порушення правил 
етичної поведінки.

Саме тому, на початку 2013 року у суддівських колах за участі 
представників Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради 
1 Ликас, А.Л. (1971). Культура судебного процесса. Москва: Юридическая 

литература, 9.
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юстиції, до компетенції яких входять питання притягнення служи-
телів Феміди до відповідальності, а також інших осіб, які так, чи 
інакше мають відношення до правової системи нашої держави, по-
чало активно обговорюватись питання оновлення прийнятого ще 
в 2002 році Кодексу суддівської етики. Під час виступу на міжна-
родній конференції «Суддівська етика: плекання громадської довіри 
та впевненості» в м. Києві Володимир Колесниченко звертав ува-
гу: «Складовою роботи щодо підвищення довіри до суддів з боку 
суспільства, підвищення авторитету судової системи, забезпечення 
чесності і непідкупності суддів має стати дотримання ними етич-
них норм поведінки. Для суспільства не байдуже хто одягне суддів-
ську мантію та увійде до зали судових засідань здійснювати пра-
восуддя. Кожний громадянин, що звертається до суду бажає, щоб 
його справу розглянув не тільки досвідчений, високопрофесійний, 
а й високоморальний суддя, який відповідає етичним вимогам, що 
ставляться до цієї професії. Адже суддя належить до вищого про-
шарку в суспільстві. А це означає, що суддя повинен стати достой-
ною, поважною, авторитетною людиною, поведінка якої відповідає 
етичним вимогам і наділяє її правом вирішувати долю інших людей, 
які звертаються до суду. Лише в такому випадку можна буде гово-
рити про високу суспільну довіру до судової системи та високий її 
авторитет». Як результат, 22 лютого 2013 року ХІ черговим з’їздом 
суддів України все ж таки було прийнято новий, удосконалений Ко-
декс суддівської етики.

Згідно ч. 2 ст. 19 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» суддя зобов’я-
заний здійснювати правосуддя в мантії та з нагрудним знаком. Од-
нак не всі судді дотримують даної вимоги закону. Про це в своїй 
доповіді на засідання Ради суддів України наголосив Я. Романюк, 
при цьому зазначивши: «На мою думку, мантія і нагрудний знак – 
церемоніальні речі. Судова система є єдиною: всі суди розглядають 
справи й ухвалюють рішення іменем України, а тому такі церемоні-
альні речі повинні бути єдиними для всієї судової системи, згідно з 
тим зразком, який у свій час затвердила Рада суддів України».

Так, ст. 161 Цивільного-процесуального кодексу України вста-
новила імперативне правило для осіб, які беруть участь у справі, 
свідкам, перекладачам, експертам, спеціалістам звертатися до суду 
словами «Ваша честь», що є однією з складових поняття культу-
ра судового процесу. Таке звернення є ознакою поваги до суддів, 
як до осіб, що є представниками справедливості та верховенства 
права в державі. З приводу цього питання в Верховні Раді України 
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в 2011 році був зареєстрований законопроект1, який мав на меті 
доповнити ЗУ «Про судоустрій та статус суддів» положенням, яке 
передбачає встановлення загального правила звернення учасників 
судового розгляду до суду словами «Ваша честь» одночасно вказав-
ши випадки, в яких ці особи можуть відмовитись від такої форми 
звернення до суду. Згідно з його положеннями, учасники судового 
процесу можуть відмовитись від такої форми звернення до суду, 
як «Ваша честь» у разі недотримання, на думку учасника процесу, 
суддею правил суддівської етики, виявлення неповаги до учасників 
процесу, порушення присяги. Вважаю такий законопроект є не до-
сить вдалим, який за своїм змістом порушує гарантії, передбачені 
для суддів, які встановлені Конституцією України та низкою інших 
законів нашої держави. Адже в Україні є низка державних органів 
(Вища рада юстиції, Вища кваліфікаційна комісія суддів України 
тощо) яким законом наділено повноваження визначати чи поруше-
но тим чи іншим представником суддівського корпусу етику, при-
сягу тощо. А надавати таке право кожному громадянину, який неза-
доволений діями суддів, покладаючись на його суб’єктивну точку 
зору вважаю недоцільним. Вищій адміністративний суд України у 
своєму висновку також не підтримує запропонований законопро-
ект з підстав невідповідності його нормам чинного законодавства. 
Не підтримав цей законопроект і Комітет Верховної Ради України з 
питань правосуддя рекомендувавши його ВРУ відхилити в першо-
му читанні.

Варто зазначити, що законодавець нормативно закріпив положен-
ня про те, аби особи, які присутні в залі судового засідання підтри-
мували культуру ведення судового процесу. Зокрема, це стосується 
статті ЦПК, що розглянута вище. Зазначено це і в статті 162 Цивіль-
ного процесуального кодексу щодо обов’язку осіб, присутніх в залі 
судового засідання. Так, особи, присутні в залі судового засідання, 
повинні встати, коли входить і виходить суд. Рішення суду особи, 
присутні в залі, заслуховують стоячи. Особи, які беруть участь у 
справі, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі дають пояснення, 
показання, висновки, консультації тощо стоячи. Відступ від таких 
вимог допускається лише з дозволу головуючого (це може бути хво-
роба особи, похилий вік тощо). Такі дії вчиняються на знак поваги 
до суду, який здійснює правосуддя. ч.3 ст. 162 ЦПК вказує на те, що 
1 Проект Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо присяги судді та етики ведення судового процесу) 2011 (Верховна Рада 
України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/
zweb_n/webproc4_1?pf3511=40978> (2014, листопад, 20).
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учасники цивільного процесу а також особи, присутні в залі судово-
го засідання, зобов’язані беззаперечно виконувати розпорядження 
головуючого, додержуватись в судовому засіданні встановленого 
порядку та утримуватись від будь-яких дій, що свідчать про явну 
зневагу до суду або встановлених у суді правил. За неповагу до суду 
винні особи притягуються до відповідальності, встановленої зако-
ном. Питання про притягнення особи до відповідальності за прояв 
неповаги до суду вирішується судом негайно після вчинення пору-
шення, для чого у судовому засіданні із розгляду цивільної справи 
оголошується перерва.

Чималою мірою культура цивільного судочинства проявляється 
завдяки належному, у відповідності з законом облаштуванні примі-
щення, в якому проходить розгляд справи. Відповідно до приписів 
ч.3 с.158 ЦПК судове засідання проводиться в спеціально облад-
наному для цього приміщенні суду – залі засідань. Багато держав 
подбали про те, щоб храм правосуддя таким би і виглядав. Урочисті 
та суворі палаци юстиції Парижа і Лондона, США і Німеччини пе-
реконливо промовляють на користь поваги народу до судової влади. 
Подбали там і щодо внутрішнього оформлення храмів правосуддя 
в законодавчому порядку. Практично у всіх демократично орієн-
тованих державах атрибутика судових приміщень урегульована в 
законодавчому плані. У США неможливо собі уявити кабінет чи-
новника будь-якого рангу, не говорячи вже про судовий зал, де б 
за спиною хазяїна не було американського прапора1. Справедливі 
нарікання науковців викликає відсутність норми права, що за своїм 
змістом визначала б офіційні атрибути етикету, тобто наявність в 
судовій залі, де відбуваються судові слухання державних символів 
України, які покликані підтримувати в кожного громадянина країни 
повагу до судової системи. 

Отож, культура учасників судового процесу – це лише частина 
загальної культури судочинства і виявляється вона багатогранно: 
одяг професійних учасників судового процесу, манери, звертання 
один до одного у процесі роботи, поведінка на перервах тощо. Воло-
діння елементарними правилами етикету забезпечує доброзичливі і 
поважні стосунки учасників процесу між собою.

Також культурним вважається такий судовий процес, де зна-
ходить своє вираження суворе дотримання встанановленого зако-
ном порядку в залі судового засідання. На превеликий жаль, наша 
1 Гребеньков, Г.В., Фіолевський, Д.П. (2004). Юридична етика: навчальний 

посібник. Київ: Алерта, 188.
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держава не містить жодного спеціального нормативно-правого акту, 
який би за своїм змістом регулював правила поведінки осіб, при-
сутніх в залі судового засідання, а ті, що зазначені в змісті ЦПК є 
досить суперечливими.

 Так, одним з різновидів гарантування здійснення цивільного су-
дочинства є застосування заходів процесуального примусу. Відпо-
відно до ч. 1 ст. 90 ЦПК України заходами процесуального примусу 
є встановлені процесуальні дії, що застосовуються судом до осіб, 
які порушують встановлені в суді правила або протиправно пере-
шкоджають здійсненню цивільного судочинства. Згідно ст. 49 ЗУ 
«Про судоустрій і статус судів» прояв неповаги до суду чи судді з 
боку осіб, які є учасниками процесу або присутні в судовому засі-
данні, тягне за собою відповідальність, установлену законом. Так, зі 
змісту ст. 1853 Кодексу України про адміністративні правопорушен-
ня (надалі КУпАП) неповага до суду, що виявилась у злісному ухи-
ленні від явки в суд свідка, потерпілого, позивача, відповідача або 
в непідкоренні зазначених осіб та інших громадян розпорядженню 
головуючого чи в порушенні порядку під час судового засідання, а 
так само вчинення будь-яких дій, які свідчать про явну зневагу до 
суду або встановлених у суді правил, тягнуть за собою накладення 
штрафу від двадцяти до ста неоподаткованих доходів мінімумів гро-
мадян. Складання протоколу про адміністративне правопорушення 
відповідно до наказу Державної судової адміністрації України від 
18 липня 2011 року №1131, покладено на службу судових розпо-
рядників. На підставі вищевикладеного, можна стверджувати, що 
під заходами процесуального впливу законодавець розуміє реакцію 
суду на вчинені сторонами, а також іншими особами, що присутні в 
залі судового засідання правопорушення, які за своїм змістом пере-
шкоджають подальшому розгляду справи по суті.

З буквального змісту ст. 1853 КУпАП вбачається, у разі неявки в 
суд позивача, відповідача та інших осіб – це є підставою для при-
тягнення їх до адміністративної відповідальності. Однак, в той же 
час, ст. 169 ЦПК говорить про те, що суд відкладає розгляду справи 
в межах розумного строку розгляду справи, у разі першої неявки в 
судове засідання позивача. ст. 207 ЦПК зазначає, що суд постанов-
ляє ухвалу про залишення позовної заяви без розгляду, якщо на-
лежним чином повідомлений позивач повторно не з’явився в судове 
1 Методичні рекомендації щодо складання протоколів про адміністративні 

правопорушення судовими розпорядниками 2011 (Державна судова 
адміністрація України). Офіційний сайт Судової влади України. <http://court.
gov.ua/dsa/2214/5247s87we/> (2014, листопад, 20).
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засідання без поважних причин або повторно не повідомив про при-
чини неявки, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи 
за його відсутності. Дещо інша ситуація складається стосовно не-
явки в судове засідання відповідача. Так, за правилами ст. 224 ЦПК 
за наявності умов, зазначених цією нормою суд вправі ухвалити за-
очне рішення. Тому, за своїм змістом ЦПК не вбачає в неявці сторін 
до суду прояву неповаги, а передбачає зовсім інші, несприятливі на-
слідки. З огляду на вищевикладене, маємо правову колізію.

Різновидами заходу процесуального примусу, відповідно до 
ст.  91 ЦПК є:

 1. попередження;
 2. видалення із зали судового засідання; 
 3. тимчасове вилучення доказів для дослідження судом;
 4. привід. 
Залежно від їх спрямованості умовно їх можна поділити на дві 

групи:
1. ті, що застосовуються до порушників в залі судового засідан-

ня (попередження і видалення із зали судового засідання);
2. ті, що забезпечують процес доказування (тимчасове вилучен-

ня доказів для дослідження судом і привід)1.
Щодо першої групи. Вони є яскравим прикладом культури про-

ведення судового засідання. ст. 92 ЦПК України зазначає, що до 
учасників цивільного процесу та інших осіб, присутніх в судово-
му засіданні, за порушення порядку під час судового засідання або 
невиконання ними розпоряджень головуючого застосовується по-
передження, а у разі повторного вчинення дій – видалення із зали 
судового засідання. Однак, чинне законодавство не роз’ясняє, що 
саме потрібно розуміти під терміном «порушення порядку в судово-
му засіданні». В юридичній літературі під цим поняттям пропону-
ється розуміти таку поведінку осіб, що перешкоджає нормальному 
рухові судового розгляду; свідчить про явну неповагу до суду; на-
правлена на протидію розпорядженням головуючого; свідчить про 
небажання дотримуватись встановленого цивільним процесуаль-
ним законом регламенту засідання, про зневажливу, образливу для 
інших осіб поведінку2.

На підставі вищевикладеного, приходимо до висновку, що по-
няття культури судового процесу є багатогранним та потребує 
1 Бичкова, С.С., Білоусов, Ю.В., Бірюков, В.І. (2008). Цивільний процесуальний 

кодекс України: науково-практичний коментар. Київ: Атіка, 214.
2 Жуйков, В.М., Пучинский, В.К., Треушников, М.К. (2003). Научно-практический 

комментарий к ГПК РФ. Москва, 253.
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комп лексного наукового дослідження. Зі змісту статті вбачається, 
що культура судочинства – це не тільки діяльність, заснована на 
нормах права, а й діяльність, в якій поряд з правовими моральни-
ми нормами присутні організаційні, виховні та інші компоненти1. 
Крім того, потребує детального врегулювання такий інститут ци-
вільного судочинства як заходи процесуального впливу. Зокрема, 
аби запобігти виникнення правових колізій вважаю, що законо-
давцю все ж таки варто було б роз’яснити, що саме слід розуміти 
під злісним ухиленням від явки до суду, яка передбачена ст. 1853 
КУпАП. На нашу думку, під поняттям «злісна» слід вважати таку 
неявку осіб, які беруть участь у справі, що мала місце більше ніж 
три рази підряд. 

1 Завальнюк, В. (2012). Культура правосуддя та антропологія права. Юридичний 
вісник, 13.
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Надія Кобецька, к. ю. н.

комплексний хаРактеР  
пРавового РегулЮвання викоРистання 
пРиРодних РесуРсів

The article gives the reasonable grounds of reasons and necessity of complex-
ity in regulation the relations of natural resources use. The author analyzes 
the objective factors that determine the necessity of ensuring an integrated 
approach; levels and character of reflection of comprehensive regulation. In 
particular, the complexity is expressed in a legal rules subject affiliation, in 
governance of natural resources use, in the methods of legal regulation, in 
specific legal means and instruments of regulation. At the article the complex-
ity of ostents of regulation the legal ownership title of natural resources use, 
transmission into ownership and lease, signing nature resource contracts, in 
the direct use and protection of natural resources has been described.

Об’єктивні особливості сучасних умов функціонування суспіль-
них відносин зумовлюють необхідність системного і комплексного 
підходу до їх правового регулювання. Як зазначається в літерату-
рі, наявність комплексних інститутів суттєво впливає на характер 
розвитку екологічного законодавства. Залежність екологічного пра-
ва від процесів, що відбуваються в інших галузях права настільки 
відчутна, що приводить до радикальних змін у характері правового 
регулювання тих чи інших питань охорони навколишнього природ-
ного середовища1. Підґрунтям необхідності комплексного підходу 
виступають об’єктивні чинники функціонування і розвитку суспіль-
ства в цілому, відображені в пріоритетах екологічної, соціальної та 
економічної політики держави. Абсолютно вірним у цьому відно-
шенні є висновок М. І. Васильєвої: ««Корпоративний», галузевий 
підхід до дослідження проблем екології ефективний лише в певній 
мірі і успішно може вирішувати проблеми інституційного поряд-
ку, коли ж право закликається до вирішення комплексних завдань, 
аналіз розвитку екологічного законодавства повинен іти не тільки 
зсередини, а й «зі сторони», слід виходити не стільки із пріоритет-
ності власних внутрігалузевих тенденцій, скільки із необхідності 
використання власних специфічних правових засобів для досягнен-
ня заявлених цілей загального характеру»2. При цьому, загальним 
1 Гвоздик, П. (2012). Механізм узгодження норм екологічного законодавства 

з нормами інших галузей законодавства. Вісник Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка: Юридичні науки, 92, 14. 

2 Васильєва, М.И. (2007). Концептуальне вопросы совершенствования 
экологической политики и законодательства об охране окружающей среды. 
Экологическое право, 2, 8. 
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завданням сучасного правового регулювання є забезпечення макси-
мальної ефективності дії юридичних механізмів у відносинах ви-
користання природних ресурсів. 

Теоретичні підвалини інституту природокористування були за-
кладені в 70-80 роках минулого століття В. Л. Мунтяном, Б.  Г.  Ро-
зовським, Ю. О. Вовком. Фундаментальною базою для дослі-
дження цього інституту в сучасний період є праці українських 
вчених-екологів Ю. С. Шемшученка, А. П. Гетьмана, Н. Р. Мали-
шевої, М. В. Краснової, В. І Андрейцева, І. І. Каракаша та інших. 
В 2012 році В. М. Комарницьким захищена докторська дисертація 
присвячена питанням права спеціального природокористування. 
Однак, динамічні зміни, які в останні роки відбуваються в механіз-
мі правового регулювання відносин використання природних ре-
сурсів (класичному інституті природокористування), зумовлюють 
необхідність обґрунтування принципових засад регулювання в цій 
сфері, які ґрунтуються на сучасних нормативних та програмних по-
ложеннях держано-правового життя. Серед них найважливіше міс-
це посідає принцип комплексного підходу. 

Метою даної публікації є обґрунтування підстав, необхідності та 
проявів комплексності в регулюванні відносин використання при-
родних ресурсів, зокрема, характеристика елементів механізму пра-
вового регулювання природокористування, в межах яких знаходить 
вираз комплексний характер регулювання, аналіз його відображен-
ня на рівні конкретних правових приписів.

Потреба комплексного підходу, в першу чергу, випливає з необ-
хідності правового оформлення оптимального поєднання еконо-
мічних, споживацьких інтересів людини в задоволенні ресурсних 
потреб економіки та екологічних інтересів, спрямованих на забезпе-
чення життєво необхідної потреби існування в безпечному, ресурс-
но та екологічно збалансованому довкіллі. Співіснування та право-
ве оформлення економічних та екологічних інтересів суспільства у 
відносинах «суспільство» – «природа» традиційно лежить в основі 
теоретичних досліджень та правових конструкцій в цій сфері. Разом 
з тим, система інтересів, які проявляються у відносинах викорис-
тання природних ресурсів не обмежується лише названими, а вклю-
чає переплетення різного характеру та суб’єктного складу інтересів, 
зокрема, публічних (в розумінні загальносуспільного екологічного 
інтересу) і приватних екологічних та не екологічних інтересів окре-
мих суб’єктів. Так, для відносин використання природних ресур-
сів характерна суперечність, а точніше, подвійність інтересів: в 
господарській експлуатації, використанні природних ресурсів як 
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сировинної бази економіки і необхідності збереження та раціональ-
ного використання природних ресурсів (економічний (публічний 
чи приватний) та екологічний (публічний чи приватний) інтерес); 
корпоративних господарських інтересів ресурсодобувних компаній 
в максимальній експлуатації природних благ та суспільних інтер-
есів населення відповідної території в збереженні нормальних умов 
свого існування (приватний економічний та суспільний (публічний) 
екологічний інтерес), а також не так яскраво виражена подвійність в 
інтересах окремо взятого природокористувача, який, з одного боку, 
напряму зацікавлений в експлуатації природного об’єкта, вилученні 
з нього корисних властивостей та отриманні прибутків, а з іншо-
го, – принаймні повинен бути зацікавлений, в збереженні природ-
ного об’єкту. 

Основою необхідності комплексного підходу до регулювання 
природноресурсових відносин є також об’єктивно існуючий зв’язок 
між природними об’єктами. На нерозривний фізичний і екологіч-
ний зв’язок природних об’єктів, який зумовлює взаємозв’язок і 
комплексність нормативних приписів, що визначають правовий ре-
жим використання природних ресурсів, наголошували відомі пред-
ставники еколого-правової науки ще «на зорі» формування системи 
природноресурсових (природоохоронних, екологічних) норм1. 

Необхідність забезпечення комплексного підходу базується на 
загальносприйнятій як на міжнародному, так і на національному 
рівні концепції сталого розвитку. Як зазначає Н. Р. Малишева, «саме 
ця концепція має бути покладена в основу еколого-правового регу-
лювання в наступному столітті як теорія, що не абсолютизує жоден 
з аспектів розвитку, однаково дбаючи про економічну, соціальну та 
екологічну його складові, намагаючись врівноважити їх»2. Комп-
лексне використання природних ресурсів відіграє регулюючу роль 
у функціонуванні соціо-еколого-економічної системи та виступає 
одним з елементів досягнення сталого розвитку. 

Якщо вдатися до загального аналізу механізму правого регулю-
вання відносин використання природних ресурсів, то тут принцип 
комплексності виражений в різних аспектах. 
1 Вовк, Ю. А. (1986) Советское природоресурсовое право и правовая охрана 

окружающей среды. Харьков, Вища школа. Гетьман, А.П., Шульга, М.В. (2013). 
Вовк Ю. О. Вибрані праці. Харків, Юрайт, 464; Шемшученко, Ю.С. (1978). 
Организационно-правовые вопросы охраны окружающей среды в СССР. Киев, 
Наукова думка, 200. 

2 Малишева, Н. (2011). Екологічне право: вектори розвитку в ХХ сторіччі. Право 
України, 2, 116.
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Комплексність яскраво проявляється в предметній приналеж-
ності правових норм, які регулюють відносини використання при-
родних ресурсів. Не вдаючись в детальний аналіз широко представ-
леної в науковій літературі дискусії щодо галузевої приналежності 
норм, які регулюють відносини використання природних ресурсів, 
сьогодні треба констатувати об’єктивну потребу в залучені до регу-
лювання даної групи відносин цивільних, господарських, фінансо-
вих форм регулювання, які закріплені в законодавчих положеннях. 
При цьому норми екологічного, природоохоронного характеру не 
повинні «розчинитись» в «горизонтальному» переліку галузевих 
елементів, оскільки в такому випадку буде вихолощена суть інсти-
туту використання природних ресурсів та не враховуватимуться 
особливості природних ресурсів як унікальних об’єктів правого ре-
гулювання. Правові норми інших галузей повинні бути органічно 
введені в еколого-правовий режим природних ресурсів при пріори-
тетності норм природоохоронного характеру. 

В регулюванні екологічних, зокрема, і природноресурсових від-
носин застосовується поєднання різних способів, методів правово-
го регулювання. В юридичній літературі наголошується, що «змі-
шаність методів правового регулювання – особливість екологічного 
права України, яка пов’язана з його змістом, предметом і різноманіт-
ністю. В зв’язку з зазначеним, екологічне право України однозначно 
не можна відносити ні до приватного, ні до публічного права, хоча 
в тих чи інших його розділах можуть переважати приватноправові 
чи публічно-правові елементи»1. Інститут використання природних 
ресурсів також послуговується змішаним комплексним методом 
регулювання, який передбачає поєднання імперативних та диспо-
зитивних засад, способів встановлення поведінки суб’єктів. При 
цьому, важливо забезпечити такий спосіб регулювання, при якому 
суб’єктам будуть надані можливості самостійного визначення та 
вибору своєї поведінки в імперативно встановлених межах. Реаліза-
ція змішаного методу правового регулювання та особливість комп-
лексного характеру інституту використання природних ресурсів 
передбачає оптимальне поєднання загальних юридичних способів, 
інструментів правового регулювання – дозволів, заборон та пози-
тивних зобов’язань в механізмі правового регулювання використан-
ня природних ресурсів. Ще у 80-их роках минулого століття В. В. 
Петров виокремлював природноресурсові імперативи, які базують-
1 Балюк, Г.І., Кохановська, О.В. (2009). Екологічне право України: передумови 

і особливості його подальшого розвитку. Вісник Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка: Юридичні науки, 81, 182.
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ся на узгодженому поєднанні вимог охорони природи з інтересами 
господарської експлуатації ресурсів природи1.

Названі вище загальні особливості предметної приналежності та 
змішаного методу правового регулювання відносин використання 
природних ресурсів конкретизуються на рівні окремих правових 
норм, правових режимів та статусів. 

 В сучасних умовах значні зміни відбуваються при встановленні 
правового статусу держави як суб’єкта природноресурсових відно-
син. Привілейований статус держави як виключного власника всіх 
природних ресурсів трансформується і набуває різних проявів, а 
відповідно і обсягів повноважень, методів і форм їх реалізації. Дер-
жава, зберігаючи за собою статус владного суверена-управлінця, 
одночасно, саме у відносинах природокористування і приналеж-
ності природних ресурсів, стає рівноправним з іншими учасниками 
суб’єктом, яка використовує публічні прерогативи і владний потен-
ціал з одночасним забезпеченням певної автономії інших власників і 
користувачів. Виведення частини природних ресурсів з-під власнос-
ті держави веде до позбавлення її можливості займати місце влас-
ника у всіх природноресурсових відносинах. Разом з тим держава і 
дальше залишається (і об’єктивно повинна залишатися) основним 
суб’єктом власності на природні ресурси, наділяючись конкретни-
ми правами власника та відповідними правовими засобами їх реалі-
зації, що забезпечують ефективне здійснення її повноважень. Як за-
значає В.В. Носік, «у Конституційній концепції права власності на 
землю Українського народу суттєво змінюється правове становище 
держави як рівноправного суб’єкта права власності на землю серед 
фізичних і юридичних осіб…. , держава в особі центральних і міс-
цевих органів як суб’єкт права власності на землю може набувати 
й реалізовувати суб’єктивні права на землю і виконувати обов’язки, 
підпорядковуючись тим самим конституційним принципам охорони 
довкілля, прав і свобод громадян, соціальної спрямованості еконо-
міки, якими мають керуватись фізичні і юридичні особи»2.

Комплексний підхід сьогодні є необхідним при встановленні 
правових форм приналежності та титулів законного володіння при-
родними ресурсами, оскільки, до регулювання цієї сфери крім тра-
диційних публічно-правових, адміністративних форм залучаються 
класичні цивільно– та господарсько-правові. 
1 Петров, В.В. (1981). Экология и право. Москва, Изд-во «Юридическая 

литература», 69. 
2 Носік, В.В. (2006). Право власності на землю Українського народу, Київ, 

Юрінком Інтер, 132. 
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Це, зокрема, конструкція речових прав, які представлені сьогод-
ні в земельному та лісовому законодавстві: права власності, права 
користування, сервітутні права. Одночасно, при поширенні на при-
родні ресурси інституту речових прав, які спрямовані на забезпе-
чення інтересів уповноваженої особи, слід обов’язково враховувати 
особливий режим природних ресурсів, які, як не одноразово наго-
лошувалося в еколого-правовій літературі, не є речами, майном в 
класичному розумінні, а відповідно поширення на них загального 
цивільно-правового режиму речових прав є неприйнятним і може 
потягнути суттєві негативні екологічні і соціальні наслідки. 

В системі юридичних фактів, які є підставами виникнення від-
носин використання природних ресурсів, сьогодні органічно по-
єднуються дозвільні документи, як інструменти адміністративно-
правового режиму та договори, які є класичною приватно-правовою 
формою регулювання. При цьому, обидва ці інструменти у відноси-
нах природокористування набувають специфічних рис. Основною 
особливістю природноресурсових дозволів є, те, що вони, в першу 
чергу, виступають правовими формами передачі державою та ін-
шими суб’єктами, зокрема, власниками природних ресурсів, права 
користування визначеною частиною природного об’єкта. Природ-
норесурсові договори, в свою чергу, виступають формою регулю-
вання відносин використання природних ресурсів, в яких поєднані 
приватні і публічні елементи, зумовлені необхідністю захисту пу-
блічних екологічних інтересів. 

Конкретні прояви комплексного регулювання на пряму пов’язані 
з вказаними вище нерозривним зв’язком природних об’єктів між со-
бою і представлені сьогодні в правових нормах. 

Традиційно це відображено при закріпленні прав і обов’язків ко-
ристувачів природних ресурсів, зокрема, екологічних вимог до їх 
поведінки, які стосуються не лише того виду природного об’єкту, 
який переданий в безпосереднє користування, а й природоохорон-
них зобов’язань щодо впливу на інші природні об’єкти і ресурси. 
Так до обов’язків водокористувачів віднесений обов’язок утриму-
вати в належному стані зони санітарної охорони джерел питного та 
господарсько-побутового водопостачання, прибережні захисні сму-
ги, смуги відведення, берегові смуги водних шляхів, очисні та інші 
водогосподарські споруди та технічні пристрої (п. 6 ст. 44 Водного 
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кодексу України1); в Законі України «Про тваринний світ»2 містяться 
вимоги охорони не лише безпосередньо об’єктів тваринного світу, а 
й середовища їх перебування, шляхів міграції (ст. ст. 3 (ч. 2), 34, 39); 
до обов’язків тимчасових лісокористувачів Лісовий кодекс Украї-
ни3 відносить обов’язок вести роботи способами, які забезпечують 
охорону типових та унікальних природних комплексів і об’єктів, 
рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів 
тваринного і рослинного світу (ст. 21 (п.2 ч.2)).

Автори однієї з перших фундаментальних монографій, присвяче-
ній праву природокористування, серед трьох аспектів характеристи-
ки права природокористування зазначали, що «здійснення конкрет-
них видів користування природним об’єктом не повинно приносити 
шкоду іншим частинам цього природного об’єкту, який використо-
вуються з іншою метою, тобто реалізація конкретного виду права 
користування відповідним об’єктом природи не повинна спричиня-
ти шкоду іншим його видам. Наприклад, право користування вода-
ми для потреб енергетики не може здійснюватися на шкоду праву 
сільськогосподарського водокористування…»4 Такий підхід втіле-
ний зараз, наприклад, у нормах Водного кодексу України при реа-
лізації принципу пріоритетності використання водних об’єктів для 
забезпечення питних та господарсько-побутових потреб населення 
(ст. ст. 36, 45, 48 (ч. 2), 55 (п. 7), 61).

Слід зазначити, що комплексність правового регулювання пра-
ва природокористування є проявом принципу раціонального при-
родокористування. В ряді випадків використання одного природно-
го ресурсу увазі неможливе без використання іншого природного 
ресурсу або прямого впливу на нього, у зв’язку з чим актуальним 
є становлення інституту комплексного природокористування, що 
забезпечує можливість використання різних природних ресурсів 
з урахуванням їх екологічних взаємозв’язків. Нова редакція ст. 51 
Водного кодексу України від 18.09.2012 р. суттєво змінила порядок 
1 Водний кодекс 1995 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 

України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/213/95- %D0 %B2 %D1 %80> 
(2014, листопад, 30).

2 Закон про тваринний світ 2001 (Верховна Рада України). Офіційний сайт 
Верховної Ради України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2894-14/
parao22#o22> (2014, листопад, 30).

3 Лісовий кодекс 1994 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 
України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3852-12/paran131#n131> (2014, 
листопад, 30).

4 Краснов, Н.И., Аксененок, Г.А., Башмаков, Г.С., Булгакова, Л.И., Крассов, О.И., 
Иконицкая, Н.И. (1990). Право природопользования в СССР. Москва, Наука, 94.
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і умови надання водних об’єктів в оренду. Основною новацією ст. 
51 стало положення про те, що водні об’єкти надаються в оренду у 
комплексі із земельною ділянкою. Питання оренди водного об’єкту 
(який буквально включає тільки воду) і земельної ділянки під ним та 
навколо нього, що було чи не найпроблемнішим для практики, нео-
дноразово ставало предметом наукових дискусій. Варто відзначити 
і те, що орендодавцями водних об’єктів виступають органами, які 
здійснюють розпорядження земельними ділянками під водою (вод-
ним простором) згідно з повноваженнями, визначеними Земельним 
кодексом України (ч. 6 ст. 51 Водного кодексу України), а це усунуло 
колізію в питанні компетенції органів, уповноважених на передачу 
водних об’єктів і земельних ділянок. В майбутньому доцільно тако-
го характеру договори комплексного природокористування1 поши-
рити і на інші види природокористування. 

Саме комплексний підхід, заснований на системних науково об-
ґрунтованих висновках і дослідженнях та впілений в нормах права 
може забезпечити врахування і відображення всіх аспектів, проя-
вів та сторін природноресурсових відносин і, в кінцевому рахунку, 
максимальне досягнення цілей правового регулювання та високу 
ефективність правозастосовчої практики. В цьому контексті абсо-
лютно доцільним вбачається висловлена В. І. Андрейцевим ідея про 
доцільність за сучасних умов кодифікації природноресурсового за-
конодавства шляхом підготовки інтегрованого нормативно-правого 
акта у формі Природноресурсового кодексу України, який би на 
єдиних правових принципах відкорелював різні ресурсові кодекси 
та закони2. В такому актів найповніше можна було б забезпечити 
комплексний та системний підхід до регулювання інституту вико-
ристання природних ресурсів.

1 Макарова, Т.И. Право природопользования как институт экологического 
законодательства (к вопросу о разработке Экологического кодекса Республики 
Беларусь). Электронная библиотека law.bsu.by. <http://www.law.bsu.by/pub/25/
Makarova_11.doc> (2014, листопад, 30). 

2 Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та 
господарського права. Правова система України: історія, стан та перспективи: 
у 5 т. Т. 4. (2008). Харків, Право, 168.



637

ISSN 2336-5439          EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 1 Issue 6  2014

Сергій Братель, к.ю.н.

деРжавна політика  
щодо Розвитку пРавоохоРонної сфеРи

This article outlines the main ways of law enforcement bodies’ reform in 
the context of public policy, analyzed key aspects prospects of that agency, 
considered weaknesses and suggestions for improving the work of the law 
enforcement bodies through the prism of European standards. It was deter-
mined that the main areas of law enforcement bodies reform is to optimize 
the structure of the Ministry of Internal Affairs, the rule of law, depoliticiza-
tion, demilitarization, decentralization, public relations, transparency and ac-
countability, personnel work. Also prepare a detailed conclusions and propos-
als for state policy on law enforcement field.

актуальність. Правоохоронна сфера в усі часи була однією з 
умов формування правової держави. Вона є гарантом створення чіт-
кого механізму контролю за правопорядком та законністю в суспіль-
стві. Європеїзація суспільства, прагнення інтеграції в європейський 
простір, захист прав, свобод громадян, демократизація зумовлюють 
необхідність побудови якісно нової моделі правоохоронних органів, 
які відіграють визначальну роль у захисті прав і свобод людини та 
громадянина. Поширеність корупції в усіх ешелонах влади, зокре-
ма і в самій правоохоронній сфері свідчить про недосконалість та 
неефективність функціонування цих органів. «Телефонне право», 
лобізм інтересів, порушення Європейської конвенції з прав люди-
ни, низький професійний рівень вимагають негайної розробки дер-
жавної політики щодо реформування, вдосконалення та оптимізації 
правоохоронних органів, зокрема, органів внутрішніх справ.

метою статті є визначення основних шляхів розвитку право-
охоронних органів з ретроспективного та перспективного поглядів, 
аналіз Концепції реформування органів внутрішніх прав, а також 
пошук оптимальних шляхів імплементації європейських зразків 
функціонування цих інститутів.

останні дослідження. Питаннями реформування та удоскона-
лення механізму правоохоронної сфери займалися В.Б. Авер’янов, 
О.М. Бандурка, І.В. Бондаренко, В.В. Долежан, B.C. Зеленецький, 
І.В. Зозуля, О.М. Капля, О.Г. Кальман, Ю.Ф. Кравченко, А.Т. Ком-
зюк, С.Ф. Константінов, О.В. Кузьменко, А.М. Куліш, М.В. Ло-
шицький, І.О. Луговий, М.І. Мельников, В.І. Олефір, І.П. Петрова, 
В.В.  Сташис, В.Я. Тацій, О.Н. Ярмиш та інші.

виклад основного матеріалу. Державна політика України у сфе-
рі правоохоронних органів формується, охоплюючи цілий комплекс 
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служб. Для кращого аналізу цієї проблеми дамо визначення дефініції 
«правоохоронні органи». Відповідно до Закону України «Про дер-
жавний захист працівників суду та правоохоронних органів», пра-
воохоронними органами є органи прокуратури, внутрішніх справ, 
служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Си-
лах України, органи охорони державного кордону, органи доходів 
і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, 
органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної 
лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або 
правоохоронні функції1. 

Водночас Закон України «Про основи національної безпеки Укра-
їни», визначає правоохоронні органи як органи державної влади, на 
які Конституцією та законами України покладено здійснення пра-
воохоронних функцій2. Ст. 1 Закону України «Про демократичний 
цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними 
органами держави» від 19 червня 2003 р. закріплює правоохорон-
ні органи як державні органи, які здійснюють правозастосовні або 
правоохоронні функції відповідно до законодавства3. 

Ми погоджуємося з думкою В. Т. Маляренка, що структурно до 
системи правоохоронної діяльності належать такі напрями: діяль-
ність із забезпечення охорони учасників кримінального судочинства; 
діяльність органів прокуратури; діяльність із виявлення, запобіган-
ня та розслідування злочинів; діяльність із захисту державної (на-
ціональної) безпеки, державного кордону й охорони правопорядку4. 

Як бачимо, спектр поняття «правоохоронні органи» є досить ши-
роким, і сьогодні не існує єдиного уніфікованого законопроекту про 
ці органи, що призводить до розбіжностей та суперечностей між 
нормативно-правовими актами.

У статті ми розглянемо органи внутрішніх справ, оскільки вони 
заслуговують на активну увагу з боку громадськості та потребують 
невідкладного реформування.
1 Закон про державний захист працівників суду і правоохоронних органів 1993 

(Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 11, 50.
2 Закон про основи національної безпеки України 2003 (Верховна Рада України). 

Відомості Верховної Ради України, 39, 351.
3 Закон про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і 

правоохоронними органами держави 2003 (Верховна Рада України). Офіційний 
веб-портал Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/975-
15>.

4 Білоус, В.Т., Захарова, О.С., Ковальський, В.С., Маляренко, В.Т. (відп. ред.) 
(2007). Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: підручник. Київ: 
Юрінком Інтер.
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Необхідність реформування правоохоронної системи закріплена 
на законодавчому рівні. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про 
основи національної безпеки України», «реформування право-
охоронної системи з метою підвищення ефективності її діяльнос-
ті на основі оптимізації структури, підвищення рівня координації 
діяльності правоохоронних органів, покращення їх фінансового, 
матеріально-технічного, організаційно-правового і кадрового забез-
печення» є одним із основних напрямів державної політики з пи-
тань національної безпеки України у сфері державної безпеки1.

Крім того, необхідність докорінної перебудови правоохоронної 
сфери затверджує ціла низка міжнародних документів Ради Євро-
пи у правоохоронній сфері, що тією чи іншою мірою стосуються й 
України: Рекомендації ПАРЄ «Контроль внутрішніх служб безпе-
ки в країнах-членах Ради Європи» від 26.04.1999 р. № 1402 і «Про 
демократичний нагляд над сектором безпеки в країнах-членах» від 
23.06.2005 р. № 1713, Рекомендація Комітету міністрів Ради Єв-
ропи «Роль прокуратури в системі кримінального правосуддя» від 
06.10.2000 р. та інші2. Як бачимо, увага до реформування право-
охоронної системи досить висока, що свідчить про її важливість у 
розвитку демократичної правої держави.

Європейські нормативні акти свідчать про необхідність вдоско-
налювати вітчизняну державно-правову систему з метою набли-
ження до європейських стандартів. Для досягнення цих цілей Рада 
Європи визначила критерії – Копенгагенські принципи, які перед-
бачають стабільність установ, що гарантують верховенство права, 
дотримання прав людини, повагу та захист прав меншин. Ці чинни-
ки і передбачають гарантії незалежності судової влади, поліпшен-
ня функціонування судів, створення стабільно діючих інститутів у 
сфері юстиції та внутрішніх справ, посилення боротьби з корупці-
єю, захист основних свобод.

Основою реформування органів внутрішніх справ в Україні пови-
нна стати Стратегія розвитку правоохоронних органів та відповідна 
Концепція. За словами А.Б. Авакова, метою Концепції є перетво-
рення МВС на цивільне правоохоронне багатопрофільне відомство 
1 Закон про основи національної безпеки України 2003 (Верховна Рада України). 

Відомості Верховної Ради України, 39, 351. 
2 Council of Europe Recommendation of Parliamentary Assembly № 1402 26.04.1999 

(Control of internal security services in council of Europe member states). <http://
www.assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHT =16689>.
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з чітким розмежуванням політичної та правоохоронної функцій1. 
При цьому відповідно до пп. 5 п. 1 Плану заходів із виконання 
зобов’язань України, що випливають з її членства в Раді Європи, за 
Указом Президента від 12.01.2011 р. № 24/20112, для сталого функ-
ціонування демократичних інститутів і утвердження верховенства 
права передбачається розроблення концепції реформування правоо-
хоронних органів. Таким чином, розвиток системи правоохоронних 
органів передбачає всебічне й перспективне планування її організа-
ції та напрямків діяльності.

Аналіз реформ поліції в країнах Центральної та Східної Європи 
показало, що реформування поліції тримається на так трьох «д» – 
деполітизації децентралізації та демілітаризації, які в результаті по-
роджують демократизацію3. Деполітизація полягає в розмежуванні 
політичного та профільного керівництва: політичне керівництво 
здійснюється міністром внутрішніх справ на рівні формування по-
літики, розроблення нормативних актів, а профільне – начальником 
поліції.

Департамент поліції повинен бути незалежним у здійсненні 
службово-оперативної діяльності і структурно не підпорядкованим 
міністру, який має політичні функції. Міністр внутрішніх справ не 
повинен втручатися в службово-оперативну діяльність національ-
ної поліції та її керівника, мати доступ до матеріалів кримінальних 
проваджень та давати вказівки і розпорядження щодо виконання їх 
кримінальних процесуальних обов’язків. Тому потрібно чітко усві-
домлювати відмінність між реформою Міністерства внутрішніх 
справ як центрального органу виконавчої влади в контексті адмі-
ністративної реформи та реформування поліції в рамках реформи 
кримінальної юстиції.

Децентралізація передбачає підвищення відповідальності на 
місцевому рівні та підзвітність громаді, тобто розподіл міліції на 
національну, яка б займалася розслідуванням злочинів та місцеву, 
завданнями якої були б охорона громадського порядку та розслі-
дування незначних кримінальних правопорушень. Основним кри-
терієм здійснення децентралізації є не лише бажання формувати 
1 А. Аваков презентував реформу МВС. Закон і бізнес. <http://zib.com.ua/

ua/106494-avakov_prezentuvav_reformu_mv.html>.
2 Указ про План заходів із виконання обов’язків та зобов'язань України, що 

випливають з її членства в Раді Європи 2011 (Президент України). Офіційний 
вісник України, 4, 2, 197.

3 Абрахам, П., Баркач, Д., Бек, А. (2005). Реформування поліції в країнах 
Центральної та Східної Європи. Процес і прогрес. Київ.
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муніципальну поліцію, але й прагнення забезпечити участь місце-
вої громади у діяльності поліції, а також можливість керівника та-
кого органу самостійно приймати рішення щодо кандидатур, сил, 
засобів і функціональних обов’язків штату. 

У 2004 році була спроба сформувати такий орган, що було за-
тверджено Постановою Кабінету Міністрів Положення про місцеву 
міліцію, однак такі зміни не тримали подальшого розвитку1. 

На нашу думку, Стратегія розвитку МВС повинна передбачати 
входження до складу органу різних служб (національної поліції, 
Національної гвардії, прикордонної та міграційної служб, служби з 
питань надзвичайних ситуацій та ін.), проте головною умовою по-
будови МВС є фінансова та організаційно-управлінська самостій-
ність кожного з них як окремого органу виконавчої влади, отримана 
в результаті реформування та розробки власної стратегії розвитку.

Міністр МВС з центральним апаратом буде виконувати роль ку-
ратора та координатора діяльності з правом прямо керувати кожною 
із служб лише у надзвичайних випадках. Разом із демократични-
ми засадами та самостійним статусом кожної із служб, в МВС іс-
нуватимуть чіткі та зрозумілі правила взаємодії, які в разі необхід-
ності забезпечать злагоджену роботу різних служб для вирішення 
проблем на національному рівні (формування нових підрозділів та 
робочих груп, відкомандирування персоналу, послідовність дій та 
використання ресурсів). Крім того, МВС України забезпечуватиме 
робочу взаємодію регіональних (територіальних) представників 
різних служб в їх повсякденній діяльності2. 

Звертаючись до досвіду зарубіжних кран, зауважимо, що в краї-
нах, де діє загальне право, існує принцип здійснення правоохорон-
ної діяльності за домовленістю, а це передбачає, що дії поліції є 
легітимними та відповідають верховенству права. У Франції Іспанії 
та США це поєднання нагляду з боку місцевого та центрального 
управління та має вигляд окремих служб поліції, які діють на місце-
вому державному рівні, а інші – на федеральному.

Цікавою є система правоохоронних органів у Іспанії, де існує 
потрійна система правоохоронних органів та органів безпеки, яка 
включає в себе дві служби державної поліції (Корпус Національ-
ної поліції та Цивільну поліцію), три автономні та муніципальні 
1 Постанова про затвердження Положення про місцеву міліцію 2004 (Кабінет 

Міністрів України). Офіційний вісник України, 32, 2140.
2 Захаров, Є., Мартиненко, О. Стратегія розвитку органів внутрішніх справ. 

Закон і бізнес. <http://zib.com.ua/ua/print/101834strategiya_rozvitku_organiv_
vnutrishnih.html>.
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служби. Державні та автономні служби відповідають за виконання 
різноманітних функцій та розслідують злочини, в той же час му-
ніципальні служби поліції відповідають за вирішення адміністра-
тивних питань і здійснюють контроль за дорожньо-транспортним 
рухом. Діяльність автономних та державних служб контролюється з 
центру, а муніципальними керує Місцевий комітет з питань безпеки 
та Координаційна комісія.

Поліція Франції має дещо іншу структуру управління. Так, робо-
ту Національної поліції контролює Міністерство внутрішніх справ, 
і вона підпорядковується цивільному законодавству, а національна 
жандармерія підпорядковується Міністерству оборони. Крім цього 
існують дрібні муніципальні служби, які не мають повноважень на 
накладення арешту та проведення розслідування, але забезпечують 
громадський порядок та виконання розпоряджень місцевих органів 
виконавчої влади1.

Таким чином, досвід інших країн демонструє багаторічне вдале 
функціонування поліції та ефективність існування саме такого зраз-
ка поділу її функціональних обов’язків.

Демілітаризація передбачає формування духу демократизму та 
громадянської свідомості серед працівників, а також викорінення 
архаїзмів радянської епохи, таких як «тривожні валізи», стройова 
підготовка, огляди, парадів. Усі ці «статутні» речі згаюють час, який 
повинен бути спрямований на розслідування правопорушень, під-
вищення кваліфікації та розвитку нових технологій збирання дока-
зів. Авторитарність в управлінні та демонстрування непотрібного 
для громадського загалу «міліцейського шоу» не може бути присут-
нім у сучасних правоохоронних органах, які перш за все зобов’язані 
слідкувати за дотриманням прав і свобод людини та недопущення 
їх порушень.

Головну мету міжнародної правоохоронної діяльності вбачають в 
охороні права та підтриманні світового порядку. Ми погоджуємось 
з точкою зору A.M. Кучука, який зазначає, що метою правоохорон-
ної діяльності є охорона прав і свобод людини і громадянина; забез-
печення громадського порядку та громадської безпеки; підтримання 
правопорядку; втілення в життя принципу верховенства права2.
1 Білоус, В.Т., Захарова, О.С., Ковальський, В.С., Маляренко, В.Т. (відп. ред.) 

(2007). Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: підручник. Київ: 
Юрінком Інтер.

2 Кучук, А. (2005). Правоохоронна діяльність: стан наукової розробки проблеми. 
Господарство, підприємництво і право, 72, 68-72.
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Слушно у свій час зазначив В.В. Чумак, що реформа правоохо-
ронної системи є передумовою будь-яких інших реформ в Україні; 
реформи у правоохоронних органах повинні бути скоординовані та 
інтегровані з відомчими планами та програмами; завдання рефор-
мування полягає в тому, щоб була відповідність між завданнями і 
функціями, структурою та людьми і ресурсним забезпеченням1.

У 2013 р. ОВС України нараховували 261 тис. осіб, включаю-
чи персонал внутрішніх військ, курсантів та цивільних службов-
ців. Така кількість у 1,5 рази перевищувала середній європейський 
показник (300 поліцейських на 100 тис. населення) та була майже 
вдвічі більшою, ніж передбачають рекомендації ООН – 222 полі-
цейських на 100 тис. населення. При 21 млн. 840 тис. осіб еконо-
мічно активного населення це означало, що кожний 83-й працюю-
чий громадянин отримував зарплату від МВС України2. Наслідком 
боротьби політиків за вплив на призначення в МВС «своїх людей» 
стало звільнення за роки незалежності понад 300 перших керівни-
ків обласного рівня, в тому числі 17 керівників ГУМВС у Львівській 
області, 15 – у АР Крим, 13 – у м. Києві.

«Amnesty International» у своєму щорічному звіті вказала на на-
ступні проблеми в діяльності ОВС: катування та інше жорстоке 
поводження з громадянами; високий рівень корупції; необгрунто-
вані взаємоз’зки між прокуратурою та міліцією; не проведення роз-
слідувань щодо злочинів вчинених правоохоронцями; відсутність 
громадського контролю за діяльністю міліції; низьке матеріальне 
та соціальне забезпечення працівників міліції; одержання посад за 
гроші3.

Отже, реформування правоохоронних органів повинно відбува-
тися за такими основними напрямами: оптимізація структури МВС; 
верховенство права; деполітизація; демілітаризація; децентраліза-
ція; робота з громадськістю; прозорість та підзвітність; кадрова ро-
бота. Міністерство повинно бути незалежним від решти відомств, 
мати цивільний характер та бути відкритим. Міністерство слід ре-
організувати в так званий «Home office», складовою частиною якого 
повинна стати Служба національної поліції. Міністерство повинно 
включати наступні підрозділи: Національної поліції; Національної 
1 Чумак, В. Реформування правоохоронної системи України. <http: // www.icps.

com.ua.doc.chumak_reform.doc>.
2 Інформація із сайту МВС. <http://zib.com.ua/ua/print/101834strategiya_rozvitku_

organiv_vnutrishnih.html>.
3 Amnesty International 2011: Україна. Права людини в Україні. Інформаціний 

портал Харківської правозахисної групи. <http://www.khpg.org/ru/>.
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гвардії; Державної міграційної служби; Державної прикордонної 
служби; Державної служби з питань надзвичайних ситуацій.

Реформування МВС України заплановане в два етапи: перший 
у 2014 р. і другий в 2015-2016 рр. Перший етап (2014 р.) перед-
бачає функціональні та організаційні перетворення апарату МВС; 
ліквідацію дублюючих підрозділів і об’єднання структурних під-
розділів зі спорідненими завданнями і функціями; розроблення та 
прийняття нової редакції Закону України «Про загальну структуру 
і чисельність Міністерства внутрішніх справ України». Другим ета-
пом (2015-2016 рр.) передбачено розроблення та прийняття нової 
законодавчої бази з урахуванням європейських норм і стандартів; 
реалізація інституційних та функціональних перетворень і внесен-
ня змін після прийняття нових редакцій законодавчих актів; здій-
снення організаційних заходів, спрямованих на стале, ефективне 
та злагоджене функціонування нової моделі побудови органів вну-
трішніх справ1.

Також діяльність МВС України повинна спрямовуватися на за-
доволення потреб населення на рівні територіальних громад через 
запровадження інформаційно-телекомунікаційних ресурсів. Крім 
того, у сфері нормативного забезпечення слід регулярно проводити 
оновлення нормативної бази з урахуванням нових міжнародних до-
кументів, імплементованих Україною, рішень Європейського суду 
з прав людини, а також рекомендаційних документів міжнародних 
інституцій з метою гармонізації законодавства для запозичення 
кращих закордонних зразків. Покращувати кадровий потенціал Мі-
ністерства необхідно через запровадження деталізованого спектру 
завдань, функцій та повноважень, які повинні відображатися у реко-
мендаціях, інструкціях, постановах і наказах для прогнозування дій 
в екстремальних ситуаціях. Кандидати на керівні посади регіональ-
ного рівня повинні проходити двоступеневу процедуру конкурсного 
відбору, що містить оцінку загальної компетенції та компетенції у 
спеціальних галузях. 

Також важливу роль у формуванні державної політики щодо 
реформування правоохоронної системи відіграє розроблена сис-
тема менеджменту та виконавської дисципліни, зміни пріоритетів 
для унеможливлювання політичного впливу, усунення дублювання 
функцій ряду відомств, що розпорошують функції та поширюють 
нелогічність вказівок.
1 Аваков А. презентував реформу МВС. Закон і бізнес. <http://zib.com.ua/

ua/106494-avakov_prezentuvav_reformu_mv.html>.
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Наразі є потреба у створенні одного комплексного документу, 
який би мав положення, що стосуються алгоритму дій у нестан-
дартних ситуаціях (за прикладом європейських кодексів поведінки 
поліції «Polіce Code of Conduct»). Також слід зазначити, що МВС 
України сьогодні має систему корпоративної етики та протидії про-
фесійній деформації, надаючи обов’язкову та регулярну психоло-
гічну допомогу персоналу з метою запобігання негативних явищ, 
а також безконфліктної реалізації особистих, корпоративних та 
державних інтересів. Існує необхідність у створенні муніципальної 
поліції в ракурсі деполітизації за рішенням місцевих органів само-
врядування, яка б фінансувалася за їхній рахунок. 

Також повинна бути забезпечена інформаційна оновлюваність 
нормативних актів, врахування пропозицій, зауважень та комента-
рів громадян, що надходять до законодавчих актів, а також повідо-
млень і заяв щодо вчинення кримінальних правопорушень.

Крім того, не менш важливим є запровадження так званого 
«community policing»: інтенсивної співпраці з громадянами, ство-
рення двостороннього зворотнього зв’язку між міліцією та громад-
ськими об’єднаннями.

висновки. Таким чином, можна стверджувати, що сучасна пра-
воохоронна сфера потребує розробки державної політики повинна 
та мати комплексний характер і охоплювати усю систему правоо-
хоронних органів. Реформа повинна стати послідовним процесом, 
який проводитиметься плановим заходом. Очевидною є необхід-
ність імплементації положень європейських документів, що стосу-
ються реформи кримінальної юстиції та створення єдиного закону, 
що регламентував би функціональні обов’язки правоохоронних ор-
ганів, їх систематизацію та підпорядкованість. Важливою також є 
підвідомча незалежність і відсутність впливу з боку політичних сил 
на формування керівництва правоохоронних органів. Також необ-
хідним є якісно нове бачення законодавчого регулювання прохо-
дження служби працівниками міліції та ліквідація юридичної сили 
нормативно-правових актів, що регламентують діяльність міліції.
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Яна Чекавська

впРовадження систем інтегРованого 
екологічного упРавління за басейновим 
пРинципом: ноРмативно-пРавові засади

Water is considered to be one of the most important natural resources on the 
planet needed for human existence. Taking into consideration complicated 
environmental situation of the recent decades, one cannot but draw atten-
tion to the problems related to the quality of drinking water, its pollution, 
drying of rivers, which are increasingly recognized as a serious, worldwide 
public concern.
Much effort in this area is directed at the optimization of water resource man-
agement system of Ukraine that needs urgent reform in order to improve it 
towards up-to-date integrated river basin management system. This type of 
management systems is thought to be one of the major areas of interest with-
in the field of environmental management and water pollution and exhaus-
tion prevention during the last decade.
The main peculiarity of this type of management is its formation on the bases 
of river basin principle. In the frame of this approach environmental man-
agement systems aimed on providing prevention and solving the problems in 
the sphere of protection, use and reproduction of water resources are imple-
mented and operated.
The problems of integrated river basin management system have not been 
the subject of complex scientific research yet. Existed works mostly restricted 
to limited studies of different aspects of water management. This enables us 
to provide a systematic analysis of the legal regulation of environmental man-
agement system of appropriate type implementation and operation accord-
ing to Ukrainian legislation.
The author explores views on the environmental management definition sug-
gested by scientists from various spheres of knowledge, provides the notion 
of local environmental management system and distinguishes the most con-
siderable legal features of such systems as well as compares it with the le-
gal features of integrated river basin management systems aiming on finding 
common aspects.
The legal principles of River Basin Water Management Administration and 
River Basin Council functioning are analyzed in the article. 
The author specifies the main peculiarities of the structure of River Basin Wa-
ter Management Administration, describes the system of its internal organiza-
tion and the functions of each department. 
The author also studies the structure, the purpose and the competence of the 
River Basin Council as an appropriate competent authority and comes to the 
conclusion that the institution is aimed on providing the participation of the 
general public including users of water in the establishment and updating of 
river basin management plans, and is intended for getting proper information 
of planned measures and for reporting on progress with their implementation 
with a view to the involvement of the general public before final decisions on 
the necessary measures are adopted. 
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постановка проблеми. Вода є одним із найважливіших природ-
них ресурсів Землі, необхідних для існування людини. Враховуючи 
складну екологічну обстановку останніх десятиліть, не можна не 
звернути уваги на проблеми, які пов’язані з якістю питної води, її 
забрудненням, з пересиханням водойм та ін. Неабияка роль у ви-
рішенні цих проблем належить сформованій, відповідно до зако-
нодавчих положень, системі управління водними ресурсами, яка, 
згідно з «Основними засадами (Стратегією) державної екологічної 
політики на період до 2020 року» (далі – Стратегія)1, визнана такою, 
що потребує невідкладного реформування в напрямі переходу до 
інтегрованого управління водними ресурсами. Це пов’язано з тим, 
що особливістю такого управління є формування його системи на 
засадах басейнового принципу, у межах якого створюються і функ-
ціонують локальні системи екологічного менеджменту (управління) 
в галузі охорони, використання та відтворення вод, яке є різнови-
дом екологічного управління та покликано забезпечити запобігання 
і своєчасність вирішення проблем, пов’язаних із недопущенням ви-
никнення надзвичайних ситуацій на водних об’єктах, невідворот-
ністю відповідальності за шкоду, завдану забрудненням вод небез-
печними речовинами чи справлянням інших небезпечних впливів 
на них, формуванням екологічної культури людей у цій сфері та ін.

аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематика сис-
тем екологічного управління не є абсолютно новою як для вітчизня-
ної, так і для зарубіжної літератури. Розробкою зазначеного питання 
займалися такі вчені, як В. І. Андрейцев, В. Г. Бєлов, О. Л. Кашен-
ко, О. О. Погрібний, О. І. Шапоренко та ін., проте їхні дослідження 
мають фрагментарний характер, оскільки такі автори розглядають 
лише окремі аспекти екологічного менеджменту як складової еко-
логічного управління. У контексті управління водними ресурсами 
деякі доробки містяться в працях В. А. Сташук, М. А.  Хвесика, 
А.  В.  Яцика та ін. Серед учених-економістів питаннями екологіч-
ного менеджменту присвячені праці Г. О. Білявського, Ю. М. Са-
талкіна, В. Я. Шевчука та ін. Водночас проблеми інтегрованого 
управління за басейновим принципом мало досліджені, що дозво-
ляє здійснити системний аналіз правового регулювання відносин із 
впровадження та функціонування систем екологічного менеджмен-
ту відповідного типу за екологічним законодавством України.
1 Закон України Про основні засади (Стратегію) державної екологічної політики 

на період до 2020 року 2010 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради 
України, 26, 218.
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виклад основного матеріалу. Дослідження питання систем ін-
тегрованого екологічного управління доцільно розпочати із загаль-
ного аналізу понять «екологічний менеджмент (управління)» та 
«система екологічного менеджменту». 

У правовій літературі екологічне управління розглядають як уре-
гульовані правовими нормами суспільні відносини, в яких реалі-
зується діяльність державних органів, органів місцевого самовря-
дування, громадян та їх об’єднань, що спрямовані на забезпечення 
ефективного використання природних ресурсів, охорони навколиш-
нього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки 
юридичними і фізичними особами, дотримання екологічного за-
конодавства, запобігання екологічним правопорушенням та захист 
екологічних прав громадян1.

Таким чином, екологічне управління виступає як система право-
відносин. Суб’єктами таких правовідносин можуть бути органи дер-
жавної влади, місцевого самоврядування, юридичні, фізичні особи, 
їх об’єднання. Об’єктами управління в галузі екології є виключно 
фізичні та юридичні особи. Зміст таких правовідносин складають 
права та обов’язки їх учасників. За своєю природою управління є 
соціальною категорією. Воно спрямовано на спонукання учасників 
зазначених відносин вчиняти чи утримуватися від учинення певних 
дій. Це є своєрідний вплив на підприємства, установи, організації, 
громадян, їх колективи, що має за мету реалізацію норм, передба-
чених чинним законодавством, які виражають екологічну політи-
ку держави. Функції суб’єктів управління, тобто основні напрями 
їхньої діяльності, передбачають організацію, погодження, коор-
динацію і контроль за діяльністю інших суб’єктів управлінських 
правовідносин та є різними в кожному конкретному разі. На думку 
Л.  І.  Скібіцької, такі категорії, як менеджмент (управління) і сис-
темність, нерозривні одна від однієї, управління може здійснювати-
ся лише в тому разі, коли існує реально діюча система, яка вирішує 
завдання управління. Якщо ця система є органічною частиною ор-
ганізації, її діями здійснюється управління організацією й вона не 
вирішує завдань, які відрізняються від управлінських, тоді її можна 
розглядати як спеціалізовану систему або як систему управління2.

Під системою управління вона розуміє форму реального втілен-
ня управлінських взаємозв’язків, сукупність управлінських органів, 
1 Андрейцев, В.І. (1996). Екологічне право: Курс лекцій: навч. посібник для юрид. 

фак. вузів. Київ: Вентурі, 135.
2 Скібіцька, Л.І., Скібіцький, О.М. (2007). Менеджмент. Навчальний посібник. 

Київ: Центр учбової літератури, 53.



649

ISSN 2336-5439          EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 1 Issue 6  2014

підрозділів і виконавців, які виконують закріплені за ними функції 
й вирішують поставлені перед ними завдання, а також сукупність 
методів, за допомогою яких справляється управлінський вплив. 
Система управління виступає ніби у вигляді реально існуючої суб-
станції, за допомогою якої управління набуває конкретного змісту 
й конкретного вияву, а функції управління – практичної реалізації. 
У реальній дійсності управлінська діяльність – це функціонування 
системи управління1. 

На нашу думку, системи інтегрованого управління водними ре-
сурсами за басейновим принципом доцільно віднести до систем 
екологічного менеджменту локального типу, оскільки такі системи 
посідають найнижчу ланку в системі екологічного менеджменту: 
суб’єктом управління тут виступає басейнове управління водних 
ресурсів, діяльність якого поширюється на конкретну одиницю 
управління – територію в межах річкового басейну.

На нашу думку, систему екологічного менеджменту локально-
го типу доцільно розглядати як передбачену нормами чинного за-
конодавства взаємоорганізацію державних, самоврядних органів, 
виробничих структурних чи функціональних підрозділів апарату 
управління, методологічно-функціональну, техніко-технологічну, 
експертно-оціночну організаційну структуру виробництва, яка по-
кликана здійснювати контроль за діяльністю підприємства в еколо-
гічній сфері імперативним (надання рекомендацій про виконання 
приписів законів, ведення внутрішніх документів суб’єкта управ-
ління) або диспозитивним (заохочення та стимулювання суб’єкта 
управління) шляхом, сприяти впровадженню екологічно безпечних 
технологій, процесів, механізмів, мінімізувати негативний вплив на 
навколишнє природне середовище. 

Системам екологічного менеджменту локального типу притаман-
ні такі основні ознаками: 1) законодавче закріплення засад функці-
онування відповідної системи на національному та міжнародному 
рівнях; 2) зовнішня форма вираження – відповідна система органів 
або структурних підрозділів; 3) поєднання імперативних та диспо-
зитивних методів управління; 4) завдання впровадження це мінімі-
зація негативного впливу на навколишнє природне середовище на 
рівні конкретного річкового басейну або заохочення до таких дій 
під час реалізації функцій управління таким басейном; 5) є різно-
видом соціальних систем управління.
1 Скібіцька, Л.І., Скібіцький, О.М. (2007). Менеджмент. Навчальний посібник. 

Київ: Центр учбової літератури, 53 – 54.
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Як влучно зазначає В. І. Андрейцев, для побудови ефективної 
системи екологічного управління в Україні необхідно звернути ува-
гу на формування пріоритетної спрямованості будь-якої діяльнос-
ті, що створює загрозу життєдіяльності населення. На його думку, 
організаційно-управлінська діяльність повинна здійснюватися, у 
першу чергу, на місцевому та регіональному рівнях, які є складови-
ми національної системи екологічного управління, узгоджуватися з 
принципами транснаціональної екологічної політики, що зумовлює 
застосування екосистемного підходу, що є найбільш виправданим 
для вирішення безлічі регіональних екологічних проблем1.

Закріплення принципу басейнового управління, як міжнародно-
го та загальновизнаного принципу екологічного права, розпочалось 
після того, як 1991 року в Гаазі Європейська спільнота почала гово-
рити про необхідність вжиття заходів, спрямованих на уникнення 
довгострокового погіршення якості і зменшення кількості прісної 
води. Також було запропоновано розробити та впровадити програму 
дій, спрямовану на стабільне управління запасами прісної води та 
охорону останніх2. Як результат, 23 жовтня 2000 року, через май-
же десять років плідної праці, була прийнята Директива 2000/60/
ЄС Європейського Парламенту і Ради «Про встановлення рамок 
діяльності Співтовариства в галузі водної політики» (далі – Водна 
Рамкова Директива ЄС)3.

Зазначеним документом запроваджується інтегроване управлін-
ня водними ресурсами за басейновим принципом як концептуаль-
ний та новітній підхід до системи управління водними ресурсами. 
Основною одиницею управління було визнано річковий басейн. Та-
кий підхід сприяє максимальному досягненню цілей і завдань охо-
рони та відтворення водних екосистем, забезпечення раціонального 
використання водних ресурсів. 

Відповідний розвиток зазначені положення знайшли в нор-
мах Водного кодексу України від 6 червня 1995 року (далі – ВК 
1 Андрейцев, В.І. (2011). Тектолого-правові аспекти забезпечення сучасної 

екологічної політики держави. Право України, 2, 79. 
2 Директива 2000/60/ЄС Про встановлення рамок діяльності Співтовариства в 

галузі водної політики 2000 (Європейський Парламент і Рада). Офіційний сайт 
Верховної Ради України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_962> (2014, 
жовтень, 13).

3 Директива 2000/60/ЄС Про встановлення рамок діяльності Співтовариства в 
галузі водної політики 2000 (Європейський Парламент і Рада). Офіційний сайт 
Верховної Ради України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_962> (2014, 
жовтень, 13).
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України)1, де, зокрема, передбачено, що державне управління в 
галузі використання й охорони вод та відтворення водних ресур-
сів здійснюється за басейновим принципом на основі державних, 
цільових, міждержавних та регіональних програм використання і 
охорони вод та відтворення водних ресурсів. У Загальнодержавній 
цільовій програмі розвитку водного господарства та екологічного 
оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року (далі – 
Програма)2 серед завдань передбачено впровадження інтегрованого 
управління водними об’єктами за басейновим принципом шляхом: 
створення сприятливих умов для ефективного функціонування вод-
ного господарства; реалізації державної політики у сфері управлін-
ня, використання та відтворення водних ресурсів за басейновим 
принципом; удосконалення організаційної структури інтегрова-
ного управління водними ресурсами; удосконалення нормативно-
правової бази та організаційної структури водогосподарського 
комплексу для забезпечення управління водними ресурсами і здій-
снення моніторингу вод. У Національному плані дій з охорони на-
вколишнього природного середовища на 2011–2015 роки3, який був 
прийнятий на реалізацію положень Стратегії, міститься перелік 
практичних заходів з впровадження в життя (проведення наукових 
досліджень з метою підготовки планів управління басейнами річок 
Дніпро та ін., розроблення та затвердження планів управління ба-
сейнами річок Тиси і Дунаю тощо) засад басейнового управління 
водними об’єктами. 

На нашу думку, видається, що саме у Водному кодексі України 
доцільно було б посилити зміст правових норм щодо правової при-
роди та функціональних засад систем інтегрованого басейнового 
управління водами, їх місця в системі державного екологічного 
менеджменту з метою практичного їх впровадження. Басейновий 
принцип управління водними ресурсами отримав міжнародне ви-
знання та документальне закріплення в нормах як європейсько-
1 Водний кодекс України 1995 (Верховна Рада України). Відомості Верховної 

Ради України, 243,189.
2 Закон Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку 

водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на 
період до 2021 року 2012 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради 
України, 17, 146.

3 Розпорядження Про затвердження Національного плану дій з охорони 
навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки 2011 (Кабінет 
Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon1.
rada.gov.ua/laws/show/577-2011-р> (2014, жовтень, 14).
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го, так і міжнародного законодавства, проте дедалі ще має дещо 
фрагментарний характер у чинному законодавстві.

Цікавим з цієї точки зору є проект Закону України «Про вне-
сення змін до Водного кодексу України (щодо впровадження ін-
тегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейно-
вим принципом)»1, яким запропоновано декілька суттєвих змін до 
чинної редакції ВК України. З метою законодавчого закріплення 
інтегрованого управління водними ресурсами пропонувалося допо-
внити статтю 1 ВК України такими визначеннями, як: басейновий 
принцип управління – комплексне інтегроване управління водними 
ресурсами в межах території річкового басейну, басейнова рада – 
консультативно-дорадчий орган, створений для вирішення питань 
з використання й охорони вод та відтворення водних ресурсів у 
межах території річкового басейну, план управління річковим басей-
ном – стратегічний документ, що надає оцінку екологічному стану 
водних об’єктів басейну і визначає екологічні, економічні та соці-
альні заходи, спрямовані на реалізацію державної політики в галузі 
використання й охорони вод та відтворення водних ресурсів. 

Із метою практичного впровадження систем інтегрованого управ-
ління водними ресурсами за басейновим принципом та можливістю 
розробки планів управління річковим басейном було запропонова-
но доповнити ВК України статтею 131 «Гідрографічне і водогос-
подарське районування території України», в якій пропонувалося 
виокремити на території України дев’ять річкових басейнів. Окрім 
того, з метою впровадження системи комплексного інтегрованого 
управління водними ресурсами за басейновим принципом та залу-
чення всіх зацікавлених сторін запропоновано створити басейнові 
ради як спеціальні органи інтегрованого екологічного управління.

На нашу думку, запропоновані зміни до ВК України мають над-
звичайно важливе значення для впровадження системи інтегрова-
ного управління водними ресурсами як одного з різновидів систем 
екологічного менеджменту, оскільки на сьогоднішній день впрова-
дження басейнового принципу фактично здійснюється відповідно 
до положень Рамкової Водної Директиви ЄС і концептуальних та 
програмних документів національного законодавства. 

Не менш важливим виявляється той факт, що на практиці сис-
тема інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим 
1 Проект Закону України Про внесення змін до Водного кодексу України (щодо 

впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за 
басейновим принципом). Портал ЛІГА:ЗАКОН. <http://search.ligazakon.ua/l_
doc2.nsf/link1/NT0620.html> (2014, жовтень, 13).
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принципом поетапно запроваджується в Україні. Так, у системі 
Державного агентства водних ресурсів України (далі – Держво-
дагентство України) вже створено басейнові управління водними 
ресурсами річок Південний Буг, Рось, Тиса, а також Деснянське, 
Дністровсько-Прутське, Дніпровське, Дунайське, Західно-Бузьке, 
Кримське, Сіверсько-Донецьке басейнові управління водних ресур-
сів (далі – БУВР), а також формуються Плани управління річковими 
басейнами та функціонують Басейнові ради1.

БУВР у межах своїх повноважень відповідно до законодавства 
забезпечують на території відповідного басейну реалізацію дер-
жавної політики у сфері управління, використання, збереження та 
відтворення водних ресурсів, розвитку водного господарства, екс-
плуатації водних об’єктів, гідротехнічних споруд, державних меліо-
ративних систем та вирішують разом з органами виконавчої влади й 
іншими організаціями, установами, підприємствами питання забез-
печення населення і галузей економіки водними ресурсами, коор-
динують діяльність організацій, що належать до сфери управління 
Держводагентства України із зазначених питань2.

Характерною рисою діяльності БУВР, як суб’єктів екологічного 
управління, є можливість самостійно приймати рішення з питань, 
що належать до їхньої компетенції. З цією метою створюється та 
функціонує відповідна організаційна структура: начальник управ-
ління, заступники, головний інженер, відділ бухгалтерського обліку 
та звітності, служба використання водних ресурсів та моніторин-
гу вод, служба водних об’єктів та техногенно-екологічної безпеки 
та ін. Така структура може формувати власну нормативно-правову 
базу, а також формувати різноманітні консультативно-дорадчі орга-
ни – міжвідомчі комісії, громадські ради, дорадчі центри, Басейнову 
Раду річки тощо – з метою залучення додаткових коштів шляхом 
надання платних послуг громадянам та юридичним особам. 

З метою забезпечення державного управління водними ресур-
сами, реалізації державної політики у сфері використання, охоро-
ни, збереження та відтворення поверхневих вод у межах басейну 
р. Південний Буг та Вінницької області, забезпечення потреб на-
селення і галузей економіки водними ресурсами було створено 
1 Басейнові управління водних ресурсів. Офіційний сайт Державного агентства 

водних ресурсів України <http://www.scwm.gov.ua/index.php?option=com_conten
t&view=category&layout=blog&id=44&Itemid=131> (2014, жовтень, 13).

2 Басейнові управління водних ресурсів. Офіційний сайт Державного агентства 
водних ресурсів України <http://www.scwm.gov.ua/index.php?option=com_conten
t&view=category&layout=blog&id=44&Itemid=131> (2014, жовтень, 13).
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Басейнове управління водними ресурсами р. Південний Буг (БУВР 
р. Південний Буг)1. 

У роботі БУВР можна виокремити два основні напрями діяль-
ності: експлуатація гідроспоруд та раціональне використання вод-
них ресурсів. У межах першого напряму створені та функціонують 
Служба експлуатації та ремонту гідроспоруд, Відділ механізації, 
енергетики, охорони праці, протипожежної безпеки та цивільної 
оборони, Гідрогеолого-меліоративний відділ, Служба протиповене-
вого захисту та Господарсько-технічна служба. Керівництво зазна-
ченими підрозділами здійснює заступник начальника БУВР р. Пів-
денний Буг із питань експлуатації.

У межах другого напряму діяльності функціонують Відділ вод-
них ресурсів, Служба обліку використання вод, Служба річок та 
техногенної безпеки на водних об’єктах, Басейнова лабораторія 
моніторингу вод та ґрунтів, а також головний фахівець з охорони 
навколишнього середовища. Реалізацію повноважень з управлін-
ня на місцях покладено на Вінницьке, Тульчинське, Ямпільське та 
Миколаївське регіональні управління водних ресурсів. Керівництво 
здійснює заступник начальника БУВР р. Південний Буг із питань 
водних ресурсів2.

Окрім цього, у складі БУВР р. Південний Буг функціонує Відділ 
економіки, Відділ бухгалтерського обліку та звітності, Відділ контр-
олю, діловодства, взаємодії зі ЗМІ, фахівець з програмного забезпе-
чення, аудитор, юрисконсульт. 

Окреме місце в системі менеджменту БУВР р. Південний Буг 
посідає Басейнова рада Південного Бугу. Оскільки Басейнова рада, 
як консультативно-дорадчий орган, покликана сприяти впрова-
дженню принципів комплексного управління водними ресурсами, 
її діяльність відіграє важливу роль у реалізації екологічної політи-
ки окремими суб’єктами та здійснення ними функцій екологічного 
управління. 

Басейнова Рада Південного Бугу створюється згідно з принци-
пами басейнового управління водними ресурсами, закріпленими 
1 Основні завдання Басейнового управління річки Південний Буг. Офіційний 

сайт Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг. <http://www.
buvr.vn.ua/zavdannya> (2014, жовтень, 13).

2 Структура Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг. 
Офіційний сайт Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг. 
<http://www.buvr.vn.ua/struktura>(2014, жовтень, 13).
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у Водному кодексі України та Водній Рамковій Директиві ЄС1, 
відповідно до яких визначаються стратегії та формуються План 
управління річковим басейном (ПУРБ) і Довгострокова цільова 
басейнова програма розвитку водних ресурсів, а також забезпечу-
ється узгодження інтересів та координація дій суб’єктів управління 
та користування водними ресурсами в межах України на території 
Хмельницької, Вінницької, Черкаської, Кіровоградської, Одеської 
та Миколаївської областей, у межах яких розташований басейн Пів-
денного Бугу.

До складу Басейнової ради входять заступники голів обласних 
державних адміністрацій та обласних Рад басейну, представники 
Міністерства екології та природних ресурсів України і Державного 
агентства водних ресурсів України, начальники територіальних (об-
ласних) органів Міністерства екології та природних ресурсів Укра-
їни та Держводагентства України, начальники обласних державних 
екологічних інспекцій басейну, керівники найбільших підприємств-
водокористувачів басейну, голова науково-технічної ради при Ба-
сейновій Раді Південного Бугу – представник наукової установи, 
а також представники громадських організацій басейну, які обира-
ються терміном на три роки.

Головна мета Басейнової Ради Південного Бугу – створення 
ефективного організаційного механізму розробки і виконання захо-
дів з поліпшення якості води та екологічного оздоровлення басей-
ну. Відповідно до Положення про Басейнову Раду Південного Бугу2 
серед основних її завдань можна виокремити: 1) участь в організа-
ції розробки, розгляду, узгодження та після затвердження реалізації 
Плану управління річковим басейном (ПУРБ) та Довгострокової ці-
льової басейнової програми розвитку водних ресурсів; 2) сприяння 
забезпеченню комплексного управління водними ресурсами басей-
ну річки Південний Буг; 3) визначення напрямів і стратегії збалан-
сованого управління водними ресурсами басейну, сприяння в про-
веденні узгоджених дій для досягнення сталого екологічного стану 
басейну; 4) покращення якості поверхневих вод, охорона водних 
ресурсів басейну Південного Бугу; 5) сприяння співпраці органів 
1 Директива 2000/60/ЄС Про встановлення рамок діяльності Співтовариства в 

галузі водної політики 2000 (Європейський Парламент і Рада) Офіційний сайт 
Верховної Ради України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_962> (2014, 
жовтень, 13).

2 Положення про Басейнову Раду Південного Бугу. Офіційний сайт Басейнового 
управління водних ресурсів річки Південний Буг. <http://www.buvr.vn.ua/
basejnova-rada/18-zavdannya-ta-polozhennya> (2014, жовтень, 13).
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виконавчої влади, виробничих, наукових та громадських установ, 
організацій та об’єднань, міжнародних організацій та експертів у 
забезпеченні покращення екологічного стану басейна Південного 
Бугу; 6) організація взаємодії з питань, пов’язаних зі збором, обмі-
ном, розповсюдженням екологічної та водогосподарської інформа-
ції, створенням та оновленням баз даних басейну Південного Бугу; 
7) сприяння розробці та реалізації міжнародних програм і проек-
тів із залучення іноземної допомоги для виконання заходів ПУРБ; 
8) співпраця з відповідними міжнародними організаціями у сфері 
водних ресурсів з питань розробки програм (проектів), отримання 
технічної та фінансової допомоги для забезпечення оздоровлення 
басейну; та ін.

Також варто звернути увагу на той факт, що не всі БУВР однакові 
за своєю організаційною структурою. Деякі з них, зокрема БУВР 
р. Тиси, мають у своєму складі і Відділ міжнародного співробітни-
цтва. Це обумовлено специфічним географічним розташуванням 
Закарпатської області та басейну річки Тиса. Головне завдання Від-
ділу – організація роботи із здійснення зовнішніх зв’язків БУВР р. 
Тиса із сусідніми водогосподарськими організаціями з питань вод-
ного господарства на прикордонних водах та міжнародними неуря-
довими організаціями в галузі водного господарства. 

Відповідно до положень пункту 5 статті 3 Водної Рамкової Ди-
рективи ЄС там, де район басейну ріки простягається за межі тери-
торії Співтовариства, зацікавлена держава-член або держави-члени 
докладають зусиль, щоб налагодити належну координацію з відпо-
відними державами, що не є державами-членами, для досягнення 
цілей цієї Директиви у всьому районі басейну ріки1. 

З метою реалізації зазначених положень здійснюється прикор-
донне співробітництво з органами управління у сфері водного гос-
подарства членів Співтовариства: Угорської Республіки, Словацької 
Республіки та Румунії2.

висновки та перспективи подальших досліджень. Вдоско-
налення існуючої системи екологічного управління та приведення 
її у відповідність до міжнародних вимог і стандартів має надзви-
1 Директива 2000/60/ЄС Про встановлення рамок діяльності Співтовариства в 

галузі водної політики 2000 (Європейський Парламент і Рада) Офіційний сайт 
Верховної Ради України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_962> (2014, 
жовтень, 13).

2 Проекти міжнародного співробітництва Басейнового управління водних 
ресурсів р. Тиси. Офіційний сайт Басейнового управління водних ресурсів річки 
Тиси. <http://buvrtysa.gov.ua/newsite/?page_id=111> (2014, жовтень, 13).
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чайно важливе значення для України. Впровадження інтегрованої 
системи екологічного управління є невід’ємним етапом у цьому 
процесі. Законодавчі засади діяльності та функціонування систем 
інтегрованого екологічного управління водними ресурсами зна-
йшли своє відображення як у нормах міжнародного законодавства 
(закріплення принципу басейнового управління у Водній Рамковій 
Директиві ЄС), так і в нормах національного законодавства, зокре-
ма Водному кодексі України, Загальнодержавній цільовій програмі 
розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення ба-
сейну річки Дніпро на період до 2021 року, та ін. 

Також проведений аналіз правових засад функціонування БУВР 
р. Південний Буг та БУВР р. Тиса зі здійснення екологічного управ-
ління басейном річки свідчить про те, що зазначеній системі при-
таманні всі риси системи екологічного менеджменту. Суб’єктом 
управління виступають спеціально створенні органи – Басейно-
ве управління водними ресурсами р. Південний Буг та Басейнове 
управління водними ресурсами р. Тиса. Об’єктом управління тут 
виступають підприємства, установи, організації, які використову-
ють води річок відповідного басейну. З метою реалізації покладених 
на БУВР повноважень у структурі органу діють відповідні відділи 
та служби, кожен з яких відповідає за здійснення окремих функцій. 
Засади діяльності визначаються Положеннями про БУВР р. Півден-
ний Буг та р. Тиса та Положенням про Басейнову раду Південного 
Бугу, іншими актами законодавства. З метою залучення додаткових 
коштів такими органами здійснюється надання платних послуг, 
проводяться конференції, круглі столи, інші заходи, спрямовані на 
з’ясування та вирішення проблемних питань щодо раціонального 
використання, відтворення та охорони вод цих річок. У складі БУВР 
функціонує власна лабораторія моніторингу вод та ґрунтів, працює 
окремий фахівець з охорони навколишнього середовища. Головний 
аудитор здійснює контроль за діяльністю управління. 

Метою управління водними ресурсами є реалізація державної 
політики у сфері використання, охорони, збереження та відтворення 
поверхневих вод та забезпечення потреб населення і галузей еконо-
міки водними ресурсами. Завданням впровадження систем інтегро-
ваного екологічного управління водними ресурсами за басейновим 
принципом є створення сучасного механізму використання, охоро-
ни та відтворення вод у межах річкового басейну як цілісної сис-
теми з притаманними їй внутрішніми зв’язками та особливостями.
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Віра Галунько, к. ю. н.

коРупція як соціальне явище: 
адміністРативно пРавові чинники 
на  пРикладі слідчих оРганів

The article proved that administrative responsibility for corruption offences, 
consists of conditional triad homogeneous content action for violation of 
special restrictions aimed at preventing and combating corruption; violations 
of financial control; not taking measures to prevent and combat corruption. It 
was found that officers may be subjects of the investigation units of the three 
groups of the aforementioned groups of offences. Requested to authorities 
who are fighting against this negative phenomenon, improve the style and 
methods of work, to develop clear criteria for evaluating the performance of 
business units, to improve communication, communicate with the public. So 
it is proposed to ensure their functioning in accordance with the standards of 
the countries of the European Union.

актуальність. Сучасний період розвитку нашої держави харак-
теризується глибоким реформуванням політичних, економічних, 
духовних та організаційних підвалин життя суспільства, що має 
сприяти ідеям демократії та верховенства права в житті суспільства, 
наданню гарантій захисту прав і свобод людини, що, у свою чер-
гу, свідчитиме про готовність нашої держави виконувати взяті на 
себе міжнародні зобов’язання. Демократичні перетворення в Укра-
їні супроводжуються складними процесами реформування, одна із 
складових цього процесу є боротьба з корупцією й злочинністю. 
Актуальність боротьби з корупцією визначив і Президент України 
П.  О. Порошенко в промові на інавгурації 7 червня 2014 року. Ко-
рупція – вкрай негативне явище, що є одним з основних чинників, 
які створюють реальну загрозу національній безпеці, демократич-
ному розвитку держави. Своїм існуванням вона суттєво обмежує 
конституційні права і свободи людини, непоправно шкодить мо-
ральним засадам нації, іміджу нашої держави як в національному, 
так і в міжнародному вимірі. 

В умовах відсутності протидії вона швидко охоплює органи дер-
жавної влади, місцевого самоврядування, негативно впливає на всі 
сторони суспільного життя. Дієве застосування правоохоронними 
органами, органами державної влади всіх рівнів вимог Закону Укра-
їни «Про боротьбу з корупцією», інших законів, спрямованих на 
протидію цьому явищу, є необхідною передумовою запобігання ко-
рупції, виявлення та подолання її соціальних передумов і наслідків, 
притягнення до відповідальності винних у вчиненні корупційних ді-
янь. Проблема корупції, безумовно, не тільки наше, суто українське 
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явище, а явище зі світовим ім’ям. Як свідчить історія, корупція має 
свої давні джерела, традиції і фактично супроводжує державу від 
самого початку її виникнення. Суспільство, що складається з інди-
відуумів, заражених корупцією, перетворюється на суспільство, де 
корупція стає нормальним явищем, традицією.

аналіз останніх досліджень. Проблеми в галузі боротьби з 
корупцією розглядали у своїх працях В. Б. Авер’янов, Л. І. Арку-
ша, О.  М. Бандурка, І. І. Басецький, В. Т. Білоус, В. М. Гаращук, 
В.  Л.  Грохольський, О. Ф. Долженков, О. О. Дульський, В. В. Дур-
динець, М. І. Камлик, І. П. Козаченко, А. Т. Комзюк, М. В. Корнієн-
ко, Я. Ю. Кондратьєв, О. В. Кузьменко, М. І. Мельник, О. П. Рябчен-
ко, М. І. Хавронюк, В. І. Шакун, І. Р. Шинкаренко та ін. 

Мета статті полягає в тому, що аналізується виникнення коруп-
ції як соціального явища в Україні, причини її виникнення у слідчих 
підрозділах та робиться спроба сформувати пропозиції щодо підви-
щення ефективності діяльності слідчих органів. 

виклад основного матеріалу. Про шкідливість корупції сказано 
багато. Вона може призвести до максимального зниження ефектив-
ності багатьох урядових програм і заходів, економічного занепаду 
та різкого зниження рівня життя народу в країні, невиправданого 
розмежування за прибутками та умовами життя тощо. Все це при-
мушує шукати правові механізми та шляхи вирішення цієї непро-
стої комплексної проблеми. Як свідчать результати досліджень, 
складність розуміння і визначення шляхів ефективного запобігання 
та безпосередньо боротьби з корупцією певною мірою зумовлені 
взаємодією політичних, правових, економічних, соціальних і пси-
хологічних чинників, що на сьогодні визначає феномен корупції як 
соціально-психологічного явища. Це зумовлює необхідність пошу-
ку і вивчення психологічних складових вищевказаного феномена, 
визначення їх місця і ролі в механізмі корупційних діянь як на рівні 
суспільної, так і на рівні індивідуальної свідомості. 

При формуванні теоретичних засад взаємодії в галузі боротьби з 
корупцією важливим є з’ясування поняття цього явища. Необхідно 
зауважити, що неоднозначність тлумачення терміна «корупція» та 
значна кількість її форм не завжди дозволяють чітко розмежовувати 
схожі за тими чи іншими ознаками з цим явищем суспільно небез-
печні прояви, а також призводить до «розмитості» розуміння коруп-
ції як об’єкта наукового дослідження. Корупція (від лат. corruptio – 
розбещення, порча, підкуп) – одна з форм зловживання владою, 
пов’язана з підкупом посадових осіб. Слід відрізняти її від інших 
форм зловживання посадовими особами владою, не пов’язаних з 
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підкупом, наприклад розкрадання державного чи недержавного 
майна, створення без законних підстав переваг (привілеїв) для себе 
або для своїх близьких тощо1.

В Україні на законодавчому рівні вперше закріплено загально-
правові норми, яким властивий антикорупційний характер, у пер-
шій Конституції України гетьмана Пилипа Орлика 1710 року. У роз-
ділах 10-16 описуються діяння, співзвучні з термінами сьогодення, а 
саме: «…постановляємо, щоб панове полковники, сотники, отамани 
та інші військові і посполиті урядовці більше не наважувалися ви-
конувати панщин та інших приватних робіт силами козаків і поспо-
литих, а надто якщо ті люди не є їхніми безпосередніми підлеглими 
ані слугами: не посилати на сінокіс ані на жнива, не силувати готи-
ти греблі, не чинити над ними насильства захопленням ґрунтів чи 
примусом до невигідного їх продажу і не конфісковувати за ледь-
яку провину все майно…» та «усе те лихо-утиски і грабунок бідного 
посполитого люду – корениться у честолюбстві захланних хабаро-
давців. Не маючи на те право ані заслуг, а лише ненатлі бувши жадо-
бою власного зиску, вони заходяться купувати військові і посполиті 
посади, здобуваючи гетьманську прихильність принадами хабарів, 
і таким робом допинаються поза вільними виборами проти права і 
слушності до найвищих гідностей – полковничої булави та й інших 
посад. Тому суворо постановляємо, щоб ясновельможний гетьман 
не лакомився на жодні подарунки чи обіцянки і нікому не доручав 
полковничої булави чи інших військових і посполитих посадах з 
огляду на особисті стосунки та щоб силоміць на ті посади нікого не 
нав’язував». Це можна трактувати як зловживання службовим ста-
новищем та хабарництво2.

У відомому тлумачноми словникові С. І. Ожегов дає тлумачення 
корупції як «підкупу, хабарів, запроданства посадових осіб, полі-
тичних діячів»3. Б. В. Волженкін – як «соціокультурне явище, що 
полягає в руйнуванні влади, за якого державні (муніципальні) служ-
бовці й інші особи, уповноважені на виконання державних функцій, 
використовують своє службове становище, статус і авторитет обі-
1 Омельченко, С. (2000). Корупція з точки зору різних культур світу. Пред-

принимательство, хозяйство и право, 3, 54-56.
2 Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика 1710 рік. Офіційний веб 

сайт Верховної Ради України. <http://static.rada.gov.ua/site/const/istoriya/1710.
html>.

3 Ожегов, С.И. (1990). Словарь русского языка: 70000 слов. 23-е изд., испр. Москва: 
Русский язык.
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йнятої посади в корисливих цілях для особистого збагачення або в 
групових інтересах»1.

Всі ці визначення корупції свідчать про наявність різноманітних 
підходів до розуміння цього явища, прагнення фахівців дати універ-
сальне поняття корупції з урахуванням усього розмаїття її проявів, 
а також про достатню увагу щодо розробки цієї категорії як юри-
дичною наукою, так і з позицій низки соціальних дисциплін – еко-
номіки, політології, соціології та ін. Відповідно до Закону України 
«Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011  року 
№  3206-VI за вчинення корупційних правопорушень особи, зазна-
чені в ч. 1 ст. 4 Закону, притягуються до кримінальної, адміністра-
тивної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності в 
установленому законом порядку. Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за коруп-
ційні правопорушення» від 7 квітня 2011 року № 3207-VI до деяких 
законодавчих актів внесено зміни, а саме до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, 
Кримінально-процесуального кодексу України, та надається таке 
поняття: «Корупція – використання особою, зазначеною в частині 
першій статті 4 цього Закону, наданих їй службових повноважень та 
пов’язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної 
вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи 
інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання непра-
вомірної вигоди особі, зазначеній в частині першій статті 4 цього 
Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам 
з метою схилити цю особу до протиправного використання нада-
них їй службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей. 
У відповідності до цього Закону корупційним правопорушенням є 
умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчиненої особою, за-
значеною у частині першій статті 4, за яке законом установлено 
кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну 
відповідальність»2.

Так, А. І. Редька під корупційним правопорушенням розуміє 
«суспільно-небезпечне посягання на встановлений порядок здій-
снення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, 
наданих їм повноважень, а саме протиправне, умисне діяння або 
бездіяльність, за яке законом України «Про боротьбу з корупцією» 
1 Волженкин, Б.В. (1998). Коррупция. Санкт-Петербург: С.-Петерб. юрид. ин-т 

Генер. Прокуратуры Рос. Федерации.
2 Закон про засади запобігання і протидії корупції 2011 (Верховна Рада України) 

[втрата чинності відбудеться 26.04.2015]. Голос України, 107.
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передбачено адміністративну й інші види відповідальності»1, а М. 
І. Мельник корупційному правопорушенню дає визначення як «пра-
вопорушення, що полягає в неправомірному використанні особою, 
уповноваженою на виконання функцій держави, офіційно наданої 
їй влади, посадових повноважень, відповідних можливостей з ме-
тою задоволення особистих інтересів чи інтересів третіх осіб (ко-
рупційні діяння), а також в інших діях, які створюють умови для 
вчинення корупційних діянь чи є приховуванням їх або потуранням 
їм (інші діяння, пов’язані з корупцією)»2.

До таких осіб належать і слідчі, що реалізовують завдання кри-
мінального судочинства й у своїй професійній діяльності застосо-
вують положення кримінального процесуального законодавства. 
Слідчий – службова особа органу внутрішніх справ, органу безпе-
ки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового за-
конодавства, органу державного бюро розслідувань, уповноважена 
в межах компетенції, передбаченої КПК, здійснювати досудове роз-
слідування кримінальних правопорушень (п. 17 ч. 1 ст. 3 КПК)3.

Однак, на нашу думку, розпорошення слідства має цілу низку 
недоліків. І перший із них – усім відома і практично неприхована 
можливість впливу на об’єктивність досудового слідства. Це від-
бувається насамперед тому, що слідчі підпорядковуються не тіль-
ки начальникам підрозділів, але й начальникам органів, до складу 
яких входять слідчі підрозділи. Оскільки єдина система досудового 
слідства досі не створена, є причини, що зумовлюють такий стан 
речей, але навряд чи ці проблеми полягають у фінансуванні нового 
органу4. Затягування зі створенням єдиної системи може бути ви-
кликано небажанням керівництва вищезазначених правоохоронних 
органів позбавлятися важелів впливу на досудове слідство, оскільки 
вважають, що процес відокремлення неминуче призведе до виходу 
системи органів досудового слідства з-під контролю, до свавілля з 
боку слідчих, збільшить рівень корупції та спричинить інші нега-
тивні наслідки. 
1 Редька, А. (1998). Деякі питання практики застосування Закону України 

«Про боротьбу з корупцією». Коментар судової практики в кримінальних та 
адміністративних справах. Київ: Юрінком Інтер, 204.

2 Мельник, М.І. (2001). Корупція: сутність, поняття, ознаки, заходи протидії. 
Київ: Атіка.

3 Тацій, В.Я. (ред.) (2012). Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-
практичний коментар: у 2 т. – Т. 1. Харків: Право.

4 Романов, О.Р. (2004). Досудове слідство: законодавчі аспекти. Юридичний 
журнал, 11, 34.
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Окрім того, суб’єктивними елементами виникнення корупції у 
слідчих підрозділах є прагнення до визнання; відсутність відчуття 
власної неправоти при невеликих послугах; пов’язування особис-
тих та службових стосунків; змішування службових завдань із до-
датковою діяльністю та при виконанні завдань і організації роботи; 
відсутнє використання механізмів контролю; нечітко визначені ком-
петенції; концентрація процесів управління та прийняття рішень на 
одній особі. Все це тісно пов’язано з особистістю слідчого: рівнем 
його розвитку професійно значущих якостей, вимогами до профе-
сійної діяльності, прагненням до кар’єрного зростання, реальними 
можливостями обійняти більш високу посаду.

З метою усунення зазначеного негативу необхідно процесуаль-
ний контроль та нагляд покласти не тільки на прокуратуру, але й 
на суд, а відомчий контроль – на самі органи досудового слідства, і 
навряд чи рівень свавілля стане більший за теперішній. 

Висновки. Отже, адміністративну відповідальність за корупцій-
ні правопорушення умовно можна розподілити на такі три групи: 
1)  порушення спеціальних обмежень, спрямованих на запобігання 
та протидію корупції; 2) порушення вимог фінансового контролю; 
3) невжиття заходів щодо запобігання та протидію корупції. Праців-
ники слідчих підрозділів можуть бути суб’єктами всіх трьох груп 
вищезазначених правопорушень.

 Органам, які ведуть боротьбу з цим негативним явищем, необ-
хідно вдосконалювати стиль і методи керівництва, виробити чіткі, 
зрозумілі критерії оцінки роботи структурних підрозділів, покраща-
ти взаємодію, налагодити взаємодію з населенням. Щоб правоохо-
ронні й судові органи успішно виконували покладені на них законо-
давством повноваження й обов’язки, їх слід реформувати, щоб вони 
відповідали європейським та світовим стандартам.
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Олександр Артюх

кРиміналістичний аналіз  
пРотидії законній господаРській 
діяльності

The article presents the criminalistical analysis of counteraction to legal 
economic activity. Determined the essence of corporate raid as a kind of 
counteraction to legal economic activity that consists in the combined 
(economic, legal, organizational, informational) activity directed at business 
acquisition. Systematized signs, ways and technology of raider grabs of 
enterprises. Based on the study of materials of practice, as well as the facts 
of raider grabs of enterprises, giving the social and psychological indicators, 
both quantitative and qualitative parameters of composition, focus and field 
of activity, the complexity of the structural construction, defined a typical 
structure of criminal organizations (defining features of the characteristics of 
the leader and active participants) committing raider grabs. Also concluded 
that raider grabs involves several stages: informational; joint-stock; judicial; 
force; absorption. Noted that the raider attack of enterprises has individual 
character.

постановка проблеми. Дослідженню криміналістичних осо-
бливостей протидії законній господарській діяльності, рейдерських 
захоплень підприємств приділяли увагу вчені різних галузей права, 
але, на нашу думку, на сьогоднішній день у науці криміналістики і 
досі не здійснено криміналістичного аналізу протидії законній гос-
подарській діяльності, що негативно впливає на результативність 
протидії зазначеному прояву організованої злочинної діяльності.

аналіз останніх досягнень і публікацій. Вивченню спосо-
бів учинення протидії законній господарській діяльності присвя-
чені праці багатьох учених-криміналістів, таких як: О. О. Бєліков, 
Д.  В.  Зер калов, А. А. Кирдякін, С. М. Москаленко, В. А. Поляков, 
І. Ю. Тунік та ін., які стали підґрунтям для нашого дослідження. 

метою дослідження є здійснення криміналістичного аналізу 
протидії законній господарській діяльності. 

дослідження проблеми. У боротьбі з протидією законній гос-
подарській діяльності особливого значення набуває характеристика 
способів їх учинення, що дозволяє визначити:

– місцезнаходження, характер і вид слідів, що мають доказове 
значення; 

– сили, засоби, методи й прийоми, необхідні для виявлення, за-
кріплення цих слідів, установлення особистості злочинця за озна-
ками способу злочину; 

– завдання й тактику необхідних для цього заходів і дій та їх по-
слідовність, що забезпечують одержання значущої інформації й ви-
явлення винних; 
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– заходи, необхідні для встановлення обставин, що сприяють 
протидії законній господарській діяльності. 

Найбільш витончені способи вчинення цього виду злочину ха-
рактерні для діяльності організованих злочинних груп, коли вима-
гаються величезні суми грошей чи цінності, потерпілі викрадають-
ся, а їхні близькі беруться в заручники, формуються корумповані 
зв’язки з працівниками правоохоронних органів, органів влади й 
управління. Своєрідність структури організованих груп вимагачів 
полягає в тому, що їх найчастіше об’єднує низка порівняно само-
стійних підгруп – «бойових загонів», діяльність яких координують 
організатор і найбільш наближені до нього активні члени злочинної 
групи. Вони розробляють плани злочинних акцій (оцінюють матері-
альний стан потерпілого, визначають суму, яку слід з нього зажада-
ти, і порядок її передачі, здійснюють добір виконавців, зважаючи на 
можливий опір з боку потерпілого, розподіляють злочинний прибу-
ток, координують злочинну діяльність учасників, розробляють пра-
вила поведінки учасників групи і стежать за їх виконанням, уста-
новлюють потрібні зв’язки. Як правило, у жодних злочинних акціях 
вони безпосередньо не беруть участі, а відомі правоохоронним ор-
ганам представники злочинних груп не дають проти них жодних 
показань. У зв’язку з цим лідери й основне ядро групи залишаються 
непокараними і продовжують свою злочинну діяльність. 

В організовані злочинні групи об’єднуються, як правило, переві-
рені, надійні люди, ті, хто добре знає один одного за спільним мікро-
районом проживання, заняттями спортом (характерно для «бойови-
ків») чи на підставі бізнесу або злочинних зв’язків (організатори та 
лідери). 

Залежно від кількісного складу злочинна діяльність у сфері гос-
подарських правовідносин, а саме – протидія законній господарській 
діяльності, може здійснюватися суб’єктом одноособово та злочин-
ною групою. Що стосується одноособового посягання, то їх суб’єкти 
обіймають посади, пов’язані з розпорядженням або управлінням 
майном, керівництвом діяльністю учасників корпоративних відно-
син (мають вплив на організацію і планування роботи, здійснення 
операцій, встановлення контрактів від імені організації, визначення 
порядку реалізації майна, проведення обліку і контролю за витратою 
матеріальних цінностей, здійснення підбору і розстановки кадрів, їх 
звільнення, а також уповноважені давати вказівки і конт ролювати їх 
виконання), тобто наділені організаційно-розпорядчими функціями 
та адміністративно-господарськими обов’язками в рамках цієї юри-
дичної особи (члени ради директорів, директори, голови управлінь, 
керівники організацій, їх заступники, керівники структурних під-
розділів, начальники планово-виробничих, фінансових служб). 
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Злочинні групи, як правило, структуровані: мають спеціальні 
«підрозділи» (звісно, ці «структури» не формалізовані, а існують і 
діють функціонально). 

За функціональними ознаками учасників злочинних груп, діяль-
ність яких спрямована на протидію законній господарській діяль-
ності, можна класифікувати на: 1) осіб, які вивчають господарську 
діяльність; 2) осіб, які розробляють план і практичну реалізацію 
способів протидії; 3) осіб, яких використовують для реалізації лише 
окремих кримінальних дій, що мають підготовчий характер у за-
гальній схемі механізму злочинної діяльності; 4) осіб, які організу-
вали й об’єднали злочинну групу для реалізації своїх намірів. 

О. Дудоров зазначає, що воно може бути у вигляді маніпулювання 
з реєстром акціонерів підприємства, шляхом обману реєструючих 
органів, через повторне придбання раніше викуплених компанією 
акцій; усі способи не перелічити, адже сучасний рейдер вирізняєть-
ся винахідливістю й кмітливістю1. 

Окремо слід зазначити про факти втручання корумпованих суддів 
у діяльність підприємств під час забезпечення їх захоплень, оскіль-
ки протиправні дії суддів допомагають злочинцям утримувати за-
хоплені об’єкти, узаконювати свої протиправні дії і т.д. 

Практика засвідчує, що основними юрисдикційними інструмен-
тами недружнього поглинання із судових рішень у сфері корпора-
тивних відносин є:

– судові ухвали про вжиття заходів із забезпечення позовів, яки-
ми для сторони корпоративного конфлікту або іншої особи можуть 
застосовуватися заборони на відчуження активів і корпоративних 
прав, арешти банківських рахунків і рахунків у цінних паперах, за-
борони на проведення загальних зборів, реорганізацію та інші кор-
поративні дії, на внесення змін до реєстру акціонерів тощо;

– судові позови, подані з метою витребування за допомогою суду 
певної інформації від товариства, його учасників, реєстратора чи ін-
ших осіб;

– судові ухвали про визнання недійсними рішень загальних збо-
рів та інших органів управління товариства, їхніх установчих до-
кументів;

– судові ухвали, спрямовані на легітимацію тих або інших рішень 
органів управління товариства або органів державної влади. 

В. Д. Швець дослідив, що схеми такої протидії є різноманітни-
ми і містять елементи шантажу, погроз, вжиття заходів фізично-
го впливу, переоформлення прав власності на частки у статутних 
1 Дудоров, О.О. Мельник, М.І., Хавронюк, М.І. (2001). Злочини у сфері під приєм-

ництва. Київ: Атіка, 99-100.
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фондах підприємств від одних осіб до інших з метою отримання 
блокуючого (25 %) або контрольного пакета (50 % + 1) акцій, тиску 
на керівників підприємств для виконання вказівок рейдера під час 
фінансово-господарської діяльності підприємства, встановлення 
контролю за діяльністю суб’єкта господарювання під час процеду-
ри банкрутства, а також доведення до банкрутства, зокрема шляхом 
скуповування його боргів, захоплення акціонерних товариств через 
корпоративні конфлікти шляхом набуття права власності на його 
акції та ін.1 

Результати аналізу матеріалів практики вказують на те, що схе-
ми незаконного захоплення підприємств зазвичай містять елементи: 
шантажу, погроз, вжиття заходів фізичного впливу переоформлення 
прав власності на частки у статутних фондах підприємств від одних 
осіб до інших; підкупу або шантажу керівників підприємств з метою 
примушування виконувати вказівки злочинців під час фінансово-
господарської діяльності підприємства; встановлення контролю за 
діяльністю підприємства під час процедури банкрутства (санації, 
ліквідації), а також шляхом скуповування його боргів; захоплення 
акціонерних товариств через корпоративні конфлікти шляхом на-
буття права власності на його акції. 

Об’єктами протидії законній господарській діяльності в Україні 
є підприємства, що мають значну прибутковість, високу ліквідність 
власних активів (зокрема металургія, паливно-енергетичний комп-
лекс, банківський сектор, машинобудування, харчова промисло-
вість, туристичний сектор, сфера обслуговування населення). 

З огляду на слідчу й судову практику, суб’єктами злочинів у за-
значеній сфері можуть бути:

– окремі особи, які використовують корумпованість певних струк-
тур влади та управління і прагнуть заволодіти чужою підприєм-
ницькою діяльністю;

– особи, що входять у спеціальні фірми або групи людей, які 
об’єд налися з метою встановити монополію на ринку, тощо;

– керівники галузевих холдингових структур, які прагнуть до 
усунення конкурентів у своїй сфері шляхом припинення господар-
ської діяльності;

– керівники великих холдингових й фінансово-промислових груп 
у великих містах, що володіють великими ресурсами й можливостя-
ми щодо укрупнення бізнесу в різних галузях тощо;

– партнери з бізнесу або дрібні акціонери та ін. 
1 Швець, В.Д. (2008) Кримінально-правова охорона корпоративних відносин. 

Наше право, 3, 5–8.
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Структура спеціалізованої фірми-рейдера, яка здійснює тиск 
на підприємство, має багато спільного із злочинною організацією. 
У складі таких фірм є юрист, економіст, особа, яка відповідає за 
зв’яз ки з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, з 
криміналітетом. У команді можуть працювати також психолог, жур-
наліст, іноді екс-працівники колишніх спецслужб. Очолює організа-
цію лідер-стратег. Кожен член організації має конкретні завдання. 
Що цікаво: середній вік злочинців – лише 25 років. Очолює ком-
панію, як правило, людина з певним життєвим досвідом. Зазвичай 
співучасник отримує від 20 % до 50 % вартості проекту. Діє така 
організація на основі проектного менеджменту: команда та варіанти 
злочинної атаки підбираються під кожний конкретний проект. 

У процесі вивчення кримінальних проваджень встановлено, що 
злочини, пов’язані з протидією законній господарській діяльності, 
вчиняють особи: з економічних структур, які використовують такти-
ку підпорядкування підприємств для розширення свого бізнесу, які 
входять до фінансово-промислових груп, що будують вертикально 
інтегровані холдинги (від сировини – до покупця); прямі конкурен-
ти, що прагнуть контролю над більшою частиною локального ринку 
конкретної продукції або послуги; корумповані посадові особи цен-
тральних або місцевих органів влади, органів судової системи, пра-
воохоронних і контролюючих відомств; представники криміналь-
них структур (члени організованих злочинних формувань, їх лідери 
та «авторитети»), які залучаються для здійснення психологічних 
тиску на керівництво підприємств або для фізичного знищення їх 
власників чи близьких родичів або майна. 

З метою тиску на керівництво злочинці ініціюють перевірки під-
приємства правоохоронними органами та органами контролю (по-
шук компромату на керівництво підприємства та порушення на цій 
підставі кримінальних проваджень) з метою спонукати до відмови 
від конкретної підприємницької діяльності. 

У процесі дослідження встановлено, що сьогодні в Україні від-
бувається активний перерозподіл власності. На думку аналітиків, 
така тенденція має об’єктивний характер. Процеси такого харак-
теру пов’язані з «переливанням» капіталів від одних власників до 
інших. Загалом у цивілізованому світі такий процес оцінюється по-
зитивно, оскільки дозволяє переводити капітали з менш ефектив-
них галузей економіки в більш ефективні, від слабких власників до 
сильних. Йдеться про вдосконалення ринкового механізму, активі-
зацію капіталу1. 
1 Копєлєв, І.Ю. (2010). Рейдерство як феномен ринкової економіки. Науковий вісник 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 1, 305–315.
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У підручниках і наукових статтях зафіксовано такий різновид 
протидії законній господарській діяльності, як рейдерство, проти-
правні діяння якого не передбачено КК України. 

Згідно з оцінкою Світового банку Україна посідає одну з остан-
ніх позицій у рейтингу захищеності права власності підприємців, а 
недружні та протиправні поглинання набули надзвичайно широких 
масштабів. Останніми роками рейдерство в Україні перетворилося 
на справжню катастрофу, яка не тільки загрожує розвиткові еконо-
міки України та спричиняє колапс правової системи, а й робить сум-
нівними перспективи існування та розвитку в Україні приватного 
середнього та малого бізнесу. 

Однак, як зазначають практики, масштаб захоплень приватної 
підприємницької власності набуває загрозливих розмірів не лише 
для конкретних галузей бізнесу, але й держави в цілому, оскільки, 
як правило, призводить до погіршення інвестиційного клімату в 
Україні, перешкоджає та призупиняє розвиток виробництва, галь-
мує вихід на світові ринки, спричиняє розвиток корупції у владних 
і бізнес-структурах. 

Щодо незаконного поглинання чи захоплення одного суб’єкта 
госпо дарювання або частини його власності іншим, то, по суті, 
рейдерство – це комбінована (економічна, юридична, організацій-
на, інформаційна) діяльність, спрямована на заволодіння бізнесом. 
Рейдерське захоплення не є розбійницьким нападом. Це ретельно 
спланована акція, підготовка якої може здійснюватися впродовж де-
кількох років. Великі рейдерські структури мають величезний штат 
різноманітних фахівців: це економісти, юристи, менеджери та осо-
би, основним завданням яких є збирання інформації. Рейдерське 
захоплення передбачає декілька етапів: інформаційний – збирання 
корисної інформації щодо підприємства, обраного жертвою (щодо 
активів, господарської діяльності, продукції, фінансового стану, 
засновників, керівників, емітованих цінних паперів тощо); підго-
товчий – створення негативного інформаційного фону щодо під-
приємства з використанням засобів масової інформації задля його 
дискредитації перед менеджерами та акціонерами; акціонерний – 
скуповування через підставних осіб акцій підприємства в дрібних 
акціонерів, заміна власників і керівництва; судовий – з метою фор-
мування умов для арешту акцій, часток або майна, подання наду-
маних позовів у суди, відкриття кримінальних проваджень; сило-
вий – захоплення підприємства, формування паралельного органу 
управління, фізичний контроль над підприємством; поглинання – 
узаконення прав нових власників. 

Основними об’єктами рейдерів є ВАТ (відкриті акціонерні това-
риства) та ЗАТ (закриті акціонерні товариства), хоча під їхні атаки 
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потрапляють і ТОВ (товариства з обмеженою відповідальність), що 
є фінансово нестабільними, у яких існує конфлікт між власниками. 

О. Г. Кальман та А. М Погорецький вирізняють чотири основні 
способи захоплення підприємства: через акціонерний капітал; че-
рез кредиторську заборгованість; через органи управління; шляхом 
оспорювання підсумків приватизації1. 

Вітчизняний учений Д. В. Зеркалов розуміє під рейдерством 
процес захоплення власності фірми або перехоплення оперативно-
го управління за допомогою спеціально створеного та розіграного 
бізнес-конфлікту2. 

У результаті дослідження встановлено, що дії рейдерів можуть 
бути спрямовані на задоволення особистих потреб таких агресорів 
шляхом захоплення підприємств, фірм, акціонерних товариств із 
метою подальшого перепродажу та наживи, а також на замовлення 
окремих осіб за певні дивіденди, винагороду чи надання відповід-
них послуг. 

У такому контексті можемо виокремити такі основні форми і ме-
тоди діяльності рейдерів:

– дестабілізація роботи підприємства;
– судові позови щодо непроведення зборів і призначення судово-

го виконувача обов’язків щодо управління;
– відкриття кримінального провадження, переоформлення акцій 

на свою користь і порушення чинного законодавства;
– зрив проведення чергових зборів акціонерів;
– скуповування акцій у міноритарних акціонерів;
– проведення додаткової емісії на великі суми з порушенням прав 

основних акціонерів;
– забезпечення підтримки незаконних рішень судів і державних 

органів через корумпованих чиновників;
– заміна всього керівництва підприємства, його перепродаж з ме-

тою ліквідації. 
Узагальнюючи численні публікації визнаних фахівців у галу-

зі злиття та поглинань, можна вирізнити такі способи рейдерства: 
1)  крадіжка акцій; 2) маніпуляції з реєстром; 3) підкуп посадових 
осіб; 4) силове захоплення товариства. 

Спеціалісти вказують на те, що рейдерів можна притягнути до 
суду за окремими статтями Кримінального кодексу, але на практиці 
це відбувається дуже рідко. Правоохоронцям складно довести факт 
1 Кальман, О.Г., Погорецький, М.А. (2009). Рейдерство: причини та заходи 

протидії. Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ, 3, 150–160.

2 Зеркалов, Д.В. (2007). Рейдеры: пособие. Киев: КИТ, 188.
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рейдерства – досудові розслідування надто заплутані, а кваліфіка-
ції слідчих не вистачає, щоб осягнути всі хитрощі корпоративного 
конфлікту. 

Вважаємо, що рейдерство для України – це завжди складний і 
ви соко інтелектуальний, найчастіше злочинний бізнес, тобто кри-
мінальний. Так, наприклад, зазначають учені О. Г. Кальман та 
А. М.  По горецький1. 

Рейдерська атака підприємств має індивідуальний характер. Вод-
ночас можна визначити загальні риси цього явища. Наведемо більш 
загальні атаки рейдерства: а) підроблення документів, які подаються 
для державної реєстрації і вносяться до відомостей про юридичну 
особу; б) підроблення друку і підпису нотаріуса на заяві про дер-
жавну реєстрацію змін, що вносяться до відомостей про юридич-
ну особу; в) державна перереєстрація права на власність і розпоря-
дження юридичною особою здійснюється без експертної перевірки 
достовірності цих документів, які надаються від імені власників під-
приємства в органи податкової служби. Така ситуація виникає через 
те, що органи податкової адміністрації не мають можливості й не 
зобов’язані за законом проводити масові експертизи достовірності 
підписів і друку на документах, що їм надаються;  г) підроблення 
договору купівлі-продажу (оренди) майна підприємства;  д) підро-
блення документів, які дають право на здійснення операцій з акція-
ми компанії-мети (без участі суду); це можуть бути рішення зборів 
і акціонерів, виписки з реєстру акціонерів акціонерного товариства. 

Дії зловмисників ґрунтуються на тому, що законна процедура 
підтвердження достовірності підпису фізичних осіб на документах 
про перехід права власності на цінні папери прописана недостатньо 
жорстко. Тому можна виокремити такі негативні наслідки рейдер-
ства в Україні:

– корумпованість системи органів державної влади й управління;
– порушення основоположних прав і свобод людини і громадя-

нина (право на власність, право на таємницю листування та корес-
понденції, право на особисте життя, право на вільне зайняття під-
приємницькою діяльністю, право на захист своїх порушених прав 
тощо);

– заподіяння суттєвих збитків системі господарювання країни;
– погіршення авторитету правоохоронних і судових органів;
– створення гострих соціальних проблем тощо. 
П. І. Орлов, А. Ф. Волобуєв та І. М. Осика називають подібні 

явища злочинними технологіями збагачення, які визначаються як 
1 Кальман, О.Г., Погорецький, М.А. (2008). Рейдерство: причини та заходи 

протидії. Вісник прокуратури, 8, 132–136.
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комплекс взаємопов’язаних злочинів, що вчиняються організовани-
ми злочинними групами з метою отримання матеріальної вигоди з 
використанням легальних форм господарської діяльності. Учені у 
здійсненні злочинної технології збагачення виокремлюють основний 
(предикатний) і вторинні (підпорядковані) злочини1, установлення 
яких надає можливість ефективно протидіяти цій «технології». 

У процесі дослідження можливо зробити висновок, що основни-
ми причинами та умовами, які сприяють учиненню протидії закон-
ній господарській діяльності, є:

– недосконалість судової системи України;
– відсутність світової культури підприємництва: це прозорість 

конкурентних відносин, підтримання ділової репутації суб’єктів 
господарювання;

– недосконалість Кримінального, Господарського, Цивільного 
кодексів України та ін.;

– високий рівень корупції серед керівництва державних установ;
– недоліки в організації і функціонуванні оперативних підрозді-

лів ОВС (кадрові прорахунки, низький рівень матеріального забез-
печення, відсутність чіткого розмежування обов’язків щодо опера-
тивного обслуговування);

– відсутність чіткого механізму взаємодії між контролюючими 
органами.
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Жанна Удовенко, к. ю. н.

пРавове забезпечення  
охоРони пРав і свобод лЮдини 
у  кРимінальному пРовадженні укРаїни

The protection of human rights and freedoms is the task of the state that 
has a global character. In order that the indicated position did not change 
into declaration it is necessary to enter the effective legal mechanism of its 
realization. The protection of human rights and freedoms is the complex of 
actions and decisions that are accepted by specially authorized organs and 
officials, sent to non-admission of their violation, permanent effective control 
on their abidance and proceeding of the broken rights to their primary state, 
if it is possible.
In addition, the protection of human and citizen rights is totality of 
organizational and legal facilities of providing and protection of these rights 
and consists of creation of favorable terms at that any subject of legal 
relationships gets possibility without difficulty to realize the legal rights 
and honestly to carry out the duties fixed on him. Just this approach allows 
examining these concepts as interdependent elements of more general 
category of legal providing of human rights.

Охорона прав і свобод людини як одна з найвищих цінностей 
людської цивілізації, виступаючи центральною ланкою державного 
і правового життя, є завданням, що має глобальний характер. Як за-
значають В. Т. Маляренко та О. А. Шаповалова, завдання повинні 
мати універсальний характер, бути конкретними та виконуваними, 
позбавленими ідеологічних нашарувань. Відтак, для того, щоб вка-
зане положення не перетворилося на декларацію, яка не має нічого 
спільного з дійсністю, необхідно запровадити дієвий правовий ме-
ханізм його реалізації.

Створення Організації Об’єднаних Націй і затвердження 24 жов-
тня 1945 року її Статуту, прийняття Загальної декларації прав лю-
дини від 10 грудня 1948 року, Конвенції про захист прав і основних 
свобод людини від 4 листопада 1950 року, Міжнародного пакту про 
громадянські та політичні права від 17 листопада 1966 року, інших 
міжнародно-правових документів поклали початок якісно нового 
етапу в розвитку співробітництва держав у сфері охорони прав лю-
дини, зокрема, такої засади, як невтручання в особисте та сімейне 
життя.

Проголошення на міжнародному рівні основних прав і свобод 
особи, невідчужуваними та притаманними кожній людині від на-
родження, зумовило їх сприйняття сучасною цивілізацією як най-
вищою цінністю незалежно від національних кордонів, культур і 
політичних режимів.
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Ідея прав людини стала пріоритетною у багатьох демократичних 
державах світу і набула все більшої актуальності в Україні. Виходя-
чи з розуміння природженого характеру прав і свобод, що належать 
людині і є невід’ємними, обов’язковими для всіх, і, насамперед, для 
державної влади, Україна прийняла на себе зобов’язання щодо їх 
забезпечення та захисту.

Однак факт закріплення за людиною невідчужуваних прав і сво-
бод став в Україні лише першим кроком на шляху їх реальної охо-
рони. Створення умов, що сприяють цьому процесу на належному 
державно-правовому рівні – завдання комплексне. Його вирішення 
задля визнання прав і свобод людини і громадянина важливе і не-
обхідне не лише безпосередньо для громадянина, який може реалі-
зовувати і захищати їх у разі порушення, керуючись Конституцією 
України, а й для органів законодавчої влади, покликаних забезпечи-
ти верховенство прав і свобод людини, і виконавчої влади у її право-
застосовній діяльності.

Потенціал сучасної конституційної системи охорони прав і сво-
бод людини та громадянина в Україні істотно знижений незавер-
шеністю процесу подолання сформованих століттями стереотипів, 
пов’язаних з декларативним характером і приниженням ролі люди-
ни, зневагою її правами, свободами, гідністю та відсутністю ефек-
тивних механізмів забезпечення цих прав і свобод. Крім того, окремі 
нормативно-правові приписи не відповідають нормам моральності, 
ідеалам гуманізму та справедливості, принципам правової демокра-
тичної держави. Тож наразі основна відповідальність за своєчасне і 
належне вирішення питань щодо створення політичних і правових 
інститутів, здатних забезпечити охорону прав і свобод особи, зокре-
ма, права на невтручання в особисте і сімейне життя, є нагальною 
потребою вдосконалення правової системи України.

Ефективність сучасних реформ, що сприяють зміцненню право-
вої держави, витіснення правового нігілізму і формування високої 
правової культури, що забезпечують ефективну реалізацію прав і 
свобод людини та створюють необхідні для цього умови, повною 
мірою залежить не лише від правотворчої, а й від діяльності з реа-
лізації норм права. Проблема належної охорони прав і свобод особи 
складна, багатогранна і в значній мірі обумовлена активною діяль-
ністю як законодавця, так і правозастосовувача.

Сьогодні слід визнати, що робота правоохоронних органів Украї-
ни, незважаючи на їх численність і багатоступеневу систему, малое-
фективна, а законодавство, що її регламентує, відрізняється недоско-
налістю. Рівень і характер злочинності свідчить про криміналізацію 
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багатьох сфер діяльності держави, а правоохоронна система пере-
живає гостру кризу недовіри з боку суспільства. Така ситуація са-
мим негативним чином позначається на належній охороні прав і 
свобод людини та громадянина в Україні. Особливу тривогу в цьому 
відношенні викликає кримінальне провадження, де права і свободи 
його учасників обмежуються найбільшою мірою як по відношенню 
до осіб, щодо яких здійснюється кримінальне переслідування (підо-
зрюваних, обвинувачених), так і осіб, які залучаються до криміналь-
ного провадження в іншому статусі. Адже здійснення досудового 
провадження невідворотно передбачає втручання у сферу особис-
того життя громадян, застосування до них заходів державного при-
мусу і порушення недоторканності особи, обмеження її житлових та 
інших прав та у випадках зловживань є потенційно небезпечним з 
позицій законності й обґрунтованості дій державних органів та по-
садових осіб, які здійснюють кримінальну процесуальну діяльність.

У зв’язку з реформуванням кримінального процесу і прийняттям 
нового Кримінального процесуального кодексу України, що набрав 
чинності 20 листопада 2012 року, пошук найбільш ефективних форм 
охорони прав і свобод осіб, які залучаються до участі у криміналь-
ному провадженні, є нагальним.

Наукове дослідження даної проблеми з урахуванням відпра-
цьованих світових стандартів, розробка концептуальних положень 
охорони прав учасників кримінального провадження в Україні як 
складової частини концепції охорони конституційних прав людини і 
громадянина, важливі в методологічному плані і покликані сприяти 
вирішенню загальних і окремих теоретичних та прикладних про-
блем досягнення сучасного правозахисного призначення криміналь-
ного провадження, зокрема:

– захисту прав і законних інтересів осіб, потерпілих від злочинів;
– захисту особи від незаконної і необґрунтованої підозри, засуд-

ження, обмеження її прав і свобод1.
Науковій розробці проблеми охорони прав і свобод особи у сфе-

рі кримінального провадження приділялася значна увага в кримі-
нальній процесуальній науці України. З іншого боку, вона далеко 
не вичерпана. В умовах триваючої наразі реформи правоохоронних 
органів, чинності нового Кримінального процесуального кодексу 
України 2012 року проблеми охорони прав особи, зокрема, права 
1  Кучинська, О.П. (2013). Принципи кримінального провадження в механізмі 

забезпечення прав його учасників: монографія. Киев: Юрінком Інтер, 274.
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на невтручання в особисте і сімейне життя в кримінальному прова-
дженні належним чином не досліджені.

На сучасному етапі видається надзвичайно важливим здійснити 
науково-правовий аналіз охорони прав людини у кримінальному 
провадженні України. Для його реалізації слід розглянути права осо-
би як структурний елемент кримінального процесуального законо-
давства у співвіднесенні зі сформованими міжнародними стандарта-
ми в сфері процесуальної діяльності з розслідування кримінальних 
правопорушень. Необхідною передумовою є також дослідження 
законодавчої регламентації та правозастосовних проблем охорони 
прав учасників кримінального провадження, а також кримінальне 
процесуальне законодавство на предмет його відповідності міжна-
родним стандартам і внутрішньої узгодженості в питаннях охоро-
ни цих прав. Адже відсутність такого наукового знання негативно 
позначається, насамперед, на ефективності охорони прав учасників 
кримінального процесу, плідності наукових розробок у галузі охоро-
ни конституційних прав людини і громадянина, знижує рівень мето-
дичного забезпечення роботи органів слідства та суду, ефективність 
впровадження рекомендацій у навчальний процес і практичну діяль-
ність органів досудового розслідування України.

Отже, права людини лише тоді перетворюються в реальну цін-
ність, коли вони надійно гарантовані і захищені. Весь хід форму-
вання цих положень, ідей та принципів свідчить про безсумнівну 
цінність прав людини. З урахуванням того, що інститут прав людини 
надзвичайно динамічний і чуйно реагує на стрімку зміну суспільних 
відносин, цілком очевидно, що комплекс прав, що потребують за-
хисту, неминуче буде розширюватися.

Для реального захисту прав і свобод людини наявність в достатній 
мірі розробленої і, разом з тим, раціональної, внутрішньо узгодже-
ної системи законодавства є необхідним, але ще недостатнім. Закони 
у державі повинні неухильно виконуватися. Виступаючи гарантом 
реальності дотримання прав особи в плані їх захисту, держава пови-
нна прагнути до створення умов соціально-економічного, правово-
го та організаційного характеру, які, поряд з формуванням системи 
законодавства, що забезпечує захист цих прав від будь-якого неза-
конного і необґрунтованого втручання, будуть зумовлювати високий 
рівень його реалізації.

Надзвичайно важливими при цьому є необхідність досягнення 
балансу, гармонізація відносин особи, суспільства і держави; розу-
міння на державному рівні рівного співвідношення влади і свобо-
ди як при вирішенні публічно значущих завдань по захисту основ 
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конституційного ладу, забезпечення оборони і безпеки держави, так 
і в процесі виконання державою конституційних обов’язків по за-
хисту прав і свобод людини і громадянина. Позитивний прогрес в 
цьому питанні залежить і від рівня підготовленості осіб, що засто-
совують закон, розуміння поставлених перед ними завдань, точного 
слідування букві і духу закону.

При аналізі понять «захист» та «охорона» прав людини, доцільно 
виходити з тих аспектів, які об’єднують захист і охорону прав лю-
дини:

– по-перше, спрямованості їх функціонального призначення, 
оскільки захист і охорона орієнтовані на правове забезпечення прав 
і свобод людини;

– по-друге, їх змісту, який складають організаційно-правові засо-
би здійснення їх функціонального призначення.

Охорона прав і свобод людини і громадянина являє собою комп-
лекс заходів і рішень, що приймаються спеціально уповноваженими 
на те органами і посадовими особами, спрямованих на недопущення 
їх порушення, постійний дієвий контроль за їх дотриманням та від-
новлення порушених прав до їх первинного стану, якщо це є мож-
ливим.

Крім того, охорона прав людини і громадянина являє собою су-
купність організаційно-правових засобів забезпечення і захисту 
цих прав при здійсненні діяльності державних органів і посадових 
осіб і полягає у створенні сприятливих умов, при яких будь-який 
суб’єкт правовідносин отримує можливість безперешкодно реалізо-
вувати свої законні права і сумлінно виконувати покладені на ньо-
го обов’язки. Саме такий підхід дозволяє розглядати ці поняття як 
взаємозалежні елементи більш загальної категорії - правове забез-
печення прав людини.

Отже, правове забезпечення прав людини - це окремий, важливий 
правовий інститут, сукупність правових норм, що регулюють від-
носини між відповідними суб’єктами і створює умови для їх забез-
печення та захисту.

Прийняття нового Кримінального процесуального кодексу Укра-
їни 2012 року внесло істотні зміни щодо здійснення кримінальної 
процесуальної діяльності. Узгоджуючи з міжнародними стандарта-
ми охорону прав і свобод особи у сфері відправлення правосуддя у 
кримінальному провадженні, а також з принципами, закріпленими 
в Конституції України, у цьому Кодексі підкреслюється виключно 
правозахисне призначення сучасного кримінального провадження в 
Україні.
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Загальне визнання і законодавче закріплення прав людини і гро-
мадянина є важливим фактором, але ще важливішим є ефективний 
механізм їх охорони. Проте, про реальність охорони прав людини 
можна говорити лише тоді, коли вони будуть реалізовуватися спе-
ціальним механізмом їх забезпечення. Цей механізм являє собою 
комплексну взаємодіючу систему нормативно-правових підстав, 
юридичних засобів, загальних соціальних умов, а також діяльність 
уповноважених на те органів і посадових осіб, що у сукупності за-
безпечують правомірну реалізацію прав учасників кримінального 
провадження, а в необхідних випадках - їх охорону, захист або від-
новлення.

Цей механізм, на думку О. П. Кучинської, складається з трьох 
основних підсистем:

1. Механізму реалізації.
2. Механізму охорони.
3. Механізму захисту1.
Формування такого механізму, налагодження його елементів за-

лишається однією з найбільш актуальних проблем удосконалення 
сучасного законодавства України.

У Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
1950 року закріплені критерії обмеження прав людини на невтру-
чання в особисте і сімейне життя, що знаходять свій вираз у наступ-
них положеннях:

1) втручання повинно здійснюватися відповідно до закону;
2) втручання є необхідним у демократичному суспільстві в інтер-

есах національної та громадської безпеки чи економічного добро-
буту країни;

3) втручання здійснюється для запобігання заворушенням чи зло-
чинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод 
інших.

У Кримінальному процесуальному кодексі України передбачено 
можливість обмеження прав і свобод осіб, зокрема, при втручанні в 
особисте і сімейне життя, але конкретний опис змісту обмежуваль-
них заходів відсутній. На наш погляд, він повинен містити:

– чітку регламентацію випадків обмеження прав і свобод;
– підстави і умови такого обмеження;
– перелік державних органів і посадових осіб, уповноважених на 

їх застосування;
1  Маляренко, В.Т., Шаповалова, О. А. (2012). Новий кримінальний процесуальний 

кодекс України: переваги та недоліки. Право України, 10, 11.
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– відповідальність за необґрунтоване обмеження прав і свобод 
людини.

Аналіз засад кримінального провадження України з точки зору 
їх відповідності міжнародним стандартам, з одного боку, та осо-
бливостей їх реалізації правозастосовувачами, з іншого, дозволив 
висловити пропозиції, спрямовані на розвиток їх правозахисного 
призначення. Зокрема, аналізуючи право на невтручання у приватне 
життя, приходимо до висновку про необхідність вирішення питань, 
пов’язаних із захистом персональних даних особи щодо свободи шу-
кати, передавати, і поширювати інформацію. Стрімкий розвиток ін-
формаційних систем зумовив виникнення досить гострої проблеми, 
пов’язаної зі збереженням таємниці особистого та сімейного життя. 
У даному випадку йдеться про всесвітню інформаційну мережу Ін-
тернет, яка створює небезпеку з точки зору збереження невтручання 
в приватне життя і не забезпечує конфіденційності даної інформації, 
а також іншої інформації, яка може бути віднесена до таємниці до-
судового розслідування.

Визнання людини, її прав і свобод найвищою цінністю суспіль-
ства і держави, проголошення людини центральною фігурою право-
охоронної діяльності, захист її прав і свобод метою кримінальної 
процесуальної діяльності в Україні стало вимогою часу і правової 
дійсності. Тож приведення національного законодавства і право-
застосовної практики кримінального провадження у відповідність 
з міжнародними стандартами прав людини і громадянина, хоча 
і повільно, але відбувається. Сучасний етап цього процесу можна 
розглядати в якості початкового, основне завдання якого полягає в 
постановці, а не вирішення найбільш гострих проблемних питань. 
Наразі при визначенні проблем і у ході їх вирішення вкрай важливо 
враховувати не лише національні потреби, але і сформовані традиції 
у поєднанні з досвідом, накопиченим у процесі розвитку правової 
системи України. Лише в цьому випадку, на наш погляд, можливе 
створення правової системи, яка забезпечила б справжнє дотриман-
ня прав і свобод особи у кримінальному провадженні.
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Віталій Сичевський

швидкість та опеРативність:  
вимоги до сучасного  
кРимінального пРовадження в укРаїні

The problems associated with provision of such tasks of criminal proceedings, 
as quick, full, and impartial investigation and trial provided for in article 2 of 
the Criminal procedural code of Ukraine. Listed on its relationship with such 
legal category as the efficiency of criminal proceedings, disclosed the legal 
nature of efficiency and given its definition. In the calculation made according 
to international experience to improve the efficiency of criminal proceedings, 
law enforcement practice, as well as achievements of scientists. It is 
established that the idea of efficiency of criminal proceedings are the proper 
international legal basis for their establishment and use of law enforcement 
in Ukraine. However, it is noted the inadmissibility manifestations during the 
criminal proceedings slowness and reoperations.

Постановка проблеми. Чинний Кримінальний процесуальний 
кодекс (далі – КПК) України, прийнятий 2012 року, містить низку 
новел, котрі вже третій рік активно обговорюються науковою спіль-
нотою. Серед цих новел є й ті, що стосуються проблем належного 
виконання такого завдання кримінального провадження, як швидке, 
повне та неупереджене розслідування і судовий розгляд (ст. 2 КПК 
України). Задля його виконання законодавець передбачив певні про-
цедури, завдяки яким кримінальне провадження може суттєво при-
скоритися. При цьому в КПК України запроваджено й нові юридич-
ні терміни, зокрема: «оперативність досудового розслідування» та 
«оперативність судового провадження». Так у ст.ст. 232 та 336 КПК 
України серед випадків проведення допиту та впізнання в режимі 
відеоконференції визначено необхідність ужиття цих заходів задля 
забезпечення оперативності досудового розслідування та судового 
провадження. 

Слід наголосити, що в положеннях КПК України відсутнє визна-
чення як оперативності досудового розслідування, так і судового про-
вадження, що спонукає до неоднозначного їх розуміння та вільного 
тлумачення, зокрема – як умови до проведення слідчих дій. Це свід-
чить про недостатню наукову розробку питань, які стосуються пра-
вової природи оперативності кримінального провадження. Правиль-
на оцінка значення такої оперативності є однією з найважливіших 
передумов розробки й удосконалення кримінально-процесуального 
законодавства, зміцнення законності у слідчій та судовій діяльності.

Стан дослідження. У процесі розвитку кримінального проце-
су, криміналістики та судової експертології проблемним питанням 
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проведення допиту і пред’явлення для впізнання приділяли належну 
увагу такі вчені: Л. Ю. Ароцкер, О. Я. Баєв, В. П. Бахін, Р. С.  Бєл-
кін, О. М. Васильєв, В. К. Весельський, А. І. Вінберг, О. О.  Ей-
сман, М.  І.  Єнікєєв, Н. І. Клименко, В. Я. Колдін, В. П. Колмаков, 
В. О.  Коновалова, В. С. Кузьмічов, В. Г. Лукашевич, М. І. Порубов, 
М. В.  Сал тевський, М. Я. Сегай, С. А. Шейфер, В. Ю. Шепітько, 
В. П. Шибіко, О. Р. Шляхов, М. П. Яблоков та ін. Однак проблеми 
швидкості та оперативності проведення як цих дій, так і досудового 
розслідування і судового розгляду комплексно не досліджувалися. 
Ті вчені, які так чи інакше торкалися аналізованої проблематики, 
розкривали її в основному в межах однієї стадії кримінального про-
вадження – досудового розслідування. Проте і серед цих учених не 
було єдності в оцінці значення цих категорій, не розкривалося їх 
співвідношення.

Метою даної статті є дослідження проблем, пов’язаних зі швид-
кістю та оперативністю кримінального провадження, встановлен-
ня основ їх юридичної природи, а також вироблення теоретичних 
напрацювань, які б сприяли вдосконаленню процедури досудового 
розслідування та судового розгляду з цього приводу.

Розкриття юридичної природи будь-якого правового явища перед-
бачає встановлення його основних властивостей, котрі пов’язуються 
із законодавством, правовими нормами та їх практичним застосу-
ванням. У загальній теорії права під юридичною природою певного 
явища розуміють «його правову характеристику, що виражає місце 
і функції даного явища серед інших правових реалій, відповідно до 
його соціальної природи»1. Таким чином, розкриваючи юридичну 
природу швидкості чи оперативності кримінального провадження, 
з одного боку, слід установити певний клас правових явищ, до яких, 
за формальними ознаками, ці категорії можна віднести, а з іншого – 
визначити сукупність тих особливих, специфічних ознак, рис, котрі 
дозволять кожну з них виділити з маси схожих правових реалій.

У науці кримінального процесу можна вважати традиційними по-
гляди щодо оперативності як якісної ознаки діяльності суб’єктів кри-
мінального провадження, спрямованої на виконання такого завдан-
ня кримінального провадження, як швидке, повне та неупереджене 
розслідування і судовий розгляд, передбачений у ст. 2 КПК України. 
Вимога з приводу швидкості кримінального провадження опосеред-
ковано передбачається в міжнародних нормативно-правових актах. 
1  Алексеев, С.С. (1999). Право: Азбука–Теория–Философия: опыт комплексного 

исследования. Москва: Статут, 237.
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Так, у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
від 04.11.1950 р. (далі – Конвенція від 04.11.1950 р.) неодноразово 
використовується таке словосполучення, як «розумний строк» (п. 3 
ст. 5, п. 1 ст. 6 Конвенції від 04.11.1950 р.), у Міжнародному пак-
ті про громадянські і політичні права, прийнятому Генеральною 
Асамблеєю ООН 16.12.1966 р. (далі – Пакт від 16.12.1966 р.), міс-
титься словосполучення «без невиправданої затримки» (ст. 14 Пакту 
від 16.12.1966 р.), у Зведенні принципів захисту всіх осіб, що під-
даються затриманню або ув’язненню в будь-якій формі, затвердже-
ному Резолюцією 43/173 Генеральної Асамблеї ООН 09.12.1988 р., 
вживається словосполучення «без зволікання» (принцип 10) або «у 
терміновому порядку» (принцип 11). Використані в міжнародних 
документах терміни – «розумний строк», «без невиправданої за-
тримки», «без зволікання», «у терміновому порядку» – спроможні 
якнайкраще охарактеризувати вимоги світового суспільства щодо 
термінів кримінального провадження, де час для обмеженої в правах 
особи може відігравати важливу роль.

Так, Європейська комісія з прав людини (далі – Європейська 
комісія) і Європейський Суд з прав людини (далі – Європейський 
Суд), вирішуючи, чи виконана вимога п. 1 ст. 6 Конвенції про «ро-
зумний строк», беруть до уваги такі чинники: складність певного 
провадження; наслідки недотримання розумного строку для заяв-
ника; оперативність роботи відповідних органів; власна поведінка 
заявників. 

Термін «розумний строк» у п. 3 ст. 5 Європейська комісія і Євро-
пейський Суд також визначають, зважаючи на конкретні факти по 
кожному провадженню, і враховують при цьому такі елементи: фак-
тичну тривалість затримання; тривалість попереднього затримання 
залежно від характеру правопорушення, встановленого покарання 
і покарання в разі пред’явлення обвинувачення; матеріальні, мо-
ральні та інші наслідки для затриманого; поведінку обвинуваченого; 
порядок проведення розслідування; поведінку відповідних судових 
органів.

Конвенція від 04.11.1950 р. вважає грубим порушенням прав лю-
дини занадто тривале кримінальне провадження. Таке порушення 
розглядається у двох аспектах. По-перше, коли в законодавстві кра-
їни немає правових інститутів, що гарантують розгляд справи про-
тягом «розумного строку». При цьому Європейський Суд зобов’язує 
держави організовувати свою судову систему так, щоб їхні суди 
могли виконувати кожну вимогу ст. 6 Конвенції (наприклад, рішен-
ня у справі «Добертен проти Франції» від 25.02.1993 р.). По-друге, 
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порушенням прав людини вважається недотримання встановлених 
національним законодавством процесуальних строків органами до-
судового розслідування і судами.

У рекомендації № R (81) 7, прийнятій Комітетом міністрів Ради 
Європи 14.05.1981 р., йдеться про те, що судочинство нерідко має 
настільки складний, тривалий і цінний характер, що приватні особи, 
а саме ті, які перебувають в економічно несприятливому становищі, 
відчувають труднощі у здійсненні своїх прав, і з огляду на це урядам 
держав-членів необхідно вжити або підсилити, залежно від обста-
вин, усі заходи, які вони вважають за необхідні, з метою поступової 
реалізації вищеперерахованих принципів.

На двадцятій нараді «Ефективність і справедливість правосуддя 
по цивільних, кримінальних і адміністративних справах», що від-
булася 11.06.1996 р. – 12.06.1996 р. у Будапешті, міністри юстиції 
країн Європи підтвердили необхідність гарантувати громадянам 
право на доступ до правосуддя і справедливого розгляду в розумний 
строк, що є одним з основних принципів будь-якого демократичного 
суспільства.

В окремих країнах питанню швидкого кримінального проваджен-
ня приділено належної уваги і воно закріплено в конституціях. Так, 
Поправка VI до Конституції Сполучених Штатів Америки, котра на-
брала чинності ще 1791 року, передбачає, що в усіх випадках кри-
мінального переслідування обвинувачений має право на швидкий 
і прилюдний суд. Конституція Японії 1947 року у ст. 37 також га-
рантує обвинуваченому право на швидкий і відкритий розгляд своєї 
справи безстороннім судом. Таке ставлення підтверджується відпо-
відно й практикою правозастосування. Так, у справі «Сміт проти 
Хоуї» Верховний суд США встановив, що гарантування закріплено-
го в Поправці VI до Конституції права прискореного розгляду справ 
дає змогу: 1) запобігти неналежному ув’язненню перед судовим роз-
глядом; 2) зменшити напругу і занепокоєння, що асоціюються з фор-
мальним обвинуваченням; 3) обмежити можливості того, що трива-
ле затримання послабить спроможність обвинуваченого захистити 
себе1.

У Конституції України, на жаль, не передбачені гарантії опера-
тивного кримінального провадження, але ст. 9 Основного Закону 
нашої країни встановлено, що чинні міжнародні договори, згоду 
на обов’язковість яких дала Верховна Рада України, є частиною 
1  Бернхем, В. (1999). Вступ до права та правової системи США. Київ: Україна, 

284.
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національного законодавства. Відповідно до Закону України від 
22.12.1993 р. «Про міжнародні договори України» такі договори за-
стосовуються в порядку, передбаченому для норм національного за-
конодавства, і підлягають неухильному дотриманню, а Президент 
і Кабінет Міністрів України вживають заходів, що забезпечують їх 
виконання. Україна 11.11.1995 р. приєдналася до Ради Європи і була 
прийнята в члени цієї авторитетної міжнародної організації з умо-
вою, що національне законодавство буде приведено у відповідність 
до європейських стандартів. З цього моменту впровадження (імпле-
ментація) міжнародних правових норм стало одним із важливих за-
вдань законодавчої діяльності Верховної Ради України. Враховуючи 
це, ідеї оперативності кримінального провадження мають відповід-
не міжнародно-правове підґрунтя для їх укорінення та застосування 
в правозастосовній діяльності в Україні.

У КПК України (ст. 2) швидкість розглядається законодавцем ви-
ключно як завдання кримінального судочинства. Сформульовано 
воно стосовно кримінального процесу як єдиного цілого, що вклю-
чає діяльність усіх органів досудового розслідування, прокуратури 
і суду, і повинно вирішуватися у всіх кримінальних провадженнях. 
Входячи до системи завдань, швидкість кримінального судочинства 
пов’язана з іншими завданнями і її успішне вирішення залежить від 
вирішення інших.

Швидке кримінальне провадження сприяє встановленню 
об’єктивної істини, є важливою передумовою здійснення правосуд-
дя, вимоги невідворотності покарання за кожний учинений злочин. 
Необхідною умовою успішного розкриття злочину є своєчасне ви-
явлення і закріплення слідів злочину, збирання доказів, які як об-
винувачують, так і виправдовують особу. Зволікання з проведенням 
тих чи інших слідчих дій часто призводить або до втрати самої мож-
ливості одержати докази, або до її зменшення. Швидке кримінальне 
провадження є необхідним і для захисту прав потерпілого та цивіль-
ного позивача, інтереси яких вимагають якнайшвидшого і реального 
відшкодування заподіяного злочином збитку, а також для захисту від 
зайвого обмеження прав і законних інтересів особи, яка обвинува-
чується у вчиненні злочину, а також цивільного відповідача. Швид-
кість провадження сприяє також запобіганню вчиненню нових зло-
чинів. Своєчасне притягнення до кримінальної відповідальності, 
засудження особи, яка вчинила злочин, застосування до неї справед-
ливого покарання створюють необхідні умови, що перешкоджають 
правопорушникові продовжувати злочинну діяльність. Тривале і не-
ефективне провадження, навпаки, створює обстановку безкарності, 
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призводить до вчинення злочинцем нових злочинів. Швидке здій-
снення кримінального судочинства дозволяє максимально наблизи-
ти момент призначення покарання до моменту вчинення злочину, 
що підвищує виховний і запобіжний вплив покарання.

Високі темпи слідства мають надзвичайно важливе значення: 
чим швидше органи досудового розслідування виявлять особу, що 
вчинила злочин, закріплять докази й подадуть їх до суду, тим вдалі-
ше вони виконають покладене на них завдання і створять необхідні 
передумови успішного вирішення судом даного провадження.

Швидкість розслідування має величезне значення для якості слід-
ства. Чим більше часу мине з моменту вчинення злочину, тим важче 
відновити обставини, пов’язані з подією злочину, зібрати і закріпи-
ти необхідні докази, знайти і викрити злочинця. Можна впевнено 
сказати, що повільність у роботі правоохоронних органів працює на 
злочинця: знищуються або змінюються речові й письмові докази; 
у пам’яті свідків стираються окремі, часом істотні деталі злочину; 
ускладнюється розкриття злочину і відшкодування заподіяного ним 
матеріального збитку.

Зрозуміло, швидкість проведення досудового та судового слідства 
не повинна підмінятися поспішністю, за якої можуть бути упущені 
істотні обставини справи. Підвищення якості досудового слідства і 
судового розгляду кримінальних проваджень настійно вимагає усу-
нення тяганини, що нерідко зустрічається в діяльності органів досу-
дового розслідування, а також суду. Повільність і неоперативність у 
їхній діяльності пояснюється різними причинами, у тому числі без-
відповідальністю окремих слідчих і суддів, неналежною організаці-
єю їхньої роботи, а також недостатньою вимогливістю до підлеглих 
з боку прокурорів, що здійснюють керівництво розслідуванням, а 
також голів відповідних судів.

Практика показує, що своєчасна реєстрація злочинів і проведення 
без зволікання слідчих дій у більшості випадків забезпечують роз-
криття злочину й істотно скорочують строк розслідування. Навпаки, 
зволікання з проведенням слідчих дій, а іноді навіть відтермінуван-
ня їх лише на кілька годин, може призвести до втрат важливих дока-
зів, до необхідності провадження в подальшому цілої низки слідчих 
дій задля поновлення доказів, які втрачено через неоперативність 
слідчих.

Суттєвий вплив на якість кримінально-процесуальної діяльності, 
у тому числі й щодо її часової упорядкованості, справляють декіль-
ка чинників. Першим із них є розвинутий та ефективний правовий 
механізм здійснення кримінально-процесуальної діяльності, який 
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би поєднував, з одного боку, гарантії дотримання прав учасників 
процесу, з іншого – гарантії можливості своєчасного та якісного 
виконання органами покладених на них обов’язків (принцип про-
порційності). Другий – людський чинник. Саме правозастосувач 
(слідчий, прокурор і суд) своїми діями може забезпечити ефектив-
ний правовий вплив на суспільні відносини. Тому важливо, щоб він 
був політично зрілим і бездоганним у моральному відношенні, по-
єднував у собі високу фахову підготовку з громадянською мужніс-
тю, непідкупністю, загостреним почуттям справедливості. З погля-
ду досліджуваного принципу особа, у провадженні якої знаходиться 
кримінальне провадження, повинна, по-перше, чітко бачити пере-
ваги своєчасного провадження процесуальних дій і усвідомлювати 
об’єктивну потребу якнайшвидшого розкриття злочину, покарання 
осіб, що його вчинили, і відновлення порушених прав і законних 
інтересів потерпілого; по-друге, вміти в будь-якій ситуації підпо-
рядковувати свою діяльність і діяльність інших учасників процесу 
вимоги швидкості. Третій чинник – організаційний. Він означає, 
по-перше, що особа, яка проводить розслідування, повинна бути 
дійсно процесуально самостійною, а судді – незалежними, всі ор-
гани і посадові особи зобов’язані точно і негайно виконувати їхні 
вимоги і надавати всіляку допомогу; по-друге, керівники правоохо-
ронних органів повинні розробити дійові механізми взаємовідносин 
слідчих, прокурорів і суддів з відповідними службами і підрозділа-
ми; по-третє, держава має постійно вживати заходів, спрямованих 
на поліпшення матеріально-технічного оснащення органів, що ве-
дуть боротьбу зі злочинністю, і забезпечення гідного рівня життя 
їхніх працівників, щоб слідчі не відволікалися від виконання сво-
їх функцій. Четвертий чинник – використання науково-технічних 
досягнень, які вже підтвердили свою ефективність, і насамперед у 
процесі доказування обставин учинення злочину. Одні технічні за-
соби спроможні примножити можливості людини в пошуку слідів 
злочину, а значить, і прискорити цей процес, інші можуть дозволити 
швидко, надійно і надовго закріпити ці сліди, надаючи їм статус до-
казів. Варто зауважити, що можливості впровадження різноманіт-
них науково-технічних розробок у слідчо-судову практику постійно 
розширюються з розвитком науки і техніки.

В юридичній літературі існують різні погляди щодо правової при-
роди швидкості кримінального провадження як одного з напрямів 
виконання завдання, передбаченого ст. 2 КПК України. Одні вчені 
вважають її принципом кримінального провадження, інші – проявом 
такої ознаки правосуддя, як публічність, а дехто навіть переконує, 
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що швидкість є лише часовою властивістю кримінального судочин-
ства або ще й умовою досудового слідства. Видається, що в питанні 
з’ясування правової природи слід виходити від особливостей право-
вого закріплення тих чи інших правових положень. А в КПК Украї-
ни швидке, повне та неупереджене розслідування і судовий розгляд 
визнаються виключно завданням кримінального провадження. Саме 
на його вирішення й має скеровуватися діяльність суб’єктів кри-
мінального процесу. Відповідне скерування відбувається завдяки 
системі принципів кримінального провадження. Відмічається, що 
категорія «завдання» відповідає на запитання – на що спрямована 
діяльність, а категорія «принцип» – як, яким чином вона має здій-
снюватися1. Таким чином, у результаті порівняння категорій «швид-
кість» та «оперативність» стикаємося із співвідношенням «мета 
(завдання) – принцип». При цьому метою є те, на що спрямована 
діяльність, результат, якого прагнуть досягти (швидке кримінальне 
провадження). Принцип вказує на те, як слід діяти, щоб досягти на-
міченої мети (оперативно). Адже будь-яке пізнання складається не 
лише з постановки мети, а й із визначення того єдино правильного, 
істинного шляху, що обов’язково приведе до неї2.

Таким чином, кожне окреме завдання кримінального проваджен-
ня має певні процесуальні гарантії свого виконання. Зміст завдання 
здатен визначати характер і систему принципів, котрі за своєю сут-
ністю виступають гарантіями його виконання. Щодо швидкості кри-
мінального провадження, то видається, що першою такою гарантією 
є – оперативність такого провадження. 

В етимологічному значенні слово «оперативність» означає здат-
ність правильно і швидко виконувати ті чи інші практичні завдан-
ня3; спроможність швидко, вчасно виправити або спрямувати хід 
справ4. Оперативність – це якісний показник діяльності державних 
органів, що ведуть боротьбу зі злочинністю. Кримінальний процес 
проводиться в інтересах держави і суспільства. Цим підкреслюється 
цілеспрямований характер діяльності органів розслідування, проку-
ратури і суду. Ці органи зобов’язані свою активність і ініціативу в 
започаткуванні кримінально-процесуальних відносин, розслідуванні 
1  Байков, А.Д., Карпец, И.И. (1989). Курс советского уголовного процесса. Общая 

часть. Москва: Юридическая литература, 139.
2  Кокорев, Л.Д., Кузнецов, Н.П. (1995). Уголовный процесс: доказательства и 

доказывание. Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 29.
3  Яременко, В.О., Сліпушко, О. (1998). Новий тлумачний словник української 

мови: в 4 т. Т.3. Київ: Аконіт, 111.
4  Ожегов, С.И. (1998). Словарь русского языка. Москва: Русский язык, 356.
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й вирішенні кримінальних проваджень поєднувати з усебічним за-
хистом прав і законних інтересів усіх осіб, що беруть у ньому участь. 
Активність означає, що особа, яка веде кримінальне провадження, за 
своєю ініціативою розшукує докази, вживає всіх необхідних заходів 
для розкриття злочину, для виявлення і викриття злочинця, для за-
побігання переховуванню слідів злочину й уникненню законної від-
повідальності. Внаслідок цього особа, що веде процес, не може і не 
повинна чекати, поки зацікавлена особа чи установа повідомить їй 
про ті або інші істотні для кримінального провадження обставини і 
подасть ті або інші докази, – вона сама з’ясовує все, що потрібно для 
правильного розслідування і якнайшвидшого вирішення проваджен-
ня, вона сама зобов’язана з’ясувати та перевірити всі факти вчинення 
злочину, виявити і викрити всіх осіб, що брали в цьому участь.

Але виконання завдання щодо швидкості кримінального прова-
дження не обмежується лише реалізацією гарантії (принципу) опе-
ративності. Таке виконання пов’язується з реалізацією інших прин-
ципів кримінального провадження, зокрема із справедливістю суду. 
Так, В. Т. Маляренко вважає, що швидке, повне розкриття злочинів і 
невідворотність кримінальної відповідальності – це завдання, прита-
манні кримінальному процесу тоталітарної держави і мають скоріше 
ідеологічне, ніж процесуальне забарвлення. Одночасно вчений від-
значає, що однією з найбільш серйозних перепон, що перешкоджа-
ють Україні ввійти до європейського співтовариства, стати членом 
усіх європейських міжнародних структур й у зв’язку з цим одержу-
вати кредити й інвестиції, є проблема щодо справедливості суду1. 
Виникає запитання: чи доречно говорити про справедливість суду 
і його рішення, прийнятого через багато місяців, а то і через роки 
з моменту вчинення злочину? Позитивна відповідь малоймовірна. 
Ще Чезаре Беккаріа, досліджуючи вплив швидкості судочинства на 
ефективність застосування кримінального закону, писав: «Чим ско-
ріше настає покарання за злочином, чим ближче до нього, тим воно 
справедливіше, тим воно корисніше. Справедливіше – бо рятує ви-
нного від зайвих і жорстоких мук, що викликаються невідомістю... 
Чим скоріше воно настає, тим корисніше, бо чим менше минуло часу 
між злочином і покаранням, тим сильнішим і тривалішим буде в го-
лові людини зв’язок цих двох ідей: злочину і покарання, тому вони 
мимоволі будуть сприйматися – одне як причина, а друге як необхід-
1  Маляренко, В.Т. (2000). Про завдання кримінального судочинства. Вісник 

Верховного Суду України, 6, 39.
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ний і неминучий наслідок... Зволікання призводить лише до того, що 
ці дві ідеї дедалі далі й більше віддаляються одна від однієї»1.

Серед гарантій швидкості кримінального провадження слід на-
звати й своєчасність виконання тих чи інших процесуальних дій. Іс-
нування принципу своєчасності відстоює В. М. Жуковський, і його 
сутність учений бачить у забезпеченні часової упорядкованості про-
цесуальних дій усіх учасників процесу, максимально підпорядкова-
ної вирішенню завдань кримінального судочинства. Причому автор 
не ототожнює і не протиставляє цей принцип швидкості криміналь-
ного судочинства. Він вважає, що «швидкість припустима лише в 
межах тривалості, призначеної для вчинення тієї або іншої дії (на-
приклад, навіть найшвидші дії учасників судового розгляду з дослі-
дження доказів не можуть відбуватися інакше як у межах судового 
слідства)». Дана конструкція (у строк – і лише потім швидко) обу-
мовлена, на думку вченого, двома обставинами. «По-перше, реаль-
ністю ситуацій, коли дії, що швидко чиняться, перевищують уста-
новлений строк... По-друге, прийнятністю швидкості лише в рамках 
максимальних строків діяльності органів кримінального судочин-
ства і необхідністю неухильного дотримання мінімальних строків, 
як правило, прямо пов’язаних із забезпеченням прав і законних ін-
тересів громадян, що залучені до процесу...» Крім цього, «реалізація 
вимоги швидкості не передбачає порушення встановленої послідов-
ності дій, у зв’язку з чим не може бути виправданим пропущення 
необхідних дій, що прискорюють провадження». Підсумовуючи на-
ведене, В. М. Жуковський дійшов висновку, що «своєчасність у по-
рівнянні зі швидкістю є вимогою більш змістовною, спроможною 
в найбільш концентрованому вигляді не лише відобразити все різ-
номаніття часових відносин, що виникають у сфері кримінального 
судочинства, але й позначити їх нерозривний зв’язок з обґрунтова-
ністю процесуальних дій, що передбачає дотримання процедури і 
послідовності вчинення цих дій... Швидкість же, – продовжує ав-
тор,  – скорочуючи зв’язок між діями, які виконуються послідовно, 
робить кримінально-процесуальну діяльність ще більш монолітною, 
а значить, і більш результативною, бо від ступеня наближення однієї 
дії до іншої нерідко залежить результат останньої, а це, у свою чергу, 
може вплинути на обґрунтованість дій, виконуваних після цього»2. 
Таким чином, В. М. Жуковський вважає, що в кримінальному про-
цесі діє принцип своєчасності, який безпосередньо пов’язаний із 
1  Беккариа, Ч. (1939). О преступлении и наказании. Москва: Юриздат, 261–286.
2  Жуковский, В.М. (1989). Проблема времени и своевременности в советском 

уголовном процессе. Свердловск: Свердловский юридический институт, 79.
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належним виконанням завдання щодо швидкого, повного та неупе-
редженого розслідування і судового розгляду. Водночас під своєчас-
ністю слід розуміти передусім виконання процесуальних дій вчасно. 
Щоб сказати, що процесуальна дія була виконана своєчасно, необ-
хідно виходити щонайменше з трьох критеріїв: по-перше, строків, 
установлених у законі або на підставі закону (якщо строк не перед-
бачений, то процесуальна дія повинна бути виконана за наявності 
зазначених у КПК України підстав для їх проведення, але в межах 
строків, визначених для окремих стадій процесу); по-друге, обста-
вин кримінального провадження; по-третє, особливостей методи-
ки розслідування певної категорії проваджень. Порушення послі-
довності проведення процесуальних дій (наприклад, провадження 
слідчих дій до офіційної реєстрації факту вчинення кримінального 
правопорушення або не роз’яснення правового становища обвину-
ваченому до першого його допиту) є порушенням режиму законнос-
ті й неминуче пов’язано з порушенням інших, як правило, таких, що 
не стосуються часових аспектів, завдань та принципових положень.

На підставі викладеного можна зробити такі висновки.
1. Швидке, повне та неупереджене розслідування і судовий роз-

гляд є самостійним завданням кримінального провадження, яке 
може бути успішно виконано лише завдяки належній реалізації сис-
теми принципів кримінального провадження. Ці принципи (зокре-
ма, оперативність кримінального провадження, його своєчасність, 
справедливість суду) за своєю сутністю є гарантіями виконання за-
значеного завдання.

2. Швидке, повне та неупереджене кримінальне провадження (що 
включає в себе досудове розслідування і судовий розгляд) та його 
оперативність співвідносяться в кримінальному судочинстві як за-
вдання і гарантія його виконання.

3. Оперативність є принципом кримінального провадження, який 
притаманний швидкому кримінальному провадженню та характери-
зує діяльність слідчого, прокурора та судді з якісної сторони і поля-
гає в активній та ініціативній поведінці цих суб’єктів, спрямованій 
на якнайшвидше започаткування кримінально-процесуальних пра-
вовідносин, розслідування та вирішення кримінальних проваджень. 
При цьому оперативність є недоцільною без усебічного забезпечен-
ня прав, свобод і законних інтересів осіб, залучених до сфери кримі-
нального судочинства.
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Сергій Ковальчук, к.ю.н.

класифікація Речових доказів за їх 
зв’язком  
з подіЄЮ кРимінального пРавопоРушення

The article is dedicated to research of the classification of material proofs 
depending to connection with the event of a criminal offense as one of 
their classification criteria in the theory of criminal proceedings. Based on 
the results of the analysis of theoretical concepts the validity of use of this 
classification criterion for material proofs is determined. The types of material 
proofs according these classification criteria are also determined. In particular, 
depending to connection with the event of a criminal offense proposed to 
allocate two types of material proofs: material proofs – traces of a criminal 
offense and material proofs, which is not a criminal offense footsteps.

Вступ. Класифікація речових доказів має вагоме значення в тео-
рії кримінального процесу і практиці кримінально-процесуального 
доказування, оскільки дозволяє поглибити процес пізнання даної 
правової категорії та здійснювати збирання, дослідження, перевірку, 
оцінку і використання речових доказів під час досудового розсліду-
вання та судового провадження з урахуванням особливостей кожно-
го з їх видів.

Теоретичне і практичне значення класифікації речових доказів 
зумовили підвищений інтерес учених до дослідження класифікацій-
них критеріїв і видів речових доказів, які виділяються за кожним з 
них. Зокрема, класифікації речових доказів присвячені наукові праці 
А. Р. Бєлкіна, В. П. Гмирка, М. М. Єгорова, І. А. Зінченка, Є. Г. Ко-
валенка, Д. А. Лопаткіна, А. О. Ляша, М. А. Погорецького, О. О. Ря-
сова, М. О. Селіванова, Д. Б. Сергєєвої, С. В. Слінька, С. М. Стахів-
ського, В. М. Тертишника, Ю. В. Худякової, М. Є. Шумила та інших 
учених. Водночас вони застосовують різні класифікаційні критерії з 
недостатньо повним обґрунтуванням доцільності їх використання, 
що зумовлює необхідність дослідження окремих класифікацій речо-
вих доказів з визначенням їх наукової обґрунтованості та практич-
ного значення.

Мета статті полягає в розробці з урахуванням існуючих у теорії 
кримінального процесу теоретичних концепцій науково обґрунтова-
ної класифікації речових доказів за їх зв’язком з подією криміналь-
ного правопорушення.

Виклад основного матеріалу. Класифікація речових доказів у тео-
рії кримінального процесу ґрунтується на загальній типології дока-
зів, у межах якої вчені виділяють від трьох до семи класифікаційних 
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критеріїв1. У повному обсязі застосуванню до класифікації речових 
доказів підлягають три основні критерії (відношення до предмета 
обвинувачення; відношення джерела відомостей про доказуваний 
факт до самого цього факту; відношення до обставин, які підляга-
ють доказуванню), які вчені виділяють із несуттєвим коригуванням 
назв класифікаційних критеріїв і видів доказів2. З урахуванням тео-
ретичного і практичного значення класифікації речових доказів за 
наведеними критеріями, більшість учених покладає їх в основу кла-
сифікації речових доказів3. Крім того, до типології речових доказів 
1   Строгович, М.С. (1968). Курс советского уголовного процесса. Москва: Наука, 

372-384; Коваленко, Є.Г. (2006). Теорія доказів у кримінальному процесі 
України. Київ: Юрінком Інтер, 39-40; Стахівський, С.М. (2005). Кримінально-
процесуальні засоби доказування. Київ, 154; Грошевий, Ю.М., Тацій, В.Я., 
Туманянц, А.Р. та ін. (2013). Кримінальний процес. Xарків: Право, 182-184; 
Белкин, Р.С., Винберг, А.И., Дорохов, В.Я., Карнеева, Л.М. и др. (1973). Теория 
доказательств в советском уголовном процессе. Москва: Юридическая 
литература, 257-258; Белкин, А.Р. (2007). Теория доказывания в уголовном 
судопроизводстве. Москва: Норма, 32-38; Гмирко, В.П. (2002). Кримінально-
процесуальні докази: поняття, структура, характеристика, класифікація. 
Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 40-43.

2   Стахівський, С.М. (2005). Кримінально-процесуальні засоби доказування. Київ, 
154; Грошевий, Ю.М., Тацій, В.Я., Туманянц, А.Р. та ін. (2013). Кримінальний 
процес. Xарків: Право, 182-184; Белкин, Р.С., Винберг, А.И., Дорохов, В.Я., 
Карнеева, Л.М. и др. (1973). Теория доказательств в советском уголовном 
процессе. Москва: Юридическая литература, 257-258; Строгович, М.С. (1968). 
Курс советского уголовного процесса. Москва: Наука, 372-384; Коваленко, Є.Г. 
(2006). Теорія доказів у кримінальному процесі України. Київ: Юрінком Інтер, 
39-40; Миренский, Б., Асамутдинов, А., Камалходжаев, Д. (2003). Проблемы 
теории доказательств в уголовном процессе. Ташкент: Академия МВД 
Республики Узбекистан, 96; Трусов, А.И. (1960). Основы теории судебных 
доказательств. Москва: Госюриздат, 52; Арсеньев, В.Д. (1964). Вопросы общей 
теории судебных доказательств в советском уголовном процессе. Москва: 
Юридическая литература, 121; Михеєнко, М.М., Нор, В.Т., Шибіко, В.П. 
(1999). Кримінальний процес України. Київ: Либідь, 140-141; Горский, Г.Ф., 
Кокорев, Л.Д., Элькинд, П.С. (1978). Проблемы доказательств в советском 
уголовном процессе. Воронеж: Издательство Воронежского университета, 118-
128; Белкин, А.Р. (2007). Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. 
Москва: Норма, 32-37.

3  Егоров, Н.Н. (2005). Теоретические и прикладные проблемы учения о 
вещественных доказательствах. Иркутск, 87-88; Лопаткин, Д.А. (2003). 
Вещественные доказательства (процессуальные и криминалистические 
аспекты). Краснодар, 44-47; Селиванов, Н.А. (1971). Вещественные 
доказательства. Москва: Юридическая литература, 24-27; Зинченко, И.А. 
(1991). Вещественные доказательства при расследовании преступлений 
(уголовно-процессуальный аспект). Ташкент: Ташкентская высшая школа 
МВД СССР, 30-33; Рясов, А.А. (2008). Проблемы собирания вещественных 
доказательств в досудебных стадиях российского уголовного процесса. <http://
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підлягає застосуванню пропонована в теорії кримінального процесу 
класифікація доказів за критерієм залежності від етапу процесуаль-
ного провадження, на якому вони зібрані й використовуються1.

Класифікуючи речові докази, науковці по-різному підходять до 
визначення класифікаційних критеріїв, на підставі яких здійснюєть-
ся їх структурна систематизація, виділяючи у своїх працях від одно-
го до одинадцяти таких критеріїв2. Як один із самостійних критеріїв 

lawtheses.com/problemy-sobiraniya-veschestvennyh-dokazatelstv-v-dosudebnyh-
stadiyah-rossiyskogo-ugolovnogo-protsessa> (2014, листопад, 27).

1  Шумило, М.Є. (2013). Докази досудового і судового провадження: проблема 
функцій та співвідношення. Юридичний вісник України, 40, 6-7; Шумило, 
М.Є. (2013). Поняття «докази» у Кримінальному процесуальному кодексі 
України: спроба критичного переосмислення ідеології нормативної моделі. 
Вісник Верховного Суду України, 2, 47-48; Гмирко, В.П. (2002). Кримінально-
процесуальні докази: поняття, структура, характеристика, класифікація. 
Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 40-43; Михайловская, И.Б. 
(2008). Соотношение следственных и судебных доказательств. Государство 
и право, 4, 39; Победкин, А.В. (2009). Уголовно-процессуальное доказывание. 
Москва: Юрлитинформ, 219-220; Шумило, М.Є. (2013). Досудові і судові 
докази у КПК України. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх 
справ, 1, 86; Сергєєва, Д.Б. (2013). Щодо співвідношення понять «судові 
докази», «досудові докази» й «процесуальні докази» у кримінальному 
процесі України. Ученые записки Таврического национального университета 
им. В.И.  Вернадского. Серия «Юридические науки», 2-2, 340; Погорецький, 
М.А. (2013). Актуальні питання теорії доказів. Докази і доказування за новим 
Кримінальним процесуальним кодексом України (до 75-річчя з дня народження 
доктора юридичних наук, професора Михайла Макаровича Михеєнка), 19.

2   Егоров, Н.Н. (2005). Теоретические и прикладные проблемы учения о 
вещественных доказательствах: Иркутск, 67-68; Лопаткин, Д.А. (2003). 
Вещественные доказательства (процессуальные и криминалистические 
аспекты). Краснодар, 44-50; Худякова, Ю.В. (2006). Вещественные 
доказательства в уголовном процессе. Челябинск, 56-62; Селиванов, Н.А. 
Вещественные доказательства. Москва: Юридическая литература, 23-27; 
Зинченко, И.А. (1991). Вещественные доказательства при расследовании 
преступлений (уголовно-процессуальный аспект). Ташкент: Ташкентская 
высшая школа МВД СССР, 20-33; Кертэс, И. (1973). Основы теории 
вещественных доказательств. Москва: Издательство ВНИИ МВД СССР, с.38-
49; Ляш, А.А. (1991). Вещественные доказательства в досудебных стадиях 
уголовного процесса. Киев: НИиРИО Киевской высшей школы МВД СССР им. 
Ф.Э. Дзержинского, 11; Рясов, А.А. Понятие и виды вещественных доказательств. 
<http://bibliofond.ru/view.aspx?id=99609> (2014, листопад, 30); Тертышник, 
В.М. (1999). Уголовный процесс. Харьков: Арсис, 153-155; Рясов, А.А. (2008). 
Проблемы собирания вещественных доказательств в досудебных стадиях 
российского уголовного процесса. <http://lawtheses.com/problemy-sobiraniya-
veschestvennyh-dokazatelstv-v-dosudebnyh-stadiyah-rossiyskogo-ugolovnogo-
protsessa> (2014, листопад, 30); Тертышник, В.М., Слинько, С.В. (1998). Теория 
доказательств. <http://www.pravo.vuzlib.su/book_z382.html> (2014, листопад, 
30); Одиночкина, Т.Ф. (1974). Криминалистическая экспертиза вещественных 
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класифікації речових доказів, учені виділяють зв’язок речових до-
казів з подією злочину (належність об’єктів до розслідуваної події).

Аналізуючи наведені критерії класифікації речових доказів, по-
трібно відзначити, що найбільш поширеною в теорії кримінального 
процесу виступає класифікація речових доказів за їх зв’язком з по-
дією злочину (належністю об’єктів до розслідуваної події), за яким 
вчені виділяють види речових доказів, що відповідають нормативно 
закріпленому їх переліку1, або наводять їх поділ на спрямовані на 
перевірку наявних відомостей і спрямовані на одержання нових ві-
домостей2. Водночас доцільність класифікації речових доказів за за-
значеним критерієм піддається критиці з боку окремих учених. Так, 
Н. А. Селіванов, наводячи примірний перелік видів речових доказів 
за цим критерієм, вказує на відсутність необхідності в перерахунку 
всіх видів речових доказів, які виділяються за ним, оскільки «їх коло 
не є суворо постійним і залежить від змін у кримінально-правовому 
законодавстві, пов’язаних зі скасуванням окремих складів злочинів 
і впровадженням нових складів»3. О. Г. Шило відзначає, що класи-
фікація речових доказів, яка наведена у ст. 98 КПК України, певною 
мірою має умовний характер, оскільки один і той самий предмет 
може належати одночасно до різних класифікаційних груп, напри-
клад зброя, яку викрали підозрюваний, обвинувачений, а потім ви-
користали для вчинення кримінального правопорушення, одночасно 
є його предметом, знаряддям, а також предметом, на якому залиши-
лися сліди кримінального правопорушення4. Аналізуючи наведені 

доказательств методами анатомо-адсорбционного спектрального анализа. 
Москва, 55; Выдря, М.М. (1955). Вещественные доказательства в советском 
уголовном процессе. Москва: Госюриздат, 56.

1  Худякова, Ю.В. (2006). Вещественные доказательства в уголовном процессе. 
Челябинск, 56; Селиванов, Н.А. (1971). Вещественные доказательства. 
Москва: Юридическая литература, 23-24; Зинченко, И.А. (1991). Вещественные 
доказательства при расследовании преступлений (уголовно-процессуальный 
аспект). Ташкент: Ташкентская высшая школа МВД СССР, 20-21; Кертэс, И. 
(1973). Основы теории вещественных доказательств. Москва: Издательство 
ВНИИ МВД СССР, с.38; Ляш, А.А. (1991). Вещественные доказательства в 
досудебных стадиях уголовного процесса. Киев: НИиРИО Киевской высшей 
школы МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского, 11; Рясов, А.А. Понятие и виды 
вещественных доказательств. <http://bibliofond.ru/view.aspx?id=99609> (2014, 
листопад, 30)

2  Лопаткин, Д.А. (2003). Вещественные доказательства (процессуальные и 
криминалистические аспекты). Краснодар, 50.

3  Селиванов, Н.А. (1971). Вещественные доказательства. Москва: Юридическая 
литература, 23-24.

4  Шило, О.Г. (2013). Речові докази як процесуальне джерело доказів. Вісник 
прокуратури, 6, 79.
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позиції, потрібно відзначити, що класифікація речових доказів за 
критерієм їх зв’язку з подією злочину є цілком виправданою як з 
теоретичної, так і з практичної точки зору. Проте виділення в проце-
сі класифікації видів речових доказів, які відповідають нормативно 
закріпленому їх переліку, є необґрунтованим, оскільки не відпові-
дає меті її здійснення. Повною мірою це стосується і виділення за 
цим критерієм речових доказів, спрямованих на перевірку наявних 
відомостей, і речових доказів, спрямованих на одержання нових 
відомостей, оскільки наведені види не характеризуються жодними 
специфічними особливостями, що позбавляє їх виділення як теоре-
тичного, так і практичного значення.

У зв’язку з цим більш обґрунтованою є позиція вчених, які, кла-
сифікуючи речові докази за критерієм зв’язку з подією злочину, не 
обмежуються наведенням нормативно закріпленого їх переліку, а 
здійснюють їх систематизацію на два види: 1) речові докази – слі-
ди злочину; 2) речові докази, які не є слідами злочину (інші речові 
джерела доказової інформації, або «матеріальні докази»)1. За умови 
подальшого поділу наведених видів речових доказів на окремі гру-
пи даний критерій дозволяє побудувати розгалужену класифікацію, 
яка охоплюватиме все різноманіття речей, які виступають речовими 
доказами у кримінальному провадженні. Зокрема, у межах першого 
виду речові докази – сліди злочину за своїми властивостями можуть 
бути поділені на три підвиди (групи): а) предмети (частини предме-
тів); б) сліди-відображення на матеріальних об’єктах; в) речовини 
(залишки речовин); г) документи (за умови, якщо вони мають озна-
ки речових доказів). У межах другого виду речові докази, які не є 
слідами злочину, можуть бути поділені на два підвиди (групи): а) ма-
теріальні об’єкти, які свідчать про існування негативних обставин; 
б) гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним 
шляхом.

Оперування в процесі класифікації речових доказів за цим кри-
терієм поняттям «сліди злочину» надає їй криміналістичного ха-
рактеру. У теорії криміналістики сліди злочину заведено розглядати 
як результат взаємодії об’єктів живої та неживої природи, які опи-
нилися у сфері злочинної діяльності2, поділяти на ідеальні та мате-
ріальні, а останні – визначати в широкому та вузькому розумінні3. 
1  Тертышник, В.М. (1999). Уголовный процесс. Харьков: Арсис, 154-155; 

Тертышник, В.М., Слинько, С.В. (1998). Теория доказательств. <http://www.
pravo.vuzlib.su/book_z382.html> (2014, листопад, 30).

2  Салтевський, М.В. (1999). Криміналістика. Xарків: Консум; Основа, 118.
3  Когутич, І.І. (2008). Криміналістика. Київ: Атіка, 57-59.
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Широке розуміння слідів злочину дозволяє охоплювати як ідеальні 
сліди, під якими розуміють «відбитки у свідомості людини, що ста-
новлять собою специфічну форму вищого рівня психічного, ціле-
спрямованого, активного, вибіркового відображення, здійснюваного 
в чуттєво-раціональній формі, у результаті якого формується віднос-
но адекватний, суб’єктивно-об’єктивний «відбиток» – уявний образ 
пам’яті людини, заснований на раніше сприйнятій інформації та є 
формою збереження відповідної інформації»1, так і матеріальні слі-
ди, під якими розуміють «пов’язані зі злочином зміни в елементах 
уречевленої навколишньої обстановки, що утворилися внаслідок ме-
ханічного, хімічного, біологічного, термічного або іншого взаємовп-
ливу (наприклад, сліди знарядь зламу, різноманітних дій злочинців, 
потерпілих, переміщення предметів або речовин, їх наявність або 
відсутність у певному місці, втрата або набуття ними певних ознак, 
властивостей тощо)»2. Крім того, сліди злочину як результат вза-
ємодії певних об’єктів можуть залишатися на тілі людини, на що 
звертається увага вчених-процесуалістів і криміналістів. Зокрема, 
досліджуючи підстави та процесуальні й тактичні основи проведен-
ня освідування як слідчої (розшукової) дії, вчені звертають увагу на 
те, що його метою виступає виявлення слідів злочину на тілі осо-
би3, якими можуть бути як тілесні ушкодження, сліди від операцій 
тощо, так і сліди біологічного походження, які залишилися на тілі 
суб’єкта, або зразки об’єктів біологічного походження, які необхід-
но відібрати в особи4, що відповідає потребам практики, завданням і 
пізнавальним можливостям даної слідчої дії5. Така позиція випливає 
1 Затенацький, Д.В. (2008). Ідеальні сліди в криміналістиці (техніко-

криміналістичні та тактичні прийоми їх актуалізації). Харків, 14.
2  Когутич, І.І. (2008). Криміналістика. Київ: Атіка, 57.
3  Клочуряк, С. (2013). Мета і завдання проведення освідування за КПК України 

Закон и жизнь, 3, 26; Чаплинський, К.О. (2011). Організаційні і тактичні 
особливості судово-медичного освідування Вісник Запорізького національного 
університету, 1, 249; Чаплинський, К.О. (2013). Освідування як об’єкт 
криміналістичного дослідження Вісник Академії митної служби України. Серія 
«Право», 2 (11), 136; Салтевський, М.В. (2006). Криміналістика (у сучасному 
викладі). Київ: Кондор, 336; Коваленко, Є.Г. (2003). Кримінальний процес 
України. Київ: Юрінком Інтер, 319; Харченко, С.В. (2014). Тактика проведення 
освідування неповнолітніх осіб. Науковий вісник Херсонського державного 
університету, 3, 226.

4  Даниленко, А.В., Савчук, Т.І., Купріянова, Л.С., Гусєва, В.О. (2013). 
Деякі проблемні питання освідування осіб. Ученые записки Таврического 
национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические 
науки», 1, 182.

5  Лук’янчиков, Є.Д., Лук’янчиков, Б.Є. (2011). Освідування і право особи на 
недоторканність. Часопис Національного університету «Острозька академія». 
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зі змісту ч. 1 ст. 241 КПК України, яка передбачає, що слідчий, про-
курор здійснює освідування підозрюваного, свідка чи потерпілого 
для виявлення на їхньому тілі слідів кримінального правопорушен-
ня або особливих прикмет, якщо для цього не потрібно проводити 
судово-медичну експертизу1. 

Застосування широкого розуміння поняття «слід» у процесі кла-
сифікації речових доказів призводить до висунення вченими необ-
ґрунтованих класифікаційних критеріїв і видів речових доказів, які 
виділяються за ними. Так, Ю. В. Худякова як класифікаційний кри-
терій виділяє належність речових доказів до живої або неживої при-
роди, за яким виділяє два їх види: 1) речові докази, які належать до 
неживої природи; 2) речові докази, які належать до живої природи2. 
Водночас речовими доказами можуть виступати лише матеріальні 
об’єкти, у зв’язку з чим наведена класифікація речових доказів є 
помилковою. Тому при здійсненні класифікації речових доказів за 
критерієм зв’язку з подією злочину до уваги потрібно брати лише 
матеріальні сліди, що дозволить запобігти помилкам при обранні 
критеріїв класифікації речових доказів і виділенні їх видів.

Підсумовуючи викладене, потрібно відзначити, що за зв’язком з 
подією кримінального правопорушення речові докази можуть бути 
класифіковані на два види: 1) речові докази – сліди кримінального 
правопорушення; 2) речові докази, які не є слідами кримінального 
правопорушення.

За умови подальшого поділу наведених видів речових доказів на 
окремі групи даний критерій дозволяє побудувати розгалужену кла-
сифікацію, яка охоплюватиме все різноманіття речей, які виступа-
ють речовими доказами у кримінальному провадженні. Зокрема, у 
межах першого виду речові докази – сліди злочину за своїми влас-
тивостями можуть бути поділені на три підвиди (групи): а) пред-
мети (частини предметів); б) сліди-відображення на матеріальних 
об’єктах; в) речовини (залишки речовин); г) документи (за умови, 
якщо вони мають ознаки речових доказів). У межах другого виду 
речові докази, які не є слідами злочину, можуть бути поділені на два 
підвиди (групи): а) матеріальні об’єкти, які свідчать про існування 

Серія «Право», 1 (3). <http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n1/11lydonn.pdf> (2014, 
листопад, 30).

1  Кримінальний процесуальний кодекс України, ст. 241 (2012) (Верховна Рада 
України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/4651-17/page8> (2014, листопад, 30).

2  Худякова, Ю.В. (2006). Вещественные доказательства в уголовном процессе. 
Челябинск, 62.
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негативних обставин; б) гроші, цінності та інші речі, набуті кримі-
нально протиправним шляхом.

Класифікація речових доказів за зв’язком з подією кримінального 
правопорушення є цілком обґрунтованою, оскільки має як теоретич-
не, так і практичне значення. Теоретичне значення такої класифі-
кації речових доказів полягає в тому, що вона дозволяє поглибити 
процес пізнання даної правової категорії та розробити практичні ре-
комендації щодо роботи з окремими видами речових доказів під час 
кримінального провадження: предметами (їх частинами), слідами-
відображеннями на матеріальних об’єктах, речовинами (їх залиш-
ками), документами-речовими доказами, матеріальними об’єктами, 
які свідчать про існування негативних обставин, грошима, ціннос-
тями та іншими речами, набутими кримінально протиправним шля-
хом. Практичне значення класифікації речових доказів за зв’язком 
з подією кримінального правопорушення зумовлено тим, що її за-
стосування дозволяє здійснювати збирання, дослідження, перевірку, 
оцінку і використання речових доказів у кримінальному процесуаль-
ному доказуванні з урахуванням особливостей кожного з їх видів.
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Сергій Албул, к.ю.н.

інфоРмаційно-пРогностична 
сутність Розвідувальної функції 
в  опеРативно-Розшуковій діяльності 
оРганів  внутРішніх спРав

The concept and basic attributes of information-predictive nature of 
the intelligence function of operational and investigative activities of 
internal affairs are described. The author, based on the analysis of existing 
philosophical concepts, global practices in the fight against crime, intelligence 
expresses personal relation to the indication of the issue and makes concrete 
proposals for understanding the implementation of intelligence functions 
of operational and investigative activities of internal affairs. On the basis of 
the epistemological approach, the author analyzes the operational-search 
activity of the enforcement bodies. The author substantiates the existence 
of intelligence function of operational and investigative activities. Detailed 
information discloses nature of intelligence functions. Stages of information 
work for the implementation of function of operational and investigative 
activities are determined. As an independent direction considered elements 
of the forecast in the operational-search activities of internal affairs.

Процеси, що відбуваються в Україні, призвели до прискореної 
криміналізації суспільства, що виявляється, насамперед, у змінах 
кількісних і якісних характеристик злочинності, консолідації кри-
мінального світу і розширенні сфери його впливу на суспільство, 
розпаді або деформації базових державних та громадських інститу-
тів, маргіналізації населення, формуванні правового нігілізму та ма-
сової аномії як наслідок втрати ціннісних орієнтацій1. Разом із тим, 
Європейський вибір України зумовлює необхідність розроблення та 
впровадження нових підходів до теорії та практики правоохоронної 
діяльності. Презентація Експертною радою МВС України Основних 
заходів щодо реформування правоохоронного відомства, схвалення 
Кабінетом Міністрів України Концепції та Стратегії реформування 
МВС ставлять концептуально нові завдання щодо наукового забез-
печення таких процесів. 

Сьогоднішній організованій злочинності сприяють такі гло-
бальні соціально-економічні процеси як урбанізація, міждержавна 
та міжрегіональна міграція, формування світового інформаційно-
культурного простору, а характерним для організованих злочин-
них угруповань є достатньо високий рівень організованості, стій-

1 Дрёмин, В.Н. (2009). Преступность как социальная практика: институцио-
нальная теория криминализации общества. Одесса: Юридична література.
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кі корупційні і міжнародні злочинні зв’язки1. Зростання рівня орга-
нізованості і професіоналізму злочинності, її технічна озброєність, 
вироблення і зміцнення імунітету злочинного середовища від тра-
диційних засобів і заходів оперативно-розшукової діяльності, роз-
галужені корупційні зв’язки, сприяє перетворенню злочинних груп 
у високоорганізовані об’єкти, які мають розвинену інфраструктуру. 
Крім цього, доводиться констатувати, що на сьогодні реаліями жит-
тя в Україні стали прояви тероризму та сепаратизму. В цій площині 
постає питання вивчення світового досвіду поліцейської діяльності 
щодо протидії злочинності, зокрема її організованим формам.

Організація протидії сучасній організованій злочинності вимагає 
нових підходів до добування, аналітичної обробки та використан-
ня оперативно-розшукової інформації, одержаної у тому числі у із 
застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів, з ме-
тою своєчасного запобігання, виявлення і нейтралізації реальних та 
потенційних загроз національним інтересам України. Це потребує 
від оперативних підрозділів ОВС активного використання, в рамках 
чинного законодавства, негласних методів оперативно-розшукової 
діяльності та специфічних засобів отримання оперативної інфор-
мації, документування фактів протиправної діяльності тощо, одним 
з яких є реалізація розвідувальної функції оперативно-розшукової 
діяльності органів внутрішніх справ, що має інформаційно-про-
гностичну сутність..

Окремим проблемам організації і тактики реалізації розвідуваль-
ної функції оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх 
справ присвячені праці таких видатних вчених, як І.Г. Басецький, 
А.С. Вандишев, М.П. Водько, А.Ф. Волинський, Д.В. Гребельский, 
І.Г. Гричанін, Л.М. Калинкович, В.А. Лукашов, В.С. Овчинский, 
В.Г. Самойлов, В.А. Самохін, В.В. Сергєєв та ін. Психологічні ас-
пекти цієї діяльності досліджували В.А. Черепанов, Ю.В. Чуфа-
ровський та ін. У сучасних роботах вітчизняних вчених, таких як 
М.І.  Ануфрієв, О.М. Бандурка, Г.М. Бірюков, О.Ю. Бусол, Е.О. Дідо-
ренко, О.Ф. Долженков, В.П. Захаров, І.П. Козаченко, Я.Ю. Кондра-
тьєв, О.Є. Користін, В.В. Крутов, В.А. Некрасов, Д.Й. Никифорчук, 
М.М. Перепелиця, С.І. Пічкуренко, М.А. Погорецький, Е.В. Риж-
ков, М.Б. Саакян, І.В. Сервецький, В.Є. Тарасенко, І.Р. Шинкаренко 
та ін., розглядались тільки окремі аспекти організації і тактики ре-
алізації розвідувальної функції оперативно-розшукової діяльності 
органів внутрішніх справ. Слід зауважити, що до теперішнього часу 
1 Албул, С.В. (2014). До питання визначення правоохоронної розвідки органів 

внутрішніх справ. Південноукраїнський правничий часопис, 1, 137-141.
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комплексно, на монографічному рівні вивчення загальнотеоретич-
них, правових та організаційно-тактичних засад реалізації розвід-
увальної функції оперативно-розшукової діяльності органів внут-
рішніх справ в Україні не проводилося. Ситуація актуалізується ще 
й тим, що сьогодні, у зв’язку з набранням чинності новим Кримі-
нальним процесуальним кодексом України, в умовах формування 
нової парадигми оперативно-розшукової діяльності, багато питань 
потребує нових ґрунтовних наукових досліджень. 

На сьогодні в теорії ОРД немає єдності у визнанні розвідуваль-
ної функції оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх 
справ. Відсутнє науково обґрунтоване поняття та визначення напря-
мів реалізації розвідувальної функції оперативно-розшукової діяль-
ності органів внутрішніх справ. Розвідувальна функція оперативно-
розшукової діяльності органів внутрішніх справ не досліджувалася 
з точки зору предметної діяльності, синергетичного та гносеологіч-
ного підходів, її інформаційно-прогностичної сутності. Потребує 
вдосконалення правовий тезаурус теорії оперативно-розшукової 
діяльності стосовно питань реалізації розвідувальної функції 
оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ. Як 
об’єкти реалізації розвідувальної функції оперативно-розшукової 
діяльності органів внутрішніх справ вивчення потребують злочин-
не середовище та його інфраструктура.

У теперішній час означена функція оперативно-розшукової ді-
яльності органів внутрішніх справ є достатнім чином визначена у 
нормативно-правових актах різних рівнів та різних галузей, серед 
яких слід виокремити Кримінальний та Кримінальний процесу-
альний кодекси України, Закони України «Про міліцію», «Про опе-
ративно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи 
боротьби з організованою злочинністю», «Про забезпечення безпе-
ки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», низку ві-
домчих та міжвідомчих нормативних актів, зокрема спільний наказ 
Генеральної Прокуратури України, МВС України, СБ України, Мі-
ністерства фінансів України, Адміністрації Державної прикордон-
ної служби України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 
№ 114/1042/516/1199/936/1687/5 «Про організацію проведення не-
гласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у 
кримінальному провадженні» тощо. Чинний Закон України «Про 
оперативно-розшукову діяльність», що є базовим для формуван-
ня напрямів оперативно-розшукової діяльності, передбачає, що 
«оперативно-розшукова діяльність – це система гласних і негласних 
пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, 



702

ISSN 2336-5439          EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ

що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-
технічних засобів»1. Цим Законом встановлено вичерпний перелік 
державних органів, яким надано право здійснювати оперативно-
розшукову діяльність. На наш погляд, логіко-семантичний аналіз 
положень норм вказаного Закону, дає підстави стверджувати, що ви-
значеним суб’єктам, зокрема органам внутрішніх справ, надається 
право реалізовувати розвідувальну функцію оперативно-розшукової 
діяльності. За нашим переконанням, розвідка, з праксеологічної точ-
ки зору, виступає однією з функцій оперативно-розшукової діяль-
ності ОВС2. Оперативними підрозділами органів внутрішніх справ 
розвідувальна функція реалізується шляхом використання системи 
розвідувальних, пошукових, інформаційно-аналітичних заходів, у 
тому числі із застосуванням оперативних та оперативно-технічних 
засобів, спрямованих на своєчасне запобігання, виявлення і нейтра-
лізацію реальних та потенційних загроз національним інтересам 
України від злочинності. 

В ст. 8 «Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову 
діяльність» Закону україни «Про оперативно-розшукову діяльність» 
закріплено, що субєкти ОРД мають право здійснювати проникнення 
в злочинну групу негласного працівника оперативного підрозділу 
або особи, яка співробітничає з останнім, із збереженням в таємниці 
достовірних даних щодо їх особистості (п. 8) та створювати з метою 
конспірації підприємства, організації, використовувати документи, 
які зашифровують особу чи відомчу належність працівників, 
приміщень і транспортних засобів оперативних підрозділів (п. 16). 
Крім цього, стаття 13 Закону України «Про організаційно-правові 
основи боротьби з організованою злочинністю» закріплює, що 
при здійсненні боротьби з організованою злочинністю спеціальні 
підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю органів вну-
трішніх справ і Служби безпеки України мають право, якщо інших 
заходів для розкриття організованої злочинності та притягнення ви-
нних до відповідальності недостатньо, використовувати штатних і 
нештатних негласних співробітників, які вводяться під легендою 
прикриття в організовані злочинні угруповання. 

Відповідно до Закону України «Про Службу безпеки України» 
органам і співробітникам Служби безпеки України для виконання 
1 Закон про оперативно-розшукову діяльність 1992 (Верховна Рада України). 

Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2352-
160> (2014, лютий, 28).

2 Албул, С.В. (2014). До питання визначення правоохоронної розвідки органів 
внутрішніх справ. Південноукраїнський правничий часопис, 1, 137-141.
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покладених на них обов’язків надається право проводити гласні і 
негласні оперативно-розшукові заходи у порядку, визначеному Зако-
ном України «Про оперативно-розшукову діяльність» (ст. 25). Крім 
цього, відповідно до ст. 7 Закону України «Про контррозвідувальну 
діяльність» для виконання визначених законом завдань та за наяв-
ності підстав, в ході контррозвідувальної діяльності органам, під-
розділам та співробітникам Служби безпеки України надано право, 
зокрема, мати гласних і негласних штатних і позаштатних праців-
ників, створювати з метою конспірації підприємства, установи та 
організації, використовувати документи, що зашифровують особу 
чи відомчу належність працівників, приміщень і транспортних за-
собів органів та підрозділів, що здійснюють контррозвідувальну ді-
яльність. В свою чергу, стаття 9 Закону України «Про розвідувальні 
органи України» передбачає, що суб’єкти розвідувальної діяльності 
мають право використовувати документи, що прикривають співро-
бітників та відомчу приналежність підрозділів, організацій, при-
міщень і транспортних засобів до розвідувальних органів України; 
створювати з метою конспірації організаційні структури (підрозді-
ли, підприємства, установи і організації), необхідні для виконання 
завдань розвідувальних органів України та прикриття їх співробіт-
ників, використовувати в порядку, встановленому Кабінетом Мі-
ністрів України, кошти і майно, набуті в результаті їх діяльності. 
В Розділі IV «Заходи щодо забезпечення боротьби з організованою 
злочинністю» Закону України «Про організаційно-правові основи 
боротьби з організованою злочинністю» на законодавчому рівні 
передбачена можливість впровадження негласних співробітників 
в організовані злочинні угруповання. При цьому, оперативним під-
розділам надається право використання у боротьбі з організованою 
злочинністю негласних співробітників (ст. 13) та учасників органі-
зованих злочинних угруповань (ст. 14)1.

Чинний Кримінальний процесуальний кодекс України виконання 
спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організова-
ної групи чи злочинної організації відносить до категорії негласних 
слідчих (розшукових) дій, тобто до різновиду слідчих (розшукових) 
дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають 
розголошенню, за винятком випадків, передбачених Кримінальним 
процесуальним кодексом України (ст. 272). Відповідно до ст. 272 
КПК України, під час досудового розслідування тяжких або особли-
во тяжких злочинів можуть бути отримані відомості, речі і докумен-
1 Аркуша, Л.І., Журавльов, А.Ю., Саакян, М.Б. (2013). Основи оперативно-

розшукової діяльності. Одеса: Фенікс.



704

ISSN 2336-5439          EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ

ти, які мають значення для досудового розслідування, особою, яка 
відповідно до закону виконує спеціальне завдання, беручи участь в 
організованій групі чи злочинній організації, або є учасником вка-
заної групи чи злочинної організації, який на конфіденційній основі 
співпрацює з органами досудового розслідування1. У свою чергу, 
спільний наказ Генеральної Прокуратури України, МВС України, 
Служби безпеки України, Міністерства фінансів України, Адміні-
страції Державної прикордонної служби України, Міністерства юс-
тиції України від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5 «Про 
організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та ви-
користання їх результатів у кримінальному провадженні» перед-
бачає, що виконання спеціального завдання з розкриття злочинної 
діяльності організованої групи чи злочинної організації полягає в 
організації слідчим і оперативним підрозділом введення уповно-
важеної ними особи, яка відповідно до закону виконує спеціальне 
завдання, в організовану групу чи злочинну організацію під ле-
гендою прикриття для отримання речей і документів, відомостей 
про її структуру, способи і методи злочинної діяльності, які мають 
значення для розслідування злочину або злочинів, які вчиняються 
цими групами. Аналіз наведених положень чинного законодавства, 
на наш погляд, свідчить, що існуючий стан правового забезпечен-
ня реалізації розвідувальної функції оперативно-розшукової діяль-
ності органів внутрішніх справ, хоча і здається, на перший погляд, 
достатньо повним, але при ретельному ознайомленні виявляється 
таким, що потребує вдосконалення з урахуванням міжгалузевих 
зв’язків, кореляції понять та визначень, особливостей організації і 
тактики всієї правоохоронної діяльності. На сьогодні нагально не-
обхідними є науково обґрунтовані підходи до вирішення завдань, 
які стоять перед правоохоронними органами у протидії організова-
ній злочинності. 

Відповідно до чинного законодавства завданням оперативно-
розшукової діяльності є пошук і фіксація фактичних даних про про-
типравні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які перед-
бачена Кримінальним кодексом України, розвідувально-підривну 
діяльність спеціальних служб іноземних держав та організацій з 
метою припинення правопорушень та в інтересах кримінально-
го судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки 
1 Албул С.В., Деревянкін С.Л. , Поліщук О.В. (2014). Кримінальний процес. 

Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ.
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громадян, суспільства і держави1. Разом із тим, в процесі виконання 
означених завдань, реалізуються всі функції оперативно-розшукової 
діяльності. Говорячи ж про функцію розвідувальну, таку, що має 
інформаційно-прогностичну сутність, слід зазначити, що завдан-
нями, що вирішуються під час її реалізації вбачаються: добування, 
аналітична обробка та надання уповноваженим органам державної 
влади інформації про стан та можливий розвиток злочинності у дер-
жаві для її використання в законодавчій, правоохоронній та виконав-
чій діяльності держави; сприяння здійсненню державної політики 
України з протидії організованій злочинності; протидія діяльності 
організованих злочинних угрупувань, проникненню їх членів до ор-
ганів державної влади та поширення їх впливу на процеси, що від-
буваються в державі та суспільстві; запобігання реалізації реальних 
загроз національним інтересам з боку організованої злочинності, 
упередження явищ і чинників, що ними викликаються і створюють 
потенційну загрозу національним інтересам і національній безпеці 
України; розробка і реалізація заходів із нейтралізації та ліквідації 
організованих злочинних угрупувань, створення необхідних умов 
для їх викриття іншими оперативно-розшуковими та кримінально-
процесуальними засобами; участь у боротьбі з міжнародною органі-
зованою злочинністю, в тому числі з тероризмом, незаконним обігом 
наркотичних засобів, незаконною торгівлею зброєю і технологією 
її виготовлення, торгівлею людьми, незаконною міграцією. Однак, 
на наш погляд, розгалуженість у системі і структурі оперативних 
підрозділів органів внутрішніх справ нерідко призводить до неви-
правданого дублювання функцій, ускладненості під час організа-
ції і тактики проведення певних заходів, координації та взаємодії, 
інформаційно-аналітичному забезпеченні реалізації розвідувальної 
функції оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ. 

Детальне знання стратегічної ситуації, можливих сценаріїв її 
розвитку, прогнозування виникнення загроз створюють передумови 
для визначення національних інтересів; розвитку необхідної політи-
ки внутрішньої безпеки; уточнення завдань правоохоронних орга-
нів; розробки загальної стратегії та необхідного плану дій. Успішна 
реалізація рішень цілком залежатиме від якості наданої інформа-
ції, яку може забезпечити саме реалізація розвідувальної функції 
оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ. Як 
справедливо зазначають науковці, оперативно-розшукова діяльність 
1 Закон про оперативно-розшукову діяльність 1992 (Верховна Рада України). 

Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2352-
160> (2014, лютий, 28).
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по своїй суті являє собою не що інше, як циклічний процес пошуку, 
збору, переробки й використання оперативно-розшукової й іншої 
інформації1. Цей процес не є дискретним, ситуативним. Він має пев-
ний циклічний характер з великою кількістю взаємопов’язаних еле-
ментів, які доповнюють один одного та корелюють один з одним. 
Об’єктами, на які спрямовується реалізації розвідувальної функції 
оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ висту-
пають злочинне середовище та його інфраструктура. Злочинне се-
редовище та його інфраструктура як історичні явища і як соціальні 
феномени сучасності є наслідком загальних протиріч у різноманіт-
них сферах суспільного життя (економічній, політичній, соціальній, 
духовній, кримінально-правовій), результатом досить суперечливо-
го розвитку нашого суспільства протягом досить тривалого про-
міжку часу. На сьогодні, під поняттям «злочинне середовище» охо-
плюються не лише, вчиненні злочини, а й кримінальну ідеологію, 
кримінальну суспільну та індивідуальну психологію, а також інші 
фактори, які можна віднести до детермінаційного комплексу злочин-
ності2. Наголосимо, що злочинне середовище виступає адаптивно-
адаптуючою системою, тобто з одного боку трансформується разом 
із суспільством, пристосовуючись до його соціально-економічних 
реалій (наприклад трансформація інституту «злодіїв в законі»), з 
іншого змінює окремі елементи суспільства. Окремі фахівці у свої 
дослідженнях використовують термін «інтрузивна злочинність», 
головною особливістю якої є те, що вона проникає, вбудовується 
і відіграє важливу роль у системі соціальних, правових, фінансо-
вих та інших відносин, поступово змінюючи політичне, культурне 
і духовне життя суспільства. Відносно злочинного середовища, на 
нашу думку, інтрузивність можна розглядати у двох аспектах: по-
перше, ознака злочинності, яка у свою чергу виступає елементом 
злочинного середовища; по-друге, як функціональну ознаку самого 
злочинного середовища, що забезпечує його експансію у сфери сус-
пільного життя. Наведена ознака, набуває особливої актуальності 
в умовах глибокої суспільної кризи, коли соціальна система в умо-
вах, що склались розвиватись не може, оскільки вичерпала ресурси 
і сенс існування. При цьому, коли стара суспільна система вичерпує 
1 Колпаков, В.К. (1986). Информационный механизм оперативно-розыскной 

деятельности. Актуальные вопросы получения, оценки и использования 
информации в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. 
Киев: Наука, 13-16.

2 Захаров, В.П. (2009). Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової 
діяльності підрозділів ОВС у боротьбі зі злочинністю. Проблеми правознавства 
та правоохоронної діяльності, 2, 34-41.
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свої можливості, настає криза розвитку, яка супроводжується стаг-
нацією, тобто відсутністю ресурсів для оновлення. У таких умовах 
реалізація розвідувальної функції оперативно-розшукової діяльнос-
ті органів внутрішніх справ більш детально, за нашим переконан-
ням, розкриває свою інформаційно-прогностичну функцію.

Світовий досвід свідчить про те, що у багатьох зарубіжних країнах 
вже багато років існує поняття поліцейської (правоохоронної) 
стратегічної розвідки, яка передбачає отримання, накопичення, 
систематизацію й аналіз численних та досить різноманітних 
відомостей про осіб, які підозрюються у причетності до організованої 
злочинності1. На відміну від стратегічної основним завданням 
«тактичної» розвідки – це допомога у плануванні конкретних 
поліцейських операцій та встановлення джерел отримання доказів. 
Взагалі, амеріканські правоохоронці вважають, що проаналізована 
інформація – це вже «розвідка». На теренах СНД термін «розвідка» 
стосовно правоохоронної діяльності вперше з’явився в нормативних 
документах МВС Російської Федерації в 1992 році для позначення 
особливої форми діяльності оперативно-розшукових підрозділів. 
Розвідка визначалася як розвідувальний пошук, технічна розвідка, 
комплексне вивчення матеріалів спостереження, а також аналіз 
повідомлень, публікацій та виступів у засобах масової інформації, 
статистичних даних, відомостей з автоматизованих інформаційних 
банків даних тощо. З 1997 року це поняття в нормативних документах 
МВС Російської Федерації дещо розширилося. Під розвідкою 
почали розуміти отримання нових (раніше невідомих) даних на 
основі комплексного аналізу оперативно-розшукової інформації2. 

Визначення «розвідки» по-різному розкривається у науковій та 
довідковій літературі. Так, тлумачні словники надають, наприклад, 
таку дефініцію: «розвідка – збір відомостей про супротивника, у 
мирний час – за допомогою агентів, шпигунів, карт, планів, статис-
тичних даних тощо; у військовий час – за допомогою дезертирів, 
полонених. Як зазначають фахівці, з точки зору філології основу 
терміну «розвідка» складає слово «відати», яке означає наявність 
знань про певний об’єкт3. Серед багатьох визначень поняття «роз-
1 Кондратьєв, Я.Ю., Никифорчук, Д.Й., Пясецький, А.І. (2004). Організація і 

порядок проведення секретних операцій спеціальними агентами проти організо-
ваної злочинності в США. Київ: Національна академія внутрішніх справ.

2 Бірюков, Г.М., Бусол, О.Ю., Никифорчук, Д.Й. (2012). Аналітична робота в 
оперативно-розшуковій діяльності. Київ: Національна академія внутрішніх 
справ.

3 Колпаков, В.К. (1986). Информационный механизм оперативно-розыскной 
деятельности. Актуальные вопросы получения, оценки и использования 
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відки» найбільш поширеними є: особливе знання; вид організації; 
процес отримання знань. Слушним, на наш погляд, є визначення 
«розвідки», надане Д.Й. Никифорчуком, О.Ю. Бусол та Г.М. Бі-
рюковим – «розвідкою називається діяльність уповноважених на 
те суб’єктів, що застосовують спеціальні засоби і методи з метою 
одержання інформації про задуми, плани і заходи супротивника, які 
потенційно або реально загрожують безпеці об’єктів захисту1. На 
наш погляд, таке визначення підтверджує циклічний процес реалі-
зації розвідувальної функції оперативно-розшукової діяльності ор-
ганів внутрішніх справ, тобто існування розвідувального циклу. 

Взагалі, під циклом розуміють систему однорідних та різнорідних 
елементів, органічно пов’язаних між собою для вирішення певної 
задачі (у нашому випадку – завдань оперативно-розшукової діяль-
ності (первісне) та кримінального судочинства (остаточне). Деякі 
науковці розвідувальний цикл поділяють на п’ять етапів: плануван-
ня, збір інформації, опрацювання отриманої інформації, підготовка 
звітів та їх аналіз і поширення2. На наш погляд, таке визначення є 
дещо некоректним та спрощує цей процес. За нашим переконанням, 
розвідувальний цикл, який виражає інформаційно-прогностичну 
сутність реалізації оперативно-розшукової діяльності ОВС почина-
ється з вивчення, аналізу та оцінки оперативної обстановки, яка скла-
лася (на певній території; на певному об’єкті; у певній галузі тощо). 
Оперативна обстановка, яка складається на території, об’єкті, на-
прямі оперативного обслуговування, у місті, районі, області, регіоні 
та державі в цілому, являє собою комплекс взаємопов’язаних явищ 
і процесів, підпорядкованих об’єктивній причинно-наслідковій за-
лежності та закономірному розвитку3. За наявністю результатів та-
кого вивчення та аналізу здійснюється визначення цілей (тактичних 
та стратегічних). І лише потім, коли цілі визначені, починається 
етап планування.

Планування – це процес вибору рішень, необхідних для досяг-
нення визначених цілей, це заздалегідь прийняте рішення про те, 

информации в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. 
Киев: Наука, 13-16.

1 Бірюков, Г.М., Бусол, О.Ю., Никифорчук, Д.Й. (2012). Аналітична робота в 
оперативно-розшуковій діяльності. Київ: Національна академія внутрішніх 
справ.

2 Захаров, В.П. (2009). Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової 
діяльності підрозділів ОВС у боротьбі зі злочинністю. Проблеми правознавства 
та правоохоронної діяльності, 2, 34-41.

3 Аркуша, Л.І., Журавльов, А.Ю., Саакян, М.Б. (2013). Основи оперативно-
розшукової діяльності. Одеса: Фенікс.
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хто, що, коли і як буде робити; це процес підготовки на перспективу 
рішення про те, що, ким, як і коли повинно бути виконано. Залежно 
від проблем, які потребують вирішення, та мети, що має бути досяг-
нутою, у практиці організації оперативно-розшукової діяльності за-
стосовується стратегічне (перспективне), організаційно-оперативне 
та організаційно-тактичне планування. Під час планування слід 
враховувати оперативну ситуацію, наявні сили і засоби. Стосовно 
розвідувального циклу під час планування визначають сили та за-
соби, необхідні для добування оперативно значущих відомостей. 
Збирання (здобування) оперативно значущих відомостей здійсню-
ється працівниками оперативних підрозділів ОВС. На наш погляд, 
отримані відомості ще не є оперативно-розшуковою інформацією. 
Трансформація отриманих відомостей у оперативно-розшукову ін-
формацію здійснюється після її аналізу та опрацювання, досліджен-
ня ступеню достовірності, «чистоти» джерел отримання тощо. Крім 
цього, саме цей етап є найбільш мобільним з точки зору можливості 
зворотного зв’язку між джерелом отримання відомостей, працівни-
ком оперативного підрозділу та уповноваженими керівниками. Під 
час отримання первісних оперативно значущих відомостей можли-
вим є уточнення або надання додаткових завдань, прийняття рішен-
ня про залучення нових сил та засобів тощо. 

Отримані оперативно значущі відомості аналізуються, опрацьо-
вуються (у тому числі із використанням інформаційно-аналітичних 
технологій) та трансформуються у нову, раніше невідому оператив-
но-розшукову інформацію, яка певним чином оформлюється. Лише 
після належного оформлення результати надаються уповноваже-
ним керівникам для ознайомлення, прийняття відповідних рішень 
та здійснення прогнозування можливого розвитку ситуації або 
встановлення певних тенденцій1. Під прогнозуванням слід розумі-
ти визначення ймовірних шляхів і результатів майбутнього розви-
тку явищ, процесів та подій, оцінки показників, що характеризують 
ці явища та процеси для порівняно віддаленого майбутнього. Слід 
зауважити, що цей етап, за нашим переконанням, не є кінцевим, 
адже розвідувальний цикл має перманентний характер. Отримуючи 
опера тивно-розшукову інформацію, доповнюється загальна картина 
оперативної обстановки, завдяки чому встановлюються нові 
тактичні та стратегічні цілі, визначаються напрями, сили та засоби 
їх досягнення. Саме в цьому й проявляється циклічність процесу 
реалізації розвідувальної функції оперативно-розшукової діяльності 
1 Албул, С.В. (2014). До питання визначення правоохоронної розвідки органів 

внутрішніх справ. Південноукраїнський правничий часопис, 1, 137-141.
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органів внутрішніх справ. Отже, розвідувальний цикл, що вира-
жає інформаційно-прогностичну сутність розвідувальної функції 
оперативно-розшукової діяльності, можна визначити як цілеспря-
мований, планомірний процес, під час якого визначені суб’єкти на 
підставі вивчення, аналізу та оцінки оперативної обстановки здобу-
вають оперативно значущі данні (відомості), накопичують, транс-
формують їх у оперативно-розшукову інформацію та надають упо-
вноваженим керівникам для прийняття рішень та прогнозування.

Підводячи підсумки, слід зазначити, що на сьогодні нагально 
необхідні науково виверені підходи до вирішення завдань, які сто-
ять перед правоохоронними органами, та подальші ґрунтовні дослі-
дження в галузі оперативно-розшукової діяльності, які б сприяли 
забезпеченню своєчасного виявлення, припинення та розслідуван-
ня злочинів. За нашим переконанням, подальші ґрунтовні наукові 
дослідження питань реалізації розвідувальної функції оперативно-
розшукової діяльності органів внутрішніх справ мають бути спря-
мовані на розкриття генезису розвідувальної функції оперативно-
розшукової діяльності органів внутрішніх справ; обґрунтування 
методологічних засад розвідувальної функції оперативно-розшукової 
діяльності органів внутрішніх справ; надання характеристики зло-
чинного середовища та його інфраструктури як об’єктів реалізації 
розвідувальної функції оперативно-розшукової діяльності органів 
внутрішніх справ; аналіз стану регламентації розвідувальної функ-
ції поліцейських органів у міжнародно-правових актах; конкрети-
зацію напрямів законодавчого забезпечення розвідувальної функ-
ції оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ в 
Україні; визначення шляхів вдосконалення нормативного регулю-
вання розвідувальної функції оперативно-розшукової діяльності 
органів внутрішніх справ в Україні; окреслення чинної системи і 
структури оперативних підрозділів органів внутрішніх справ щодо 
реалізації розвідувальної функції оперативно-розшукової діяль-
ності; систематизацію напрямів інформаційно-аналітичного забез-
печення реалізації розвідувальної функції оперативно-розшукової 
діяльності органів внутрішніх справ; доведення особливостей ко-
ординації та взаємодії органів внутрішніх справ при реалізації роз-
відувальної функції оперативно-розшукової діяльності. Безсум-
нівно, такі дослідження питань реалізації розвідувальної функції 
оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ пови-
нні здійснюватися з урахуванням інформаційно-прогностичної сут-
ності розвідувальної функції оперативно-розшуковій діяльності.
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Ігор Несвітайло 

моделЮвання обставин  
вчинення вбивств на замовлення

The article noted that modeling in investigative practice used for establishment 
of personality of the offender, the victim, the event of the crime. Created 
model helps the investigator to check available information and get a new 
one. Models are the source of evidential information and allow to study and 
explain the connections between the elements of the crime. Also modeling 
is a method of accumulation of criminalistical information concentrated in 
database for the identification and tracing of criminals. In the program of 
investigation is more often used retrospective modeling based on acquainted 
with the circumstances of the crime, material evidence and so on. Analysis 
of existing in criminalistics points of view allows to assert that criminalistical 
characteristic of murder by order forms the basis for constructing the 
model of crime committing. Thus considering of criminalistic understanding 
of a criminal act, criminalistical characteristic of murders by order may be 
defined as a system of information on ways of preparation, committing and 
concealment this type of crime (phasing character of an act), used instruments, 
features of personality of accomplices (organizer, mediator, performer), and 
also the victim, conditions of the circumstances of committing criminal plan, 
typical traces that reflect regular connections between them and are used 
in construction of versions for the purpose of resolving the tasks within the 
limits of investigation of the crime.

Сучасний стан криміногенної ситуації в Україні характеризуєть-
ся не стільки збільшенням кількісних характеристик злочинності, 
скільки зростанням її якісних показників. Злочини проти життя і 
здоров’я людей становлять велику політичну й соціальну небез-
пеку. вбивства на замовлення, що значно поширилися в останні 
5-10  років, вносять в життя суспільства особливий резонанс. Зна-
чною мірою це пов’язано зі специфічним характером розглядуваної 
категорії злочинів: застосуванням способів вбивства, небезпечних 
для життя багатьох людей (з використанням автоматичної зброї, ви-
бухових пристроїв), особою потерпілих (жертвами стають посадові 
особи державних органів, політики, бізнесмени, працівники право-
охоронних органів, журналісти).

Розслідування вбивств на замовлення являє собою значну склад-
ність для практичних працівників через їх ретельну підготовку, про-
фесіоналізм виконавців, наявність декількох суб’єктів злочину (за-
мовника, посередника, виконавця), мінімальну кількість слідів. 

Методиці розслідування вбивств присвячені роботи таких право-
знавців, як Т.В. Авер’янова, Ю.П. Аленін, Ю.М. Антонян, Т.М.  Арзу-
манян, В.П. Бахін, Л.Г.Відонов, А.І. Вінберг, А.В. Дулов, Г.Ю.  Жир-
ний, В.К. Звірбуль, А.Х.Кежоян, В.П. Колмаков, В.О. Коновалова, 
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В.К. Лисиченко, Г.М. Мудьюгін, В.А. Образцов, М.О. Селіванов, 
В.І. Шиканов, М.П. Яблоков, Я.М. Яковлєв та ін. В останні роки до-
сліджували окремі проблеми розслідування вбивств на замовлення 
В.П.Бахін, А.І. Бородулін, В.І. Бояров, В.Ф. Глазирін, В.О. Конова-
лова, М.О.Селіванов, І.В. Сервецький, Б.Ф. Тимошенко, В.Ю. Ше-
пітько та ін. 

Незважаючи на значний внесок названих науковців у досліджен-
ня зазначеної проблеми, слідча практика недостатньо забезпечена 
теоретичними узагальненнями й науково обґрунтованими реко-
мендаціями, а такі питання, як моделювання обставин вчинення 
вбивств на замовлення, його поняття, зміст і взаємозв’язок окремих 
складових, взагалі залишаються маловивченими. Слід також зазна-
чити, що питання моделювання обставин вчинення вбивств на за-
мовлення тісно пов’язані з їх криміналістичною характеристикою, 
та раніше не були самостійним об’єктом вивчення, а якщо й аналі-
зувалися, то лише в загальному контексті розробки методики роз-
слідування вбивств. Таке становище ускладнює вирішення багатьох 
практичних питань розслідування.

Метою статті є дослідження особливостей застосування методу 
моделювання при встановленні обставин вчинення вбивств на за-
мовлення. 

Моделювання є засобом відображення і пізнання навколишнього 
світу і застосовується у різних галузях науки і практики, в тому чис-
лі слідчої. За допомогою моделювання висуваються і перевіряються 
різні гіпотези. У слідчій практиці цей метод використовується не-
достатньо. У криміналістичній літературі, як правило, розглядалися 
тільки окремі його сторони.

При моделюванні якого-небудь об’єкту може бути використаний 
не сам об’єкт, а модель, що заміщає його, яка є засобом отриман-
ня інформації про об’єкт, замінює його, дає нову інформацію про 
об’єкт1. В.О. Штофф дає наступне визначення поняття моделі: Під 
моделлю об’єкта «розуміється мислена система, що уявляється або 
матеріально реалізується, яка здатна замінити його так, що її ви-
вчення дає нову інформацію про цей об’єкт»2.

При розслідуванні застосовуються особливі різновиди моделей 
і специфічні прийоми моделювання. Моделювання при виконанні 
слідчих (розшукових) дій використовується для перевірки вже наяв-

1 Лузгин, И.М. (1981). Моделирование при расследовании преступлений. Москва: 
Юридическая литература, 7.

2 Штофф, В.А. (1966). Моделирование и философия. Москва, Ленинград: Наука, 
197.
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них і отримання нових доказів, дослідження версій у випадках, коли 
безпосереднє вивчення об’єктів неможливе або недоцільне. Засоби і 
прийоми моделювання тут різноманітні (з метою отримання інфор-
мації про об’єкт, про яку-небудь ситуацію і т.ін.).

Теоретична модель складу злочину розробляється з урахуванням 
властивості злочину. Модель складу злочину є інструментом, що 
допомагає слідчому правильно застосовувати кримінальний закон.

Криміналістична модель поведінки суб’єкта у зв’язку із вчинен-
ням злочину базується на кримінально-правовій моделі поведінки 
злочинця1.

Моделі суб’єкта злочину – це моделювання об’єкту, тобто відо-
браження поведінки злочинця до вчинення злочину, під час вчинен-
ня і після нього. Модель – кінцева форма знань, за якою йде пере-
творення дійсності2.

Існують різні стадії моделювання, але вузлові стадії зазвичай 
зводяться до побудови, вивчення, перевірки і перетворення моделі3.

Моделювання в слідчій практиці застосовується для встанов-
лення особи злочинця, жертви, події злочину. І у кожному конкрет-
ному випадку застосовується особливий метод, який залежить від 
об’єкту, що вивчається.

Створена модель допомагає слідчому перевірити наявну у нього 
інформацію і отримати нову. Моделі є джерелом доказової інформа-
ції і дозволяють досліджувати і пояснити зв’язки між елементами 
складу злочину. Моделювання є і методом накопичування криміна-
лістичної інформації, сконцентрованої в обліках по встановленню і 
розшуку злочинців4.

Моделювання в слідчій практиці може бути як самостійною дією, 
так і елементом інших слідчих (розшукових) дій. Уявне моделюван-
ня є ефективним засобом розслідування злочинів, у тому числі і 
вбивств на замовлення. На початку розслідування слідчий володіє 
мінімумом інформації про подію злочину, про злочинця і мислене 
моделювання є тим пізнавальним засобом, який сприяє розкриттю 
злочину. С.В. Лаврухін пише, що побудова моделі-гіпотези можливо 
за наявності хоча би мінімуму інформації про моделюємий об’єкт, 
початкова модель якого підлягає перевірці і з гіпотези перетво-
1 Лаврухин, С.В. (2006). Поведение преступника как объект криминалистического 

моделирования. Саратов, 268.
2 Кутырёв ,В.А. (1988). Современное социальное познание. Москва, 45.
3 Вартофский, М. (1988). Модели. Репрезентация и научное понимание. Москва: 

Прогресс, 60-61.
4 Лузгин, И.М. (1981). Моделирование при расследовании пре ступлений. 

Москва,16-19,79-86.
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риться у форму достовірного знання про нього1. Створена слідчим 
модель допомагає відновити подію злочину і встановити обставини 
у провадженнях про вбивства на замовлення.

З двох напрямів моделювання – ретроспективного (встановлення 
сутності злочину) і перспективного (прогнозування наслідків зло-
чину) – в програмі розслідування частіше використовується ретро-
спективне моделювання, що ґрунтується на ознайомленні з обста-
новкою вчинення злочину, речовими доказами і т.ін.

Центральне місце в ретроспективній моделі належить гіпотезі-
версії, що будується за законами логіки. Вона містить в собі віро-
гідне пояснення фактів. Модель акумулює інформацію про подію 
злочину, отриману при проведенні слідчих (розшукових) дій і ви-
користуєму у якості доказів, аналіз якої дозволяє скласти цілісну 
картину події.

Узагальнення та аналіз практики розслідування злочинів дозво-
лило встановити ряд загальних та важливих для розкриття злочинів 
ознак. Подальші розробки в цьому напрямку призвели до форму-
вання поняття «криміналістична характеристика злочинів», визна-
ченню елементів її змісту. 

Криміналістична характеристика злочинів – це система даних 
про криміналістично значущі ознаки злочинів певного виду, яка ві-
дображає закономірні зв’язки між ними и слугує побудові і переві-
рці слідчих версій для вирішення головних завдань розслідування.2

З урахуванням криміналістичного розуміння злочинного діяння, 
криміналістичну характеристику вбивств за замовленням слід ви-
значити як систему відомостей про способи підготовки, вчинення 
і приховування цього виду злочинів (етапності діяння), про вико-
ристані знаряддя, особливості особи співучасників (організатора, 
посередника, виконавця), а також жертви, умови обстановки вчи-
нення злочинного задуму, типові сліди, що відбивають закономірні 
зв’язки між ними і служать для побудови версії з метою вирішення 
відповідних завдань в межах розслідування злочину.3 

1 Лаврухин, С.В. (2006). Поведение преступника как объект криминалистического 
моделирования. Саратов, 310-311.

2 Волынский, А.Ф. (1999). Криминалистика. Москва: Закон и право, ЮНИТИ; 
Герасимов, И.Ф., Драпкин, Л.Я. и др. (2000). Криминалистика. Москва: Высш. 
шк.; Шепітько, В.Ю. та ін. (2004). Криміналістика. Київ; Лисиченко, В.К. и 
др. (1988). Советская криминалистика. Методика расследования отдельных 
видов преступлений. Киев, 30.

3 Ермолович, В.Ф. (2001). Криминалистическая характеристика преступлений. 
Минск.; Лузгин, И.М. (1984). Некоторые аспекты криминалистической 
характеристики и место данных о сокрытии преступлений. Москва, 
28; Митричев, С.П. (1983). Методика расследования отдельных видов 
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На наш погляд, криміналістична характеристика вбивства на за-
мовлення дозволить побудувати модель вчиненого злочину.

Замовленим є умисне вбивство, яке вчиняється злочинцем за ви-
нагороду в інтересах третьої особи.

Таке вбивство має специфічний механізм організації і вчинення, 
дуже часто характеризується відсутністю безпосередніх зв’язків 
між замовником (організатором) і кілером (виконавцем злочину), 
попередніх стосунків між найманою особою і жертвою (вони не 
знайомі один з одним, не мають спільних інтересів, вбивця не заці-
кавлений особисто у смерті тієї чи іншої особи, а має тільки корис-
ливий мотив). П.11 ч.2 ст.115 передбачає як обтяжуючу обставину 
вбивство, вчинене на замовлення.

Вбивства на замовлення вчиняються в умовах неочевидності. 
Тому бути абсолютно впевненим у тому, що такий злочин вчинений 
найманими особами, можна тільки після його розкриття та встанов-
лення замовника. Однак цілеспрямована організація роботи по роз-
криттю замовлених злочинів передбачає їх діагностику на ранніх 
етапах.

Теорія криміналістики дозволяє сформулювати криміналістичні 
ознаки, які відрізняють вбивства на замовлення від інших умисних 
вбивств вже за наявності первинної інформації про подію злочину. 
До таких ознак належать: зухвалість злочину; використання автома-
тичної чи напівавтоматичної зброї, вибухових пристроїв; залишен-
ня знарядь злочину на місці його вчинення; неприйнятність заходів, 
спрямованих на приховування трупа; велика кількість ушкоджень 
життєво важливих органів жертви (у багатьох випадках має місце 
«контрольний» постріл); відкритий характер багатьох злочинів; від-
сутність ознак інших складів злочинів за наявності у жертви гро-
шей, цінностей, документів; соціальний стан жертви.

З урахуванням криміналістичного розуміння злочинного діяння, 
криміналістичну характеристику вбивств за замовленням варто ви-
значити як систему відомостей про способи підготовки, вчинення й 
приховання даного виду злочинів (етапності діяння), про викорис-
товувані знаряддя, особливості особистості співучасників (організа-
тора, посередника, виконавця), а також жертви, умовах обстановки 

преступлений. Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 10, 28; 
Пантелеев, И.Ф. (1975). Методика расследования преступлений. Москва, 9; 
Танасевич, В.Г., Образцов, В.А. (1976). О криминалистической характеристике 
преступлений. Вопросы борьбы с преступностью. Москва, 25, 93; Тищенко, 
В.В. (1997). Криминалистическая характеристика преступлений в структуре 
методики расследования. Юридична освіти і правова держава. Одеса, 250-256.
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вчинення злочинного задуму, типових слідах, що відображають за-
кономірні зв’язки між ними й які служать побудовою версій для ви-
рішення завдань, що забезпечують розслідування злочину.

Вчиненню вбивств за замовленням завжди передує ретельна під-
готовка. Вона починається з виникнення наміру про вбивство кон-
кретної особи у замовника й пошуку ним посередника або безпо-
середнього виконавця його злочинного задуму. Слід зазначити, що 
замовник може виступати в ролі організатора вбивства, тобто під-
бирає виконавців, розподіляє ролі між учасниками злочину, ство-
рює відповідні умови для досягнення злочинної мети, займається 
вибором і придбанням зброї тощо. Проте замовник може всі подібні 
дії перекласти по домовленості на іншу особу (інших осіб). Відбу-
вається своєрідне приміряння можливостей потенційних виконав-
ців до вчинення злочину. Залежно від обраної схеми (організатор – 
виконавець; організатор – посередник – виконавець), відбувається 
обмін інформацією, обговорюються умови.

Після того, як виконавець знайдений і отримана згода на вчинен-
ня вбивства, наступає другий етап підготовчої діяльності – розробка 
сценарію самого злочину. Злочинці вивчають спосіб життя майбут-
ньої жертви, її денний розпорядок, звички, хобі, з’ясовують умови 
й форми охорони, якщо вона є. Вони виїжджають на місце майбут-
нього вбивства, з’ясовують можливості застосування зброї, підшу-
кують шляхи відходу. Аналіз цієї інформації дозволяє злочинцям 
вибрати найбільш удале місце й час для вчинення злочину, а також 
спосіб його вчинення. У необхідних випадках передбачають варі-
анти виманювання жертви під пристойним приводом з житла або 
запрошення з’явитися в конкретному місці. 

На цьому етапі можлива організація засідки. Можливе спосте-
реження виконавцем вбивства за пересуванням потенційного по-
терпілого. Подібні дії залежно від плану й розподілу ролей можуть 
здійснюватися організатором, посередником і виконавцем. Засідки 
влаштовуються за місцем проживання, роботи, у місцях відпочинку 
потенційної жертви. 

Вбивства за замовленням найчастіше відбуваються за допомо-
гою вогнепальної зброї. 

Механізм вчинення вбивств за замовленням характеризується 
здійсненням певного переліку дій, що передбачають, на думку ор-
ганізатора, виконавця, а іноді й посередника, неможливість їхнього 
викриття.

Дії, що ускладнюють успішне розслідування вбивств за замов-
ленням, можуть складатися:
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а) у маніпуляціях із трупом вбитого (переміщення в інше місце, 
обезглавлення трупа, викрадення його одягу й предметів, що були 
при ньому;

б) у залишенні поблизу місця вчинення вбивства вогнепальної 
зброї, що служила засобом вчинення вбивства, транспортного засо-
бу, використаного для доставки до місця вчинення вбивства, одягу 
злочинців;

в) знищення шляхом підпалу або вибуху названих вище пред-
метів;

г) підготовка алібі. Вона може стосуватися кожного з учасників 
вбивства за замовленням і, як правило, готується заздалегідь.

Вбивства за замовленням, як правило, вчиняються спеціально ор-
ганізованою для цього групою, до складу якої входять обов’язково 
організатор і виконавець. Однак, як свідчить практика, нерідко до 
складу групи включається й посередник. Із кримінально-правової 
точки зору не виключена можливість наявності посібника й прихо-
вувача вбивства за замовленням.

Замовник вбивства є основним фігурантом, оскільки він ініці-
ює і нерідко забезпечує тим чи іншим чином виконання злочину. 
В основ ному – це забезпечені люди, які мають легальні й нелегальні 
доходи, здатні оплатити «послуги» найманого вбивці. Всі вони від-
чувають стосовно жертви почуття ворожості й звичайно не прихо-
вують цього від навколишніх. 

Усіх замовників можна об’єднати на групи за родом їхньої діяль-
ності й рівнем взаємин:

• лідери злочинних угруповань (замовляли злочини стосов-
но лідерів і членів конкуруючих злочинних груп, керівників 
державних, комерційних структур, які відмовилося від «по-
слуг»);

• керівники комерційних структур (відстороняли своїх партне-
рів по бізнесу, конкурентів, лідерів злочинних груп, які вима-
гали гроші);

• представники дрібного бізнесу (усунення своїх партнерів, з 
якими починали бізнес).

Найбільш важким завданням для замовника є пошук виконавця. 
Він відшукується через знайомих, родичів, через засоби масової 
інформації, при чому перевага віддається тим особам, які раніше 
мали судимість. В окремих випадках виконавець розміщує оголо-
шення в місцевій газеті, Інтернеті.

Якщо раніше виконавцями вбивств за замовленням, у більшос-
ті випадків, були професійні злочинці, особи без певного місця 
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проживання й занять, працівники невисокої й середньої кваліфіка-
ції, то згодом з’явилися професійні вбивці, для яких вбивства стали 
постійним джерелом доходів.

Існують різновиди найманих вбивць, названих пресою кілерами: 
• кілер-одинак виконує окремі замовлення, іноді відмовляється 

від «невигідних замовлень» як з матеріальних міркувань, так 
і за умовами забезпечення особистої безпеки;

• професійні вбивці, що перебувають на постійному втриму-
ванні злочинного угруповання, вони проходять спеціальну 
підготовку, регулярно тренуються;

• «завербовані» із числа колишніх або діючих військовослуж-
бовців, працівників СБУ, МВС, охорони, осіб, які пройшли 
спеціальну підготовку;

• кримінальні елементи, які придбали необхідні навички в про-
цесі участі у військових конфліктах, що мали місце на терито-
рії країн СНД.

Важливо відзначити, що для вбивств за замовленням характер-
ним є участь посередника. Наявністю такого суб’єкта визначається 
прагненням організатора сховати свою головну роль у злочинному 
діянні й уникнути покарання. Участь посередника у вбивстві за за-
мовленням виключено в тих випадках, коли організатор сам особис-
то звертається до конкретної особи із пропозицією здійснити вбив-
ство за винагороду. Як правило, це люди з оточення організатора: 
підлеглі, члени злочинних угруповань. Мотиви вчинення злочину 
посередниками бувають не тільки корисливими (одержання автори-
тету, надання послуг керівникові, знайомому). 

Жертва вбивства за замовленням пов’язана з усіма елементами 
криміналістичної характеристики злочинів. Найбільший інтер-
ес являє собою її зв’язок з організатором. Взаємозв’язки жертви й 
організатора різноманітні й простежуються по лінії спільності їх 
персонографічних, морально-психологічних, поведінкових, цільо-
вих, мотиваційних, просторово-тимчасових і інших відносин. Тому 
для розкриття «замовленого» вбивства важливого значення набуває 
ретельне вивчення особистості потерпілого, і зокрема сфери його 
діяльності, кола спілкування, інтересів, захоплень, матеріального 
становища, взаємин у родині, за місцем роботи, служби й т.п. 

Серед жертв вбивства за замовленням переважають чоловіки. 
Висока чоловіча віктимність пояснюється тим, що ключові пости в 
політику, бізнесі, на виробництві займають представники чоловічої 
статі.
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Виходячи з роду занять жертв, можливе розмежування потерпі-
лих по наступних групах:

1. Особи, що займають керівні посади в державних і комерційних 
структурах. Це керівники фінансово-кредитних установ, виробни-
чих об’єднань, торговельних підприємств, комплексів, фірм. 

2. Лідери злочинних угруповань і співтовариств і їхні члени. 
Причиною їхніх вбивств був розподіл сфер злочинного впливу, кон-
фліктні ситуації, пов’язані з розподілом влади, доходу; замовлення 
керівників комерційних структур, що відмовилися платити данина. 

3. Представники вищих органів державної влади й управління.
4. Працівники правоохоронних органів у зв’язку з виконанням 

ними своїх службових обов’язків.
5. Працівники засобів масової інформації, які усувалися у зв’язку 

зі своєю діяльністю з викриття конкретних осіб у зловживаннях, по-
рушеннях, злочинах. 

6. Представники дрібного бізнесу усувалися за ініціативою своїх 
партнерів по бізнесу.

Обстановка вчинення злочину має важливе криміналістичне зна-
чення, перебуває в тісному взаємозв’язку з іншими елементами 
кри міналістичної характеристики даного виду злочину.

У поняття «обстановка вчинення» злочину входить система різно-
го роду взаємодіючих між собою об’єктів, явищ і процесів. Фактор 
часу, як правило, залежить від поводження жертви. Частіше вбив-
ства відбуваються на шляху переміщення жертви, у тому числі й по 
дорозі додому, навіть у під’їзді будинку, за місцем мешкання жертви. 
Отже, фактор часу вчинення вбивства визначається розкладом жит-
тя жертви, а це у свою чергу визначає місце вчинення злочину.

Без вивчення місця події неможливо змоделювати картину вбив-
ства, поводження жертви й дії злочинця, а звідси визначити місця, 
що підлягають огляду, для пошуку слідів і інших речових доказів. 
Аналіз практики свідчить, що місцями вчинення вбивств найчас-
тіше були території, що примикають до житла (сходові площадки, 
ліфти). Вбивства відбувалися переважно ранком до початку робочо-
го дня та по його закінченні. 

У випадках, коли як засоби вчинення вбивства за замовленням 
використовуються вибухові пристрої, місцем вбивства найчасті-
ше обирається транспортний засіб, яким користується потенційна 
жертва.

Важливим елементом характеристики зазначеної категорії зло-
чинів є сліди злочину, оскільки вони несуть важливу доказову ін-
формацію про спосіб вчиненого злочинного діяння, засоби його 
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вчинення, виконавців і інші важливі для повноти розслідування об-
ставини.

Основним джерелом слідів вбивства за замовленням є механізм 
його вчинення, тобто характер і послідовність дій з підготовки, вчи-
нення й приховування злочину. Однак завжди на одязі та тілі потер-
пілого утворюються сліди від засобів вчинення вбивства.

У випадках, коли вбивство вчинене за допомогою вогнепальної 
зброї, на тілі й одязі потерпілого утворюються сліди пострілу: вхід-
ні (вихідні) отвори; залишаються стріляні гільзи, в тілі – кулі; сліди 
близького пострілу (сліди кіптяви, металевої пилу, незгорілі поро-
шинки, сліди полум’я й дії порохових газів тощо). 

Виявляються також сліди взуття потерпілого і підозрюваного; 
сліди транспортного засобу, використаного вбивцею для доставки 
на місце вчинення злочину або швидкого виїзду з нього. 

У якості висновку можливо стверджувати, що вбивство на за-
мовлення – це не тільки новий вид особливо тяжких злочинів, але і 
складні у розкритті злочинні діяння. 

Складність їх визначається недоробкою методики їх розслідуван-
ня, різноманітними умовами, що утворюються учасниками злочину 
в процесі підготовки, вчинення і приховання своєї участі в злочині, 
тобто є складним за способом вчинення злочину. Тому дуже важли-
во зібрати якнайповніші дані по кожному з елементів криміналіс-
тичної характеристики, яка повинна стати основою для складання 
інформаційної моделі вбивства за замовленням, а також основою 
для планування роботи слідчо-оперативної групи, моделювання 
слідчих (розшукових) дій. У інформаційну модель вбивства на за-
мовлення входять: дані про особу злочинця, дані про особу потерпі-
лого, спосіб вчинення злочину, обстановку вчинення злочину, слідо-
ву картину вчинення злочину, – які повинні розглядатися в тісному 
взаємозв’язку.
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Мілена Льовочкіна

хаРактеРистика оРганізованих 
злочинних  гРуп, які займаЮться 
незаконним заволодінням 
автотРанспоРтними засобами

It is determined on the basis of analysis of materials of criminal proceedings 
that organized criminal groups whose activity is aimed to feasance of illegal 
pernancy by vehicles are formed on a territorial sign and are committing 
crimes, as a rule, within the limits of one or a few districts. Organized criminal 
groups that is specializing on the illegal pernancy of vehicles, depending on 
territory of criminal activity are expedient to classify on such three kinds: 
district criminal group (acting within one district of a region); regional (acting 
within the limits of a region); interregional (acting on territory of a few regions); 
interstate (acting on a territory of a few states). Examining as a whole types of 
criminal groups dealing with committing of illegal pernancy by motor vehicles 
should be noted high level of their organization, planning of criminal activity, 
and also thorough preparation and distribution of roles among accomplices. 
Establishment of presence system of regular connections between properties 
of personality of offender, between personality and environment of her 
forming and habitat, between properties of personality and other elements 
of criminal activity (a subject of a criminal assault, a way of committing a 
crime and so on) allow to solve the issue of obtaining additional information 
in the construction of criminalistical information model of the personality of 
offender.

Однією з негативних тенденцій, що істотно впливає на стан 
правопорядку в країні, є поступове зростання кількості злочинів, 
пов’язаних із незаконним заволодінням транспортними засобами, 
перш за все автомобілями.

Виходячи з міркувань існуючих в криміналістиці, заснованих на 
аналізі криміногенної ситуації, можна зробити висновок, що голо-
вними складовими суспільної небезпеки даного злочину є: 1) по-
збавлення власника транспортного засобу права користуватися і 
розпоряджатися ним: транспортний засіб сьогодні в Україні – найдо-
рожче рухоме майно, що перебуває в приватній власності громадян; 
2) проникнення в дане середовище організованої злочинності, що 
ускладнює дії з розкриття незаконного заволодіння транспортними 
засобами: колосальні злочинні доходи при мінімальному ризику і 
витратах зробили кримінальний «автобізнес» надзвичайно прива-
бливим для організованих злочинних груп; заснований на реалізації 
викрадених автомобілів, він дедалі більше набуває транскордон-
ного і транснаціонального характеру і за своїми злочинними «до-
ходами» не поступається незаконному обігу наркотиків і торгівлі 
зброєю; висока прибутковість «автобізнесу» є системоутворюючим, 
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тобто організуючим чинником для злочинців, що «спеціалізуються» 
в цій сфері.

У різний час питаннями, пов’язаними з організованою зло-
чинністю й діяльністю злочинних груп, займалися вчені в галузі 
кримінального права: Н.А.Скорилкіна, Ф.Г.Бурчак, П.Ф.Тельнов, 
В.В.Сергєєв; учені-кримінологи: А.І.Долгова, С.В.Д’яков; учені-
криміналісти: В.М.Биков, А.Р.Ратінов, В.Г.Лукашевич і ряд інших1. 
Фахівці в галузі кримінального права розглядають організовані 
групи з позиції співучасті для рішення вузькоспрямованих завдань, 
пов’язаних із кваліфікацією злочинного діяння2. З точки зору бага-
тьох вчених в галузі кримінології організована злочинність і органі-
зована група розуміється ними як стійке соціальне й виключно сус-
пільно небезпечне явище, що має складні організаційно-ієрархічні 
зв’язки, законспірованість, вплив на силові структури, і т. ін.3 При 
цьому акцентується увага на питаннях соціальної психології, ролі 
лідера в злочинній групі, особливостях міжособистісних відносин, 
соціальних і моральних аспектах. 

Поняття стійкості розкривається через перерахування її харак-
терних ознак:

– високий рівень організованості;
– планування злочинної діяльності;
– ретельна підготовка злочинів;
– розподіл ролей між співучасниками.
Аналіз різних точок зору, викладених у юридичній літературі, до-

зволяє приєднатися до позиції Н.А.Скорилкіної, яка дає таке визна-
чення організованій злочинній групі: «...стійка згуртована група із 
двох і більше осіб, об’єднаних наміром і планом на вчинення одного 
або декількох злочинів певної спрямованості, технічно оснащена, 

1 Быков, В.М. (1986). Криминалистическая характеристика преступных 
групп. Ташкент, ТВШ МВД СССР; Долгова, А.И., Дъяков, С.В. (1996). 
Организованная преступность-3. Москва; Лукашевич, В.Г., Ратинов, А.Р. 
(1979). Личность в преступной группе. Москва; Сергеев, В.В. (1977). Уголовно-
правовые меры борьбы с групповой преступностью. Волгоград; Скорилкина, 
Н.А. (1993). Организованная преступная группа и ее признаки. Теория и 
практика деятельности органов внутренних дел в условиях формирования 
правового государства. Москва, 37-45; Утевский, А.Б., Садыков, А.У. (1998). 
Оперативно-розыскное обеспечение операций по задержанию вооруженных 
преступников. Вопросы применения Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности». Омск: Юрид. инс-тут МВД России, 153-158.

2 Сергеев, В.В. (1977). Уголовно-правовые меры борьбы с групповой 
преступностью. Волгоград. 

3 Долгова А.И. и др. (1989). Организованная преступность. М. :  Юридиче ская 
література. 
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що володіє співпідпорядкованістю її учасників, має ієрархічні рівні 
й своїх лідерів, передбачає моральну й матеріальну підтримку один 
одного, орієнтована на зміну й урахування нових форм власності, 
на фіксацію організацій, що володіють ними, і громадян, на вико-
ристання різних каналів впровадження в них своїх інформаторів, 
застосовуючи легальні шляхи для «відмивання» злочинно здобутих 
коштів»1.

Із метою класифікації організованих злочинних груп з ура-
хуванням наведеної дефініції варто також звернутися до позиції 
В.М.Бикова, який виділяє кілька криміналістичних типів злочинних 
груп. Перший – випадкові, що об’єдналися для вчинення групово-
го злочину. У таких випадках співучасники беруть участь у групі з 
почуття солідарності. Другий тип – злочинні групи типу компанії. 
Вони більше організовані, особовий склад у них, як правило, стабі-
лізований, яскраво виражена антигромадська установка. Злочинна 
діяльність займає значне місце й починає відігравати провідну роль, 
однак немає чітких планів цієї діяльності. Третій тип – організова-
на група, що характеризується стійкістю, ієрархічною структурою, 
обов’язковою наявністю лідера, здійсненням планування злочинної 
діяльності. І ще один тип злочинних груп – злочинні організації. 
По суті, це ті ж організовані злочинні групи, але з вищим ступенем 
організованості. Структура цих груп більше складна й ступінь сус-
пільної небезпеки даної категорії груп дуже високий2.

При вчиненні будь-якого злочину, де задіяна група злочинців, 
безсумнівно, є лідер або організатор. Однак, судячи з матеріалів 
вивчених кримінальних проваджень щодо фактів незаконного за-
володіння автотранспортними засобами, учинених організованими 
злочинними групами, дана обставина не завжди встановлюється 
в процесі розслідування, що пояснюється ретельною підготовкою 
злочинців до вчинення даного злочину, а також згуртованістю того 
чи іншого злочинного угруповання. Аналіз 298 архівних криміналь-
них проваджень (справ) дозволяє назвати типову структуру такої 
групи. Як правило, в організовану злочинну групу, що займається 
незаконним заволодінням автотранспортних засобів, входять:

– лідер (організатор) – 74,8 % випадків;

1 Скорилкина, Н.А. (1993). Организованная преступная группа и ее признаки. 
Теория и практика деятельности органов внутренних дел в условиях 
формирования правового государства. Москва, 37-45.

2 Быков, В.М. (1986). Криминалистическая характеристика преступных групп. 
Ташкент, ТВШ МВД СССР.
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– особи, що спеціалізуються тільки на транспортуванні автотран-
спортних засобів, – 65,3 %;

– фахівці з технічного переобладнання й перефарбування авто-
транспортних засобів – 27,4 %;

– збувальники краденого, особи, що знаходять покупця, вони ж, 
як правило, визначають ціну викраденому автомобілю, – 38,5 %;

– перегонники автомашини до місця її реалізації – 61,3 %;
– «навідники»: особи, що визначають місце зберігання й марку 

автомобіля, «наміченого» для викрадення – 17,4 %.
За даними проведеного дослідження, групи із трьох чоловік ста-

новлять 16,7 %, із чотирьох – 11,1  %, з п’яти – 14,3  %, із шести – 
12,8  %, із семи – 5,6  %, з восьми – 6,9  %, з дев’яти – 8,6 %, з деся-
ти й більше осіб – 24,0 % випадків. Зауважимо, що групи мають у 
своїх складах як дорослих, так і неповнолітніх учасників. На частку 
груп, що включають у себе тільки неповнолітніх, припадає 11,8 %. 
Учасники інших організованих злочинних груп обов’язково мають 
у своєму розпорядженні значний життєвий досвід.

На нашу думку, доцільно враховувати соціально-психологічні 
показники спільного функціонування, кількісні і якісні параметри 
складу членів злочинних груп, спрямованість і сферу їхньої діяль-
ності, складність структурної побудови, структуру комунікативних 
зв’язків.

Аналіз практики розслідування кримінальних проваджень з ви-
крадення автомобілів дає можливість дійти висновку про те, що 
організовані злочинні групи, в основному, формуються за терито-
ріальною ознакою й вчиняють злочини, як правило, у межах одного 
або декількох районів.

Групи, які спеціалізуються на незаконному заволодінні автотран-
спортних засобів, залежно від території злочинної діяльності до-
цільно класифікувати на такі три види:

– районні злочинні групи (що діють у масштабі одного району 
області) – 23,5 %;

– регіональні (що діють в межах області) – 54,3 %;
– міжрегіональні (що діють на території декількох областей) – 

11,2 %.
– міждержавні (які діють на теорії кількох держав) – 11  %
Вивчення матеріалів кримінальних проваджень, інтерв’ювання 

практичних працівників дозволяє визначити зміст кожного з пере-
рахованих вище видів злочинних груп, що спеціалізуються на здій-
сненні незаконного заволодіння автотранспорту.
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1. Районна злочинна група формується за територіальним прин-
ципом та функціонує в тому населеному пункті (районі області, 
міста), де мешкають злочинці. У такі групи середньою чисельніс-
тю – від 5 до 10 чоловік входять переважно підлітки й молодь у 
віці від 14 до 20 років, які навчаються в середніх й середніх спеці-
альних навчальних закладах або тільки починають свою трудову 
діяльність. Здебільшого раніше не засуджені, хоча вже допускали 
різні правопорушення. Такі групи не мають чіткої спеціалізації, 
їхні учасники поєднуються для вчинення не тільки незаконного за-
володіння автотранспортними засобами, але й інших злочинів, на-
приклад, крадіжок чужого майна з квартир, грабежів, розбійних на-
падів, хуліганства. 

Докладне ознайомлення із кримінальними провадженнями до-
зволяє зробити висновок про те, що перші незаконні заволодіння 
автотранспортними засобами відбуваються випадковими групами, 
що не мають на початковій стадії ознак злочинної діяльності, склад-
ної структури й не об’єднані певною метою. Однак після одержан-
ня навіть незначного злочинного досвіду спостерігається тенденція 
переходу групи на вищий рівень організованості. Що стосується 
розподілу ролей і злочинної «спеціалізації», то відзначається пев-
не поєднання обов’язків різних членів груп. Спочатку лідер може 
бути одночасно організатором і безпосереднім виконавцем злочи-
ну. Потім відбувається розмежування «обов’язків», що разом з тим 
не дозволяє з повною впевненістю зробити категоричний висновок 
про те, хто і яку функцію виконує в групі. Результати нашого дослі-
дження підтверджують, що це характерно практично для всіх груп, 
злочинна діяльність яких не припиняється діями правоохоронних 
органів на початковому етапі. Предмет злочину, як правило, бувші 
у споживанні автомобілі, не облаштовані сигнальними пристроями

2. Наступний вид злочинної групи – регіональна, що найчасті-
ше зустрічається в практиці органів внутрішніх справ. У подібні 
групи входять як дорослі, так і неповнолітні учасники. Діяльність 
регіональної групи більш цілеспрямована, а її злочинні зв’язки 
виходять за межі одного населеного пункту (району міста), але 
не за межі певного регіону. Структура такої групи більше доско-
нала. До неї звичайно входять безпосередні виконавці крадіжок 
(«кучери»); особи, що займаються переховуванням і переробкою 
викрадених транспортних засобів (автослюсарі, власники приват-
них майстерень, працівники сфери автосервісу й ін.); особи, що за-
ймаються переміщенням автомобілів з одного населеного пункту 
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до іншого («кур’єри»); особи, що займаються збутому краденого 
(«збувальники»), а також організатори злочинів. 

Для безпосереднього вчинення злочинці учасники груп нерідко 
залучають підлітків. Це вигідно дорослим співучасникам, оскільки 
у випадку затримання підліток завжди може послатися на своє не-
повноліття та виправдатися тим, що хотів «просто покататися». 

3. Третій вид – міжрегіональна злочинна група, у яку звичайно 
входять особи у віці від 18 до 30 років, з активною установкою на 
протиправну діяльність. Для осіб, що поєднуються в такі групи, не-
законні заволодіння автотранспортом стають основним заняттям. 
Тому їхні злочинні зв’язки не обмежуються масштабами одного ре-
гіону, а поширюються на кілька областей країни.

Міжрегіональним та міждержавним злочинним групам, що спе-
ціалізуються на незаконних заволодіннях автотранспортних засобів, 
як відзначено вище, властива чітка дисципліна, стійкість, ієрархія. 
Структуру міжрегіональної групи можна подати в такому вигляді: 
організатор, «охоронці», «збувальники», «навідники», «спостері-
гачі» (особи, що займаються підшукуванням потрібної автомаши-
ни), фахівці з підробки документів і перебивання номерів, «специ» 
(висококласні фахівці з нейтралізації пристроїв проти викрадення), 
«кур’єри» (водії, що переганяють автомобілі з одного регіону до ін-
шого), «кучери» (безпосередні виконавці). Предмет злочинного по-
сягання, як правило, дорогі престижні автомашини, які облаштовані 
сучасними сигнальними пристроями.

Місця розроблення злочинних задумів і підготовки до майбутніх 
злочинів різні. Ними можуть бути: квартири, офіси, гаражі – 26,7 % 
випадків, спеціальні сходки – 34,8  %, автомобілі – 33,3  %, кафе або 
ресторани – 5,2 %.

Джерелом одержання інформації про автомобіль, що підлягає ви-
краданню, є результати спостереження за місцями паркування, сто-
янки автомобілів – 78,9 % випадків; сам потерпілий 5,3  %, автомай-
стерні, автомагазини, авторинки, автомийки, гаражі, тобто місця, де 
люди обмінюються відомостями, що цікавлять злочинців, – 15,8 % 
випадків.

Структура такої групи дуже складна, рівень конспірації високий. 
Часом члени однієї групи можуть не знати один одного в лице, або 
знати тільки за прізвиськом і тому виникають закономірні труд-
нощі не тільки при встановленні винних, але й у ході проведення 
розслідування. У зв’язку із цим ступінь суспільної небезпеки да-
ного типу злочинних груп значно вище, ніж попередніх. Міжрегі-
ональні злочинні групи добре технічно оснащені, мають у своєму 
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розпорядженні засоби зв’язку, електронну апаратуру спостережен-
ня, сканування, комп’ютери, автотранспорт. Досить часто члени по-
дібних груп витрачають багато сил і коштів на чиновників всіх гілок 
влади, намагаючись у такий спосіб легалізувати свій злочинний біз-
нес. Нестабільність політичної й економічної ситуації в країні при-
звела до того, що членами злочинних груп стають колишні та діючі 
співробітники правоохоронних органів. Особливість міжрегіональ-
них та міждержавних груп полягає ще й у тому, що такі злочинні 
об’єднання можуть класифікуватися не тільки за територіальною, 
але й національною ознакою, містити чеченські, литовські, поль-
ські, українські, білоруські та інші угруповання.

Важливого значення для об’єктивного й повного розслідування 
неправомірних заволодінь автомобілями набуває чітке уявлення про 
особистість злочинця, оскільки її властивості детермінують систе-
му дій із підготовки, здійснення й приховування неправомірного 
заволодіння, тобто спосіб учинення злочину1. Це дасть можливість 
правильно спланувати оперативно-розшукові та слідчі (розшукові) 
дії2, висунути криміналістичні версії3, обрати тактичні криміналіс-
тичні прийоми при організації й плануванні розшуку автомашини, 
підготовці й проведенні окремих заходів. Знання особистості зло-
чинця дозволяє також обрати певну лінію поведінки в певній слід-
чій ситуації особою, яка проводить розслідування, для впливу на 
неї в цілому або окремі компоненти4. Справедливо відзначається іс-
нування системи закономірних зв’язків між властивостями особис-
тості злочинця, між особистістю та середовищем її формування й 
перебування, між властивостями особистості і іншими елементами 
злочинної діяльності (предметом злочинного посягання, способом 
учинення злочину й т. ін.), встановлення яких дозволяє вирішити 
питання про одержання додаткової інформації при побудові кримі-
налістичної інформаційної моделі особистості злочинця5.

1 Белкин, Р.С. (1979). Курс советской криминалистики. Москва: Юридическая 
література, 3, 545; Зуйков, Г.Г. (1970). Поиск по признакам способов совершения 
преступлений. Москва.

2 Глазырин, Ф.В. (1973). Изучение личности обвиняемого и тактика следственных 
действий. Свердловск.

3 Жбанков, В.Л. (1983). Способы выдвижения и проверки версий о личности 
преступника. Вопросы борьбы с преступностью. Москва, 39, 66-72.

4 Цветков, С.И. (1986). Следственная ситуация, тактическое решение и комплексы 
тактических приемов в расследовании. Криминалистика (актуальные 
проблемы). Москва, 93-118.

5 Жбанков, В.Л. (1993). Человек как носитель криминалистически значимой 
информации. Вопросы борьбы с преступностью. Москва, 18, 25-30.
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Основна маса учасників практично всіх видів організованих зло-
чинних груп – чоловіки (99,1 %). На частку жінок припадає лише 
0,9 %.

Вивчення соціальної належності показало, що здебільшого члени 
груп не працюють і ніде не навчаються понад один місяць – 19,3 %; 
є робітниками – 12,4 %; службовцями державних установ – 2,6  %; 
працюють у комерційних структурах – 14,3  %, приватні підприєм-
ці становлять 8,6 %, військовослужбовці – 1,3  %, учні коледжів – 
12,1  %, студенти вузів – 28,6 %. Мають освіту: незакінчену вищу – 
28,6 %, середню спеціальну – 42,9  %, середню загальну – 18,4  %, 
неповну середню – 10,1 %.

43,8 % членів злочинних груп – не судимі; раніше судимі за ана-
логічні злочини – 27,2  %, судимі більше двох разів – 12  %, вчинили 
злочини, але уникли кримінальної відповідальності – 8,6  %; реци-
дивісти – 4,6  %; притягалися до кримінальної відповідальності, але 
винесений вирок не був пов’язаний з позбавленням волі – 3,2 %.

За місцем проживання 57,1 % учасників організованих злочин-
них груп характеризуються позитивно. Як правило, ставлення до 
спиртного й наркотиків у більшості членів груп нейтральне.

Таким чином, розглядаючи в цілому види злочинних груп, що 
займаються здійсненням незаконного заволодіння автомобілями, 
слід зазначити високий рівень їхньої організованості, планування 
злочинної діяльності, а також ретельну підготовку й розподіл ролей 
між співучасниками.
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Рукописи, які не відповідають цим технічним вимогам, редакція 
не реєструє і не розглядає з метою публікації.

Адреси для листування: 
E-mail: eppd13@gmail.com

 ediskurs@gmail.com
Офіційний сайт: http://eppd13.cz

Поштова адреса:
Головний офіс: Šternovská 735, Újezd u Brna, 664 53, 

okres: Brno, kraj: Jihomoravský
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зразки оформлення бібліографічного опису джерел і літера-
тури згідно з угодами APA (American Psychological Association) 

порівняно з дсту гост 7.1:2006:

Загальне правило: посилання на джерела та літературу подають-
ся мовою оригіналів, тобто не перекладаються та не транслітеру-
ються.

Місяць перегляду web-сторінки подається мовою статті.
Цитати з іншомовних текстів, за наявності, також подаються мо-

вою статті.

1. При посиланні на книгу цілком:
Абчук, В. А., Емельянов, Л. А., Матвейчук, Ф. А., Суздаль, В. Г. 

(1972). Введение в теорию выработки решений. Москва: Воениздат. 
При посиланні на сторінку 173:
Абчук, В. А., Емельянов, Л. А., Матвейчук, Ф. А., Суздаль, В. Г. 

(1972). Введение в теорию выработки решений. Москва: Воениздат, 
173. 

[Згідно ДСТУ це виглядало б так: Абчук В. А. Введение в теорию 
выработки решений / В. А. Абчук, Л. А. Емельянов, Ф. А. Матвей-
чук, и др. – М. : Воениздат, 1972. – 342 с.]

2. При посиланні на книгу цілком: 
Алмонд, Г., Пауэлл Дж., Стром К, Далтон Р. (2002). Сравнитель-

ная политология сегодня. Москва: Аспект Пресс. 
При посиланні на сторінки 13-15:
Алмонд, Г., Пауэлл Дж., Стром К, Далтон Р. (2002). Сравнитель-

ная политология сегодня. Москва: Аспект Пресс, 13–15.
[Згідно ДСТУ це виглядало б так: Алмонд Г. Сравнительная по-

литология сегодня / Г. Алмонд, Дж. Пауэлл, К. Стром и др.; сокр. 
пер. с англ. А. С. Богдановского, Л. А. Галкиной; под ред. М. В. 
Ильина, А. Ю. Мельвиля. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 537 с.]

3. Гарбузов, В.Н., Попович, А.П. (2002). Губернатор штата: ста-
тус и полномочия США. Канада: Экономика, политика, культура, 7, 
55–70. [Згідно ДСТУ це виглядало б так: Гарбузов В. Н. Губернатор 
штата: статус и полномочия / В. Н. Гарбузов, А. П. Попович // США. 
Канада : Экономика, политика, культура. – 2002. – №7. – С. 55-70.]

4. Манхейм, К. (1994). Диагноз нашего времени. Москва: Юрист. 
[Згідно ДСТУ це виглядало б так: Манхейм К. Диагноз нашего 
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времени: пер. с нем. и англ. / К. Манхейм. – М. : Юрист, 1994. – 
700  с.]

5. Nigro, F., Nigro, L. (1970). Modern Public Administration. New 
York: Harper and Row. [Згідно ДСТУ це виглядало б так: Nigro F. 
Modern Public Administration / F. Nigro, L. Nigro. – New York : Harper 
and Row, 1970.]

6. Rosenau, J. N. (2004). Governance. In T. J. Sinclair (Ed.), Global 
Governance. Critical Concepts in Political Science, 1, (p. 405). London, 
New York. [Згідно ДСТУ це виглядало б так: Rosenau J. N. Governance /  
J. N. Rosenau // Global Governance. Critical Concepts in Political Sci-
ence ; ed. by T. J. Sinclair. – London : New York, 2004. – Vol. 1. – P. 405.]

7. При оформлені посилання на матеріали web-сайтів поси-
лання включає ім’я автора сторінки, назву сторінки, назву сайту 
(набирається курсивом), адресу сайту (URL), виділену знаками <>, 
та, за можливості, дату останнього перегляду сайту (в круглих дуж-
ках) автором посилання:

Монтескье Ш. Избранные произведения. О духе законов. Элект-
рон ная библиотека bookZ.ru. <http://bookz.ru/authors/montesk_e-
6arl_-lui/montes01/1-montes01.html> (2013, листопад, 21)

8. Посилання на законодавчі акти та правові документи:
угоди: 
International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 De-

cember 1966, entered into force 23 March 1976) 999 UNTS 171 (IC-
CPR). <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume %20999/
volume-999-I-14668-English.pdf> (2013, листопад, 21), 

Международный пакт о гражданских и политических правах 
(принят 16 декабря 1966 года, вступил в силу 23 марта 1976 года) 
999 Сборник договоров ООН (МПГПП). <http://www.un.org/ru/doc-
uments/decl_conv/conventions/pactpol.shtml> (2013, листопад, 21)

при посиланні на статтю конвенції:
International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 De-

cember 1966, entered into force 23 March 1976) 999 UNTS 171 (IC-
CPR) art 2. <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume %20
999/volume-999-I-14668-English.pdf> (2013, листопад, 21)

Резолюція 2061 (ухвалена 25 липня 2012 року) РБ ООН. <http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_k87> (2013, листопад, 21)
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Двосторонні угоди:
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської 

Федерації про співробітництво в галузі авіаційного пошуку і ряту-
вання (Угоду затверджено Постановою КМ № 1094 від 28.11.2012) 
(прийнята 28 листопада 2012 року, набрала чинності для України 18 
лютого 2013 року). Офіційний вісник України, 29, 130.

Agreement Concerning the Sojourn of Refugees within the Meaning 
of the Convention Relating to the Status of Refugees (Geneva Conven-
tion of 28 July 1951 and Protocol Relating to the Status of Refugees of 
31  January 1967) (France – Austria) (adopted 21 October 1974, entered 
into force 24 July 1975) 985 UNTS 303.

Рекомендації соп:
МОТ Рекомендация № 195 (О развитии людских ресурсов: об-

разование, подготовка кадров и непрерывное обучение) (92 сессия 
Генеральной конференции МОТ, 17 июня 2004 года). Офіційний 
сайт Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/993_532> (2013, листопад, 21).

документи оон
Декларация о предоставлении независимости колониальным 

странам и народам, ГА ООН Резолюция 1514 (XV) (14 декабря 1960 
года) 

UNGA Res 51/210 (17 December 1996) UN Doc A/RES/51/210. 
<http://www.un.org/documents/ga/res/51/a51r210.htm> (2013, ли-
стопад, 21)

документи судів
документи міжнародного суду
Land, Island and Maritime Frontier Case (El Salvador/Honduras, Ni-

caragua intervening) (Application for Intervention) [1990] ICJ Rep 92 
<http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=390&code=sh&p1=3&
p2=3&case=75&k=0e&p3=5> (2013, липень, 13).

Legal Consequences of the Construction of a Wall (Advisory Opin-
ion) 2004 <http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/imwp/imwpframe.
htm> (2013, липень, 13).

Case Concerning the Vienna Convention on Consular Relations (Ger-
many v USA) (Request for the Indication of Provisional Measures: Or-
der) General List No 104 [1999] ICJ 1.
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справи Єспл:
(до 31 жовтня 1998 року)
Delta v. France (Article 50), 30 January 1990, § 38, Series A no.  191-A 
Allenet de Ribemont v. France (interpretation), 7 August 1996, § 17, 

Reports of Judgments and Decisions 1996-III 
Garnieri v. Italy, no. 22256/88, Commission decision of 18 May 

1992, unreported
(з 1 листопада 1998 року)
постанова палати Єспл з питання прийнятності скарги для 

розгляду по суті [Judgment on the merits delivered by a Chamber] 
Campbell v. Ireland, no. 45678/98, § 24, ECHR 1999-II 
постанова великої палати Єспл з питання прийнятності 

скарги для розгляду по суті [Judgment on the merits delivered by 
the grand Chamber] 

Campbell v. Ireland [GC], no. 45678/98, § 24, ECHR 1999-II 
Рішення палати Єспл про визнання скарги прийнятною 

[Decision on admissibility delivered by a Chamber] 
Campbell v. Ireland (dec.), no. 45678/98, ECHR 1999-II 
Рішення великої палати Єспл про визнання скарги прий-

нятною [Decision on admissibility delivered by the grand Chamber] 
Campbell v. Ireland (dec.) [GC], no. 45678/98, ECHR 1999-II 
постанова палати Єспл щодо попереднього заперечення 

[Judgment on preliminary objections delivered by a Chamber] 
Campbell v. Ireland (preliminary objections), no. 45678/98, § 15, 

ECHR 1999-II 
постанова палати Єспл з питання про виплату справедливої 

компенсації [Judgment on just satisfaction delivered by a Cham-
ber]

Campbell v. Ireland (just satisfaction), no. 45678/98, § 15, ECHR 
1999-II

судові рішення окремих країн:
Дело о проверке конституционности положений части первой 

статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации в связи с жалобой гражданина Республики Узбекистан Б.Т. 
Гадаева и запросом Курганского областного суда (постановление), 
№ 16-П, КС РФ 2013. <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_148711/> (2013, липень, 13).

Справа за конституційним поданням Верховного Суду України 
щодо відповідності Конституції України (конституційності) ста-
тей 103, 109, 131, 132, 135, 136, 137, підпункту 1 пункту 2 розділу 
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XII «Прикінцеві положення», абзацу четвертого пункту 3, абзацу 
четвертого пункту 5 розділу XIII «Перехідні положення» Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів», № 1-1/2013, КСУ 2013.

закони та інші законодавчі акти тощо.
Закон про виконавче провадження 1999 (Верховна Рада України). 

Офіційний вісник України, 19, 194.
Закон про виконавче провадження 1999 (Верховна Рада України). 

Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon1.rada.gov.ua/
laws/show/606-14> (2013, листопад, 21).

Цивільний кодекс 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт 
Верховної Ради України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-
15/page5> (2013, листопад, 21).

Розпорядження про схвалення Концепції сприяння органами ви-
конавчої влади розвитку громадянського суспільства 2007 (Кабінет 
Міністрів України). Офіційний вісник України, 89, 89.

посилання на статтю кодексу, закону, конституції тощо
Цивільний кодекс, ст. 56, гл. 6 (2003) (Верховна Рада України). Офіційний 

сайт Верховної Ради України. < http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-
15/page5> (2013, листопад, 21)
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Zveme vás k účasti v časopise!

EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ

Časopis vychází šestkrát ročně. 

Články pro zveřejnění v prvním (únor) dílu časopisu jsou přijímány 
do dne 1. února а zveřejní se do 28. února. 

Články pro zveřejnění v druhém (duben) dílu časopisu jsou přijímány 
do dne 1. dubna а zveřejní se do 30. dubna. 

Články pro zveřejnění v třetím (červen) dílu časopisu jsou přijímány 
do dne 1. června а zveřejní se do 30. června. 

Články pro zveřejnění ve čtvrtem (srpen) dílu časopisu jsou přijímány 
do dne 1. srpna а zveřejní se do 31. srpna. 

Články pro zveřejnění v pátem (říjen) dílu časopisu jsou přijímány do 
dne 1. října а zveřejní se do 31. října. 

Články pro zveřejnění v šestém (prosinec) dílu časopisu jsou přijímány 
do dne 1. prosince а zveřejní se do 31. prosince. 
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Požadávky k rukopisům: 

Objem – 10 – 30 stranek. 
Jazyk  članků  –  česky,  ukrajinský,  angličtina,  francouzština, 

němčina.

U článků podávaných v libovolném jazyce, nezbytně v angličti-
ně musí být uvedeno:

Anotace objemem 700-800 znaků, název članku a úplná infor-
mace o autorovi:  jméno a příjmení,  titul,  akademický  titul, prá-
covní funkce, postavení, zaměstnání. 

Poznámky pod čarou – na každé stránce. 
Odkazy na zdroje na konci článku – volitelný. 
Bibliografické popisy zdrojů a odkazy by měly být poskytováné na 

základě norem APA (American Psychological Association). 

Ilustrace k článkům (grafické a výkresy) musí byt uvedený ve formátu 
TIFF nebo JPEG (každá postava v samostatném souboru/dokumentu). 
Všimněte si, prosíme, při zpracování ilustraci že v časopisu není 

použit barevný tisk.
Rukopisy které nesplňují tyto technické požadavky redakční kolégie 

neregistruje a nebude probírat s účelem tisku a zveřejnění. 

Adresa pro korespondenci: 
E-mail: eppd13@gmail.com

 ediskurs@gmail.com
Web: http://eppd13.cz

Adresa: 
Šternovská 735, Újezd u Brna, 664 53, 

okres: Brno, 
kraj: Jihomoravský
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Vzorec bibliografického popisu zdrojů a literatury v rámci 
dohod APA (American Psychological Association) ve srov-
nání s ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (Státní Rada ze standartizace a 
metrologie Ukrajiny): 

Všeobecné pravidlo: odkazy na originálné zdroje a literaturu jsou 
předložené v původním jazyce, t.je. není přeložený a ne přepsaný. 

Měsíc přečtění web-stránky je uvedén v jazyce sepsání článku. 

Citaty z jazykových verzí zahraničních, pokud jsou k dispozici, obsa-
huje také jazykově původní článek. 

1. Když se odkazuje na celé knihu jako celek:
Kelsen, H. (2009). General Theory of Law and State. Harvard: Har-

vard University Press.
[Podle ДСТУ to bude mít další podobu: Kelsen, H. General Theory of 

Law and State / H. Kelsen. – Harvard : Harvard University Press, 2009. – 
516 p.]

Když se odkazuje na stránku 17: 
Kelsen, H. (2009). General Theory of Law and State. Harvard: Har-

vard University Press, 17.

2. Když se odkazuje na celé knihu jako celek: 
Алмонд, Г., Пауэлл Дж., Стром К, Далтон Р. (2002). Сравнительная по-

литология сегодня. Москва: Аспект Пресс. 
Když se odkazuje na stránky 13-15: 
Алмонд, Г., Пауэлл Дж., Стром К, Далтон Р. (2002). Сравнительная по-

литология сегодня. Москва: Аспект Пресс, 13–15.
[Podle ДСТУ to bude mít další podobu: Алмонд Г. Сравнительная по-

литология сегодня / Г. Алмонд, Дж. Пауэлл, К. Стром и др.; сокр. пер. с 
англ. А. С. Богдановского, Л. А. Галкиной; под ред. М. В. Ильина, А. Ю. 
Мельвиля. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 537 с.]

3. Giumelli, F. (2013). How EU sanctions work: a new narrative. 
Chaillot Papers, 129.

[Podle ДСТУ to bude mít další podobu: Giumelli, F. How EU sanctions 
work: a new narrative / F. Giumelli // Chaillot Papers. – 2013. – P.129.] 
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4. Манхейм, К. (1994). Диагноз нашего времени. Москва: Юрист. [Podle 
ДСТУ to bude mít další podobu:: Манхейм К. Диагноз нашего времени: пер. 
с нем. и англ. / К. Манхейм. – М. : Юрист, 1994. – 700 с.]

5. Nigro, F., Nigro, L. (1970). Modern Public Administration. New York: 
Harper and Row. [Podle ДСТУ to bude mít další podobu: Nigro F. Modern 
Public Administration / F. Nigro, L. Nigro. – New York : Harper and Row, 
1970. – 490 p.]

6. Rosenau, J. N. (2004). Governance. In T. J. Sinclair (Ed.), Global Gover-
nance. Critical Concepts in Political Science, 1, (p. 405). London, New York. 
[Podle ДСТУ to bude mít další podobu: Rosenau J. N. Governance / J. N. 
Rosenau // Global Governance. Critical Concepts in Political Science ; ed. by T. 
J. Sinclair. – London : New York, 2004. – Vol. 1. – P. 405.]

7. Když se uvádí odkazy na webové stránky, položka musí obsahovat jmé-
no autora té stránky, titulní stranku (anebo její název), název webu (uvedený 
kurzívou), webovou adresu (URL) zvýrazněnou znaky <>, a také, pokud je to 
možné, datum, kdy naposledy byla webová stránka aktualizjvaná (v závorkách) 
autorem odkazu: 

EU Creating Court for Kosovo War Crimes. EPOCH Times. <http://
www.theepochtimes.com/n3/601421-eu-creating-court-for-kosovo-war-
crimes/>

Монтескье Ш. Избранные произведения. О духе законов. Элект-
рон ная библиотека bookZ.ru. <http://bookz.ru/authors/montesk_e-
6arl_-lui/montes01/1-montes01.html> (21. listopadu 2013). 

8. Odkazy na právní předpisy a právní dokumenty: 

Dohody: 
International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 De-

cember 1966, entered into force 23 March 1976) 999 UNTS 171 (IC-
CPR). <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume %20999/
volume-999-I-14668-English.pdf> (21. listopadu 2013);

Международный пакт о гражданских и политических правах 
(принят 16 декабря 1966 года, вступил в силу 23 марта 1976 года) 
999 Сборник договоров ООН (МПГПП). <http://www.un.org/ru/doc-
uments/decl_conv/conventions/pactpol.shtml> (21. listopadu 2013).
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Když se odkazuje na článek Úmluvy (Konvence): 
International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 De-

cember 1966, entered into force 23 March 1976) 999 UNTS 171 (IC-
CPR) art 2. <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume %20
999/volume-999-I-14668-English.pdf> (21. listopadu 2013). 

Резолюція 2061 (ухвалена 25 липня 2012 року) РБ ООН. <http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_k87> (21. listopadu 2013). 

Dvoustranné dohody: 
(Dohoda mezi Vládou Ukrajiny a Vládou Ruské federace o spoluprá-

ci v oblasti hledání v letectví a záchránění. (Dohoda je schválená usnese-
ním Kabinerz Ministrů Ukrajiny № 1094 ode dne 28.11.2012) (je přijaté 
dne 28. listopadu 2012, vstoupila v platnost pro Ukrajinu 18-ho února 
2013). Офіційний вісник України, 29, 130. )

Agreement Concerning the Sojourn of Refugees within the Meaning 
of the Convention Relating to the Status of Refugees (Geneva Conven-
tion of 28 July 1951 and Protocol Relating to the Status of Refugees of 
31  January 1967) (France – Austria) (adopted 21 October 1974, entered 
into force 24 July 1975) 985 UNTS 303.

Doporučení соп (Služba uspořádání dopravy):
МОТ Рекомендация № 195 (О развитии людских ресурсов: об-

разование, подготовка кадров и непрерывное обучение) (92 сессия 
Генеральной конференции МОТ, 17 июня 2004 года). Офіційний 
сайт Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/993_532> (2013, листопад, 21).

МОТ Рекомендация № 195 (О развитии людских ресурсов: об-
разование, подготовка кадров и непрерывное обучение) (92 сессия 
Генеральной конференции МОТ, 17 июня 2004 года). Oficiální webo-
vá stránka Nejvyšší rady Ukrajiny <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/993_532> (21. listopadu 2013).

Dokumenty OSN: 
Декларация о предоставлении независимости колониальным странам 

и народам, ГА ООН Резолюция 1514 (XV) (14 декабря 1960 года) 
UNGA Res 51/210 (17 December 1996) UN Doc A/RES/51/210. <http://

www.un.org/documents/ga/res/51/a51r210.htm> (21. listopadu 2013) 
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Dokumenty soudů

Dokumenty mezinárodního soudu: 
Land, Island and Maritime Frontier Case (El Salvador/Honduras, Nica-

ragua intervening) (Application for Intervention) [1990] ICJ Rep 92 <http://
www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=390&code=sh&p1=3&p2=3&case=7
5&k=0e&p3=5> (13. července 2013).

Legal Consequences of the Construction of a Wall (Advisory Opinion) 2004 
<http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/imwp/imwpframe.htm> (13. července 
2013). 

Case Concerning the Vienna Convention on Consular Relations (Germany v 
USA) (Request for the Indication of Provisional Measures: Order) General List 
No 104 [1999] ICJ 1.

Soudní usnesení jednotlivých zemí: 
Справа за конституційним поданням Верховного Суду України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) статей 103, 
109, 131, 132, 135, 136, 137, підпункту 1 пункту 2 розділу XII «Прикінцеві 
положення», абзацу четвертого пункту 3, абзацу четвертого пункту 5 
розділу XIII «Перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів», № 1-1/2013, КСУ 2013.

Zákony a jiné právní úkony etc. 
Закон про виконавче провадження 1999 (Верховна Рада України). 

Офіційний вісник України, 19, 194.
Закон про виконавче провадження 1999 (Верховна Рада України). 

Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/
show/606-14> (21. listopadu 2013). 

Цивільний кодекс 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт 
Верховної Ради України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/
page5> (21. listopadu 2013). 

Розпорядження про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої 
влади розвитку громадянського суспільства 2007 (Кабінет Міністрів 
України). Офіційний вісник України, 89, 89.

Odkaz na článek zákoníku, zákona, Konstituce, atd. 
Цивільний кодекс, ст. 56, гл. 6 (2003) (Верховна Рада України). Офіційний 

сайт Верховної Ради України. < http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-
15/page5> (21. listopadu 2013). 
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Samples of bibliography formatting in accordance with 
the APA (American Psychological Association) Agreements 
in comparison to State Standard of Russia and Ukraine 
7.1:2006:

1. For reference to a book as a whole:
Абчук, В. А., Емельянов, Л. А., Матвейчук, Ф. А., Суздаль, В. Г. 

(1972). Введение в теорию выработки решений. Москва: Воениздат. 
For reference to page 173:
Абчук, В. А., Емельянов, Л. А., Матвейчук, Ф. А., Суздаль, В. Г. 

(1972). Введение в теорию выработки решений. Москва: Воениздат, 
173. 

[Reference according to the State Standard: Абчук В. А. Введе-
ние в теорию выработки решений / В. А. Абчук, Л. А. Емельянов, 
Ф.  А.  Матвейчук, и др. – М. : Воениздат, 1972. – 342 с.]

2. For reference to a book as a whole: 
Алмонд, Г., Пауэлл Дж., Стром К, Далтон Р. (2002). Сравнитель-

ная политология сегодня. Москва: Аспект Пресс. 
For reference to pages 13-15:
Алмонд, Г., Пауэлл Дж., Стром К, Далтон Р. (2002). Сравнитель-

ная политология сегодня. Москва: Аспект Пресс, 13–15.
[Reference according to the State Standard: Алмонд Г. Сравнительная 

политология сегодня / Г. Алмонд, Дж. Пауэлл, К. Стром и др.; сокр. 
пер. с англ. А. С. Богдановского, Л. А. Галкиной; под ред. М.  В.  Ильи-
на, А.  Ю.  Мель виля. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 537  с.]

3. Гарбузов, В.Н., Попович, А.П. (2002). Губернатор штата: ста-
тус и полномочия США. Канада: Экономика, политика, культура, 
7, 55–70. [Reference according to the State Standard: Гарбузов В. Н. 
Губернатор штата: статус и полномочия / В. Н. Гарбузов, А. П. По-
пович // США. Канада : Экономика, политика, культура. – 2002. – 
№7. – С. 55-70.]

4. Манхейм, К. (1994). Диагноз нашего времени. Москва: Юрист. 
[Reference according to the State Standard: Манхейм К. Диагноз на-
шего времени: пер. с нем. и англ. / К. Манхейм. – М. : Юрист, 1994. – 
700 с.]

5. Nigro, F., Nigro, L. (1970). Modern Public Administration. New 
York: Harper and Row. [Reference according to the State Standard: Ni-



746

ISSN 2336-5439          EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ

gro F. Modern Public Administration / F. Nigro, L. Nigro. – New York : 
Harper and Row, 1970.]

6. Rosenau, J. N. (2004). Governance. In T. J. Sinclair (Ed.), Global 
Governance. Critical Concepts in Political Science, 1, (p. 405). London, 
New York. [Reference according to the State Standard: Rosenau J. N. 
Governance / J. N. Rosenau // Global Governance. Critical Concepts in 
Political Science ; ed. by T. J. Sinclair. – London : New York, 2004. – 
Vol. 1. – P. 405.]

7. For referring to materials of websites, a reference includes name 
of the author, the title of webpage, the title of website (in italics), the ad-
dress of website (URL) given in symbols < >, and possibly the date of 
last visit to website in parentheses: 

Монтескье Ш. Избранные произведения. О духе законов. Элек-
тронная библиотека bookZ.ru. <http://bookz.ru/authors/montesk_e-
6arl_-lui/montes01/1-montes01.html> (2013, November, 21)

8. References to legislative acts and legal documents:
Treaties 
International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 De-

cember 1966, entered into force 23 March 1976) 999 UNTS 171 (IC-
CPR). <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume %20999/
volume-999-I-14668-English.pdf> (2013, November, 21) 

Международный пакт о гражданских и политических правах 
(принят 16 декабря 1966 года, вступил в силу 23 марта 1976 года) 
999 Сборник договоров ООН (МПГПП). <http://www.un.org/ru/doc-
uments/decl_conv/conventions/pactpol.shtml> (2013, November, 21)

for reference to an article in a Convention:
International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 De-

cember 1966, entered into force 23 March 1976) 999 UNTS 171 (IC-
CPR) art 2. <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume %20
999/volume-999-I-14668-English.pdf> (2013, ноябрь, 21)

Резолюція 2061 (ухвалена 25 липня 2012 року) РБ ООН. <http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_k87> (2013, November, 21)

bilateral Treaties:
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської 

Федерації про співробітництво в галузі авіаційного пошуку і ряту-
вання (Угоду затверджено Постановою КМ № 1094 від 28.11.2012) 
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(прийнята 28 листопада 2012 року, набрала чинності для України 18 
лютого 2013 року). Офіційний вісник України, 29, 130.

Agreement Concerning the Sojourn of Refugees within the Meaning 
of the Convention Relating to the Status of Refugees (Geneva Conven-
tion of 28 July 1951 and Protocol Relating to the Status of Refugees of 
31 January 1967) (France – Austria) (adopted 21 October 1974, entered 
into force 24 July 1975) 985 UNTS 303.

ILO Recommendations:
МОТ Рекомендация № 195 (О развитии людских ресурсов: об-

разование, подготовка кадров и непрерывное обучение) (92 сессия 
Генеральной конференции МОТ, 17 июня 2004 года). Офіційний 
сайт Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/993_532> (2013, November, 21).

UN Documents
Декларация о предоставлении независимости колониальным 

странам и народам, ГА ООН Резолюция 1514 (XV) (14 декабря 1960 
года) 

UNGA Res 51/210 (17 December 1996) UN Doc A/RES/51/210. 
<http://www.un.org/documents/ga/res/51/a51r210.htm> (2013, 
November, 21)

Judicial Documents
ICJ Documents 
Land, Island and Maritime Frontier Case (El Salvador/Honduras, Ni-

caragua intervening) (Application for Intervention) [1990] ICJ Rep 92 
<http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=390&code=sh&p1=3&
p2=3&case=75&k=0e&p3=5> (2013, July, 21).

Legal Consequences of the Construction of a Wall (Advisory Opin-
ion) 2004 <http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/imwp/imwpframe.
htm> (2013, July, 21).

Case Concerning the Vienna Convention on Consular Relations (Ger-
many v USA) (Request for the Indication of Provisional Measures: Or-
der) General List No 104 [1999] ICJ 1.

EChR Cases:
(before Oct. 31 1998)
Delta v. France (Article 50), 30 January 1990, § 38, Series A no.  191-A 
Allenet de Ribemont v. France (interpretation), 7 August 1996, § 17, 

Reports of Judgments and Decisions 1996-III 
Garnieri v. Italy, no. 22256/88, Commission decision of 18 May 

1992, unreported
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(beginning November 1, 1998)
Campbell v. Ireland, no. 45678/98, § 24, ECHR 1999-II 
Campbell v. Ireland [GC], no. 45678/98, § 24, ECHR 1999-II 
Campbell v. Ireland (dec.), no. 45678/98, ECHR 1999-II 
Campbell v. Ireland (dec.) [GC], no. 45678/98, ECHR 1999-II 
Campbell v. Ireland (preliminary objections), no. 45678/98, § 15, 

ECHR 1999-II 
Campbell v. Ireland (just satisfaction), no. 45678/98, § 15, ECHR 

1999-II
Judgements of National Courts:
Дело о проверке конституционности положений части первой 

статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации в связи с жалобой гражданина Республики Узбекистан Б.Т. 
Гадаева и запросом Курганского областного суда (постановление), 
№  16-П, КС РФ 2013. <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_148711/> (2013, November, 12).

Справа за конституційним поданням Верховного Суду України 
щодо відповідності Конституції України (конституційності) ста-
тей 103, 109, 131, 132, 135, 136, 137, підпункту 1 пункту 2 розділу 
XII «Прикінцеві положення», абзацу четвертого пункту 3, абзацу 
четвертого пункту 5 розділу XIII «Перехідні положення» Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів», № 1-1/2013, КСУ 2013.

Laws and so forth 
Закон про виконавче провадження 1999 (Верховна Рада України). 

Офіційний вісник України, 19, 194.
Закон про виконавче провадження 1999 (Верховна Рада України). 

Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon1.rada.gov.ua/
laws/show/606-14> (2013, November, 21).

Цивільний кодекс 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт 
Верховної Ради України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-
15/page5> (2013, November, 21).

Розпорядження про схвалення Концепції сприяння органа-
ми виконавчої влади розвитку громадянського суспільства 2007 
(Кабінет Міністрів України). Офіційний вісник України, 89, 89.

Reference to an article in a Code, Law, Constitution, etc.
Цивільний кодекс, ст. 56, гл. 6 (2003) (Верховна Рада України). 

Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/435-15/page5> (2013, November, 21)
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