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INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS 

Олексій Курандо 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна 

СТРАТЕГІЯ АДМІНІСТРАЦІЇ БАРАКА ОБАМИ 

ЩОДО МІЖНАРОДНОГО ТЕРОРИЗМУ  

ТА ДЕРЖАВ-ІЗГОЇВ 

Oleksii Kurando 
Odesa I.I. Mechnikov National University, Ukraine 

STRATEGY OF BARACK OBAMA’S ADMINISTRATION 

TOWARDS INTERNATIONAL TERORISM AND OUTCROP 

President Obama’s main success was the invasion to Osama bin Laden’s secret base in 2011. The 

White House took advantage of this to justify its course of strategic “retrenchment” of the USA. 

But the truth was that “Al-Qaeda” remains a transnational and decentralized network of jihadist 

terrorists capable of cooperating with each other. It became stronger under Obama than before. 

The fighters demonstrated this in North Africa and Afghanistan because the US troops were 

withdrawn from there. Even more aggressive groups have intercepted the role of the 

international leader in the way of jihad (ISIL, Jabhat al-Nusra). Under Obama, the United States 

clearly adhered to the non-proliferation policy, which assumed that if the United States take the 

initiative in making important concessions in the area of the nuclear weapon, another part of the 

world will follow it. But actually, Tehran is ready to yield in diplomatic questions just of the fear 

before the external force. Under Obama, the leaders of Iraq and North Korea did not feel fear 

before the United States and the president. 

Keywords: Barack Obama, international terrorism, Iran, North Korea. 

Ще не ставши президентом, Обама ясно виразив свою надію на те, що американські дії 
посприяють полегшенню транснаціональних зусиль по боротьбі з тероризмом, підриваючи 
підтримку в мусульманському світі таких груп як «Аль-Каїда». Обама заявив, що Сполучені Штати 
виведуть збройні сили з Іраку; «покладуть кінець застосуванню катувань»; закриють виправну 
установу в затоці Гуантанамо; почнуть займатися інформаційно-аналітичною роботою, 
спрямованою на мусульман по усьому світі; будуть наполягати на мирній угоді між Ізраїлем і 
палестинцями. Разом подібні міри сприятимуть підриву антиамериканських поглядів 
у міжнародному просторі1. Але результати політики Обами були дуже неоднозначними й тому вони 
особливо потребують пильного дослідження. 

Метою статті є дослідження еволюції таких напрямів зовнішньої політики США як боротьба 
з міжнародним тероризмом та державами-ізгоями, що його підтримують; напрямами, які були 
головними за часів адміністрації Дж. Буша – мол., але чимало втратили за часів Б. Обами. 

Стаття побудована на дослідженні американських джерел та літератури, зокрема, на мемуарах 
держсекретаря Х. Клінтон та міністра оборони Р. Гейтса, монографіях К. Дьюка, Е. Колбі, 
Е. Едельмана, Е. Крепіневіча та Е. Б. Монтгомері. 

Обама із самого початку зобов’язався дати відсіч центру «Аль-Каїди» у Пакистані й 
Афганістані. Однак Обама ясно дав зрозуміти, особливо коли вперше балотувався на пост 
президента в 2007-2008 рр., що він згодний з міжнародною критикою, а саму адміністрацію Буша 
розглядає як головне джерело проблем в американській зовнішній політиці. Що ж стосується 
боротьби з тероризмом, як і багатьох інших питань, Обама неодноразово заявляв, що Сполучені 

                                                      
1 New York Times (2008, August, 28) Barack Obama’s acceptance speech. 
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Штати втратили більшу частину свого доброго імені при Буші, і що комплекс інших стратегічних 
мір, так само, як і інший лідер, можуть відновити й статус, і репутацію. Але після того, як Обама 
став президентом, стало ясно, що повториться той же сценарій, що був при Буші. Частково це 
пояснювалося тим, що адміністрація Буша, вибрана на два строки, імплементувала безліч заходів по 
боротьбі з тероризмом під сильним тиском з боку Конгресу, груп інтересів і національних судів. 
У сполученні з недостатньою рішучістю з боку нового президента подолання усталеної системи 
становило величезну проблему. 

Обама все-таки вніс істотні зміни в політичний курс: визначив границі антитерористичних мір 
в одних регіонах, фактично розширюючи їх в інших, зокрема, у Пакистані і Ємені. Головним 
успіхом президента в цій сфері стало вторгнення американців на секретну базу Усами бен Ладена в 
травні 2011 р. Згодом Білий дім скористався цим досягненням для виправдання свого курсу 
стратегічного скорочення США, особливо в Афганістані, прикриваючись тим, що «Аль-Каїда» 
тримається з останніх сил. Всеохоплюючі зусилля президента були прагненням до скорочення 
успадкованих воєн, включаючи війну з тероризмом. Переобираючись в 2012 р., Обама заявив, що 
«Аль-Каїда» стоїть на шляху до повної поразки». Основний аргумент президента, як це було 
продемонстровано в травні 2013 р. в Університеті національної оборони, полягав у тому, що хоча 
«місцеві ополченці й екстремісти» можуть атакувати «легкі мішені», але «ядро «Аль-Каїди» є 
оболонкою колишньої суті». Це значно занижувало ступінь небезпеки. 

Протягом трьох років Арабської весни (2011-2013 рр.) провідні об’єднання «Аль-Каїди» та 
однодумців взяли під контроль ослаблені держави по всій Північній Африці й на Близькому Сході. 
«Аль-Каїда» перетворилася на Ісламську державу Іраку й Леванту (ІДІЛ), яка активізувалася 
протягом 2012-2013 рр. Відсутність там американських військ тільки сприяла цьому. 

ІДІЛ, як і пізніша «Джебхат ан-нусра», офіційно визнана як відгалуження від «Аль-Каїди» 
в 2013 г., почала відігравати провідну роль у збройному заколоті проти сірійського диктатора 
Башара Асада. Більше того, сірійська громадянська війна залучила тисячі бойовиків-джихадистів з 
усього миру, перетворивши її в проблему внутрішньої безпеки США і їхніх європейських 
союзників. Через великий регіон Північної Африки, включаючи Алжир, Малі, Нігер і Лівію, «Аль-
Каїда» в ісламському Магрибі різко розширила свою діяльність після 2011 р., а також приєдналася 
до таких джихадистських груп як «Ансар аль-шаіра» в Лівії. Важкоозброєні прихильники цього 
угруповання атакували консульство США 11 вересня 2012 р. у Бенгазі, у результаті чого сталося те, 
чого американці не могли й представити: трагічно загинув посол США Крістофер Стівенс і ще 
чотири американці. Ісламістські терористи й ополченці скористалися скиненням Муаммара Каддафі 
й слабістю наступного лівійського уряду в 2011 р., утворивши поле для передачі зброї й бойовиків 
через цей регіон. В Єгипті джихадистські бойовики співробітничали з бедуїнськими племенами, 
щоб використовувати Синайський півострів як свою основну базу під час перебування у влади 
Братів-Мусульман у 2012-2013 рр. В Ємені «Аль-Каїда» розгорнула на Аравійському півострові 
боротьбу з урядом, підтримуваним Сполученими Штатами, заохочувала повторні терористичні 
атаки на США, як правило, використовуючи при цьому зв’язок радикально настроєних громадян 
Америки з бойовиками Аравійського півострова. Це стосувалося, приміром, терориста-смертника, 
що в 2009 р. спробував підірвати літак Northwest Airlines, на якому перебувало біля трьох сотень 
людей; нападу в 2009 р. Нідаля Маліка Хасана на армійський пост у Форт-Худі, штат Техас, 
у результаті чого загинуло 13, а були поранені 30 осіб. Спроби терористичних атак з боку бойовиків 
Аравійського півострова на Близькому Сході й усередині США тривали й у наступні роки. У Сомалі 
«Аль-Каїда» об’єдналася з терористичним угрупованням «Харакат аш-шабаб», щоб боротися з 
підтримуваним Америкою урядом Сомалі, здійснюючи також напади на Кенію. У Нігерії бойовики 
«Боко Харам» продовжували терористичну діяльність, прагнучи встановити твердий режим 
шаріату. Те ж саме можна сказати про Кавказький емірат, союзника «Аль-Каїди» у Чечні й 
Дагестані. Зрештою, центральна частина цього угруповання продовжувала свою діяльність 
у Пакистані під головуванням Аймана Аз-Завахірі, спадкоємця бен Ладена. Ця частина «Аль-Каїди» 
була майже знищена США в 2002 р., однак ще грає важливу допоміжну роль. Група Аз-Завахірі 
зберегла свою роль у системі регіональних сил і спробувала реабілітуватися після виводу 
американських військ з Афганістану.1 

                                                      
1 Dueck, C. (2015). The Obama doctrine. American Grand Strategy today. Oxford: Oxford University Press, 50. 
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Обама, однак, ігнорував ці факти; поводячись подібним чином, він переоцінив власні успіхи 
в боротьбі з тероризмом та недооцінив постійний характер цієї погрози. Скоріше правда в тому, що 
«Аль-Каїда» була та залишається транснаціональною й децентралізованою мережею 
джихадистських терористів, здатних співробітничати один з одним, як і з іншими радикальними 
ісламістами, а також із племінними вождями й організованими злочинцями в рамках певного 
регіону. «Аль-Каїда» стала набагато сильніше при Обамі ніж раніше. Бійці продемонстрували це 
в Північній Африці й Афганістані, тому що американські війська були відкликані із цієї території. 
Жодним чином не можна стверджувати, що «Аль-Каїда» зазнала поразки від рук США. 

Не менш тривожним є те, що за Обами ще більш агресивні угруповання, ніж «Аль-Каїда», 
перехопили роль міжнародного лідера на шляху джихаду. Улітку 2014 р. ІДІЛ під проводом Абу 
Бакра Аль-Багдаді зросла до державного рівня. ІДІЛ процвітала в умовах громадянської війни 
в Сирії, борючись з урядом Асада, помірною опозицією й бойовиками «Джебхат ан-нусри». ІДІЛ 
була настільки агресивною, що лідер «Аль-Каїди» Аз-Завахірі відрікся від групи на початку 2014 р. 

Аль-Багдаді скористався надзвичайною непопулярністю іракського уряду серед сунітів. Він 
об’єднався з місцевими племінними лідерами разом із сунітськими бойовиками, щоб стрімко 
просуватися в північно-західній частині Іраку. Армія Іраку, не підкріплена військовими базами 
США й підірвана міжконфесійним поділом, розвалилася із приголомшуючою швидкістю. Держава 
розділилася на три незалежних утворення: курдська Північ, шиїтський Південний Схід та 
сунітський Північний Захід. Ісламський Халіфат, який було проголошено Аль-Багдаді, також 
контролював більшу частину Сирії та являв загрозу королівству Йорданія. Багдаді та його 
прихильники намагалися стерти рамки, установлені після розпаду колоніальної системи (угода 
Сайкса-Піко). Це підняло шанси ІДІЛ на витиснення «Аль-Каїди» з першого місця 
найпривабливішого угруповання транснаціональних джихадістів. Багато видатних державних діячів 
США заявляли в 2014 р., що й ІДІЛ, і «Джебхат ан-нусра» повинні розглядатися як серйозна погроза 
для внутрішнього життя американців. Тому президент Обама був змушений санкціонувати 
відправлення декількох сотень американських військових радників поряд з лімітованою кількістю 
ударів з повітря проти ІДІЛ для надання підтримки іракському уряду1. 

Основний театр бойових дій проти «Аль-Каїди» був розгорнутий в Афганістані. Обама 
проводив гібридну політику «відкоту» проти «Аль-Каїди», співробітничаючи з афганським урядом, 
що також супроводжувалося військовим втручанням; також відбувалися переговори відносно 
Талібана. Протягом декількох тижнів після вступу в Білий дім, Обама санкціонував збільшення 
чисельності американських солдатів в Афганістані до 20 тис. осіб. Завдання, що проголосив 
президент, полягало в тому, щоб за допомогою нових американських зусиль проти талібів 
«нейтралізувати, ліквідувати й перемогти «Аль-Каїду» на території, де й розташовувалися бази 
цього угруповання2. 

Незабаром стало очевидно, що наявного числа американських військовослужбовців 
не достатньо для виконання заявлених завдань. Протягом осіни 2009 р. Обама був змушений 
провести другу й більше інтенсивну серію обговорень щодо подальших дій. Його провідні 
військові радники, підтримувані директором ЦРУ Леоном Панеттою, наполягали на збільшенні 
чисельності військ на 40 тис.; як мінімум – на 30 тис. Клінтон та Гейтс у даному питанні також 
виходили із цієї позиції. По іншу сторону стояли віце-президент Джо Байден, радники президента 
Девід Аксельрод і Рам Емануель, посол США в Кабулі Карл Айкенберрі, а також демократи з 
Конгресу, такі як спікер Ненсі Пелосі, які побоювалися масштабної ескалації військової 
присутності. Байден, зокрема, виступав за застосування дипломатичних зусиль, спрямованих на 
нейтралізацію талібів, обмеження військової активності США й ширше використання безпілотних 
літальних апаратів або дронів для нанесення дистанційних ударів з повітря по таборах терористів. 
Конгресмени-демократи вважали, що американська військова ескалація в Афганістані могла 
наразити на небезпеку такі внутрішньонаціональні пріоритети як охорону здоров’я, як це було й 
у випадку розв’язання В’єтнамської війни, що зруйнувала програму внутрішньодержавних реформ 
Ліндона Джонсона3. 

                                                      
1 Sly, L. (2014, February, 3). Al-Qaeda disavows any ties with radical Islamist ISIS group in Syria, Iraq. Washington 

Post. 
2 The White House (2009, March, 27). Remarks by the President on a new strategy for Afghanistan and Pakistan. 
3 Clinton, H. (2004). Hard choices. NY: Simon and Schuster, VII. 
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У грудні 2009 р. було озвучене рішення Обами, яке полягало у військовій ескалації при 
встановленні чітких її рамок. Насамперед, він санкціонував відправлення ще одного військового 
контингенту, що складався з 33 тис. американських солдатів, в Афганістан. Він мав намір заспокоїти 
скептиків, одночасно оголосивши липень 2011 р. початком повернення американських військ, 
можливість якого буде розглядатися з урахуванням обстановки на місцях. Помилка цього підходу 
полягала в тому, що Талібан міг собі дозволити спокійно перечекати присутність американських 
військ, раз таліби заздалегідь знали дату їхнього виходу. 

22 червня 2011 р. Обама виступив у прямому ефірі із заявою про початок виводу 
американських військ з Афганістану. Він оголосив, що 5 тис. солдат будуть виведені негайно, ще 
5 тис. – до кінця 2011 р., а інші 23 тис. покинуть ці території до вересня 2012 р. Усі очікували 
символічного виходу США із цього регіону, але загальна чисельність і темпи оголошеного відходу 
сталі неприємним сюрпризом для багатьох експертів в області оборони, будь те демократ або 
республіканець. Якщо Афганістан був стратегічно життєво важливим для боротьби з тероризмом 
з боку США, як неодноразово підкреслював сам президент, то навіщо йти, як тільки таліби почали 
програвати? Проте, Обама та його політичні радники настроїлися на повторне переобрання, 
підкреслюючи у своїх виступах закінчення «війни Буша». До 2011 р. ескалація в Афганістані 
ставала усе більше непопулярною серед американського населення. Основне занепокоєння 
президента полягало у візуальному збільшенні кількості американських військовослужбовців, що 
вертаються. Міністр оборони Роберт Гейтс записав свої враження про 2011 р.: «Президент 
не довіряє своїм командирам, терпіти не може афганського президента Карзая, не вірить у власну 
стратегію й не розглядає цю війну як свою. Для нього головне – це відхід»1. 

Спроба дипломатичного врегулювання проблеми талібів не принесла ніяких результатів. 
Протягом другого президентського строку Обами, питання полягало в збереженні прихильності 
Афганістану. Сполучені Штати вклали багато ресурсів у цю державу протягом десятиліття й навіть 
більше у відповідь на 9/11. Основним призначенням цих вкладень, як чітко сформулювали Барак 
Обама й Джордж Буш-мол., було запобігання використання території Афганістану як основної бази 
«Аль-Каїди» для розгортання там терористичної діяльності проти США і їхніх союзників. Боротьба 
американців в Афганістані, наскільки б вона не була непопулярною в американському суспільстві, 
сприяла досягненню цієї мети. Центральна база «Аль-Каїди» в Афганістані була знищена після 
вторгнення туди американців в 2001 р. і після цього ніколи реально не відновлювалася. Збільшення 
чисельності американських військ Обамою в 2009-2010 рр. було корисним, тому що завдяки цьому 
вдалося відкинути талібів, у той час як афганські збройні сили й органи безпеки вдосконалювалися. 
Проте, для президента було помилкою припускати на початку 2011 р., що війна наближається 
до завершення. Скоріше навпаки, напад Талібану й ще більш радикального угруповання Хаккані на 
афганські урядові сили став можливим тільки після відходу американського військового 
контингенту. Це додало присутності США в Афганістані, включаючи кілька тисяч американських 
військ, ще більшого значення. Адже за допомогою тривалого американського вишколу, допомоги 
американських радників та розгорнутої боротьби з тероризмом можна було надати реальну 
допомогу афганському уряду в наданні опору Талібану, Хаккані й «Аль-Каїді». Час від часу Обама 
визнавав цю необхідність, але здавався незацікавленим у розширенні американської присутності. 
Суперечливість сигналів, що виходили з Білого дому, була настільки ж тривожна для союзників 
США, як добра для талібів і їхніх спільників. Безумовно, президент Афганістану Хамід Карзай був 
винятково складним партнером для американського уряду, але спадкоємець Карзая, Ашраф Гані, 
підтримав збереження присутності американської військової бази в Афганістані. Це був втрачений 
шанс на перелом у війні, що так затягнулася2. 

Зовнішня політика США при президенті Обамі ґрунтувалася на декількох важливих 
історичних уроках, витягнутих з досвіду війни в Іраку. Після невдалих військових дій американці 
зазвичай говорять «більше ніколи»: «ні» В’єтнаму, «ні» Кореї, «ні» великим енергетичним війнам 
у Європі й т. д. Обама інтерпретував досвід Америки в Іраку як переконливий доказ того, що 
Сполучені Штати повинні проявляти більшу обережність, щоб уникнути великих військових 
інтервенцій за рубежем. Він уважав, що Сполучені Штати повинні зосередитися на внутрішніх 

                                                      
1 Gates, R. (2014). Duty: Memoirs of a Secretary at war. NY: Alfred A. Knopf, 557. 
2 Kagan, F., Kagan, K. (2013, January, 09). How to waist a decade in Afghanistan. Wall Street Journal. 
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потребах, запобігти міжнародній конфронтації й завершити існуючі війни; остерігатися заплутаних 
зобов’язань або слизьких схилів, які можуть привести до участі в іноземному конфлікті. Якщо США 
повинні втрутитися у військову справу за рубежем, це повинно бути зроблено на багатобічній основі 
і якомога швидше. Навіть серед американців, що скептично ставилися до його політики, велика 
кількість розділяла прагнення уникати участі США у військових конфліктах за рубежем1. Деякі 
з уроків Обами в Іраку можна трактувати як правильні. Перед тим, як відправити збройні сили 
Америки в бій, керівник повинен проявляти обережність. Однак, у Обами схоже бракувало почуття 
як вирішувати конкретні військові і стратегічні питання. Замість цього він уважав своїм обов’язком 
використовувати як можна меншу силу, навіть на підтримку своїх міжнародних зобов’язань. 
Надмірна поступливість фактично продовжувала насильницькі конфлікти, кинула союзників США, 
зменшила американський вплив і створила міжнародний вакуум, що заповнили авторитарні сили2. 

Коли президент Джордж Буш – мол. санкціонував вторгнення в Ірак в 2003 р., він зробив це 
із занадто малою підготовкою до ускладнень післявоєнної окупації, боротьби з повстанцями й 
операцій по забезпеченню стабільності. Один із самих переконливих аргументів багатьох критиків 
Буша полягав у тому, що Сполучені Штати повинні були відправляти більше військ в Ірак із самого 
початку. Навіть багато республіканців визнають цю помилку при первісному плануванні війни 
в Іраку. Як відзначив колишній міністр оборони Гейтс, Сполучені Штати ніколи не були особливо 
гарні в прогнозуванні майбутніх воєн. Президент Обама не планував нападати на Лівію, коли він 
уперше ввійшов в Овальний кабінет. Так само Буш не очікував вторгнення в Ірак, коли він уперше 
балотувався на пост президента. Кожний президент США зштовхнувся з якоюсь необхідністю 
використовувати силу за кордоном так, як він не очікував. 

Коли Обама став президентом, він успадкував війну, оголошену терористами проти 
Сполучених Штатів за кілька років до 2001 р. Обама розривався між надійними мірами боротьби 
з тероризмом, з одного боку, і зміною внутрішніх політичних потоків, з іншого. Як і в багатьох 
інших областях національної безпеки, амбівалентність президента стимулювала ряд політичних 
помилок, що випливали із нерозуміння майбутньої небезпеки. 

У децентралізованій мережі «Аль-Каїди», безумовно, існують численні суперечки, але відмова 
визнати загальну ідеологію не допомагає в розумінні ступеня погрози. Документи, зібрані 
в результаті рейду проти Бен-Ладена в 2011 р., показали, що колишній лідер «Аль-Каїди» надавав 
практичні орієнтири й напрямок регіональним партнерам після його вигнання з Афганістану. 
Спадкоємець бен Ладена Айман Аль-Завахірі намагався зіграти аналогічну роль відносно союзників 
– бойовиків. Багато членських організацій і партнерів «Аль-Каїди» часто допомагали один одному 
на практиці: зі зброєю, бійцями, порадами й фінансуванням, працювали над залученням місцевих 
ісламістів до транснаціонального джихадістського тероризму. 

Помітний ріст цих регіональних партнерів і їхніх філій означав, що й США, і «Аль-Каїда» 
діють в іншому середовищі, аніж це було кілька років назад. Терористи-джихадісти скористалися 
безладдям, породженим Арабською весною, щоб розширити свої операції на просторах Північної 
Африки й Близького Сходу. Найбільшою проблемою для «Аль-Каїди» стали агресивні групи, що 
відпали, такі як ІДІЛ. Ці групи можуть підірвати вагу одна одної, але для США насамперед 
важливим є те, що всі вони жорстоко ворожі Сполученим Штатам і їхнім союзникам. 

Адміністрація Обами зробила дещо із необхідного, почасти завдяки збереженню більшої 
частини контртерористичної інфраструктури, створеної в роки Буша, і мала деякі важливі 
оперативні успіхи. Але таких непримиренних супротивників не можна ефективно побороти, просто 
заявляючи, що війну закінчено. Президент Обама, головнокомандувач Збройних сил США, 
скаржився на те, що боротьба з контртероризмом перетворюється на «вічну війну». Але характер 
цього конкретного ворога не залишив кращої альтернативи. 

Обама протягом довгого часу демонстрував свій інтерес до ідеї ядерного роззброювання. 
У березні 1983 р. як студент старших курсів Колумбійського університету він написав статтю для 
студентського щотижневика Sundial «Руйнування військового менталітету». У цій статті він виразив 
своє обурення тим, що назвав «мілітаризмом холодної війни», наслідку військово-промислових 
інтересів, й привів ряд доводів на користь скорочення або ж ліквідації ядерної зброї3. Безумовно, 

                                                      
1 Dueck, C. (2015). The Obama doctrine. American Grand Strategy today. Oxford: Oxford University Press, 242. 
2 Dueck, C. (2015). The Obama doctrine. American Grand Strategy today. Oxford: Oxford University Press, 243. 
3 Dueck, C. (2015). The Obama doctrine. American Grand Strategy today. Oxford: Oxford University Press, 57. 
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Обама пройшов довгий шлях з того моменту, але схильність до заборони ядерної зброї була 
особливою сферою його інтересів. 

При Обамі США чітко додержувалися політики ядерного нерозповсюдження, що припускала, 
що, якщо Сполучені Штати беруть на себе ініціативу, ідучи на важливі поступки в області ядерної 
зброї, інша частина миру буде цьому слідувати. Президент оголосив, що всесвітня ліквідація ядерної 
зброї є пріоритетною метою його адміністрації й що Сполучені Штати самостійно зроблять 
конкретні кроки до її здійснення. 

Президент контролював огляд стану будівництва ядерної зброї, повідомляючи, що США не 
будуть розробляти нові ядерні боєголовки, застосовувати ядерну зброю у відповідь на хімічні або 
біологічні атаки з боку якої-небудь неядерної держави відповідно до Договору про 
нерозповсюдження ядерної зброї. Обама домігся підписання нового договору про стратегічні й 
наступальні озброєння з Москвою, що припускала скорочення російських і американських арсеналів 
до 1550 ядерних боєголовок і 700 одиниць транспортних засобів доставки ядерної зброї кожною 
стороною. Він настійливо призивав ратифікувати Договір про всеосяжну заборону ядерних 
випробувань. Він контролював саміт з питань ядерної безпеки у Вашингтоні в спробах заохотити 
безпечніше зберігання ядерних матеріалів на міжнародному рівні. Він призвав до підписання 
глобального договору, щоб покінчити з виробництвом матеріалів, що розщеплюються. Він 
намагався дипломатично утягнути Іран у процес вирішення проблеми його ядерної програми. 

Гіпотеза Обами, як він сам роз’яснив у своїй промові у Празі в 2009 р., полягала в тому, що 
якщо США прагнуть до підписання договорів про встановлення контролю над ядерними 
озброєннями, зменшують роль цієї зброї у своїй оборонній стратегії, скорочують власний арсенал і 
призивають інших зробити те ж саме, поступово ця тенденція приведе не тільки до 
нерозповсюдження, але й всесвітньої ліквідації ядерної зброї. Тоді він поспішив додати: «Я не 
наївний». І продовжив наполягати на тому, що коли мова йде про таку мету як ліквідація ядерної 
зброї, ми «повинні ігнорувати голоси скептицизму» і замість цього стверджувати: «Так, ми 
можемо!»1 Прихильність курсу скорочення ядерної зброї й примиренню була знову підтверджена на 
червневому виступі у Берліні в 2009 р. 

Однак, немає інших ядерних держав, що серйозно ставляться до відмови від усього свого 
ядерного арсеналу. Росія, незважаючи на вагомі скорочення за минулу чверть століття, розглядає 
ядерну зброю як необхідну умову своєї безпеки й статусу великої держави. Китай, Індія, Пакистан, 
Ізраїль та Франція продовжують розширювати й удосконалювати власний ядерний потенціал. Уряд 
Північної Кореї випробував ядерну зброю в 2009 і 2013 рр., відкрито спростувавши позицію Обами. 
Є підстави думати, що влада Ірану енергійно розробляє ядерний потенціал. Вони нарощують та 
обслуговують радіоактивні матеріали із причин, пов’язаних з пошуком статусу й безпеки. Зміни 
в ядерній політиці могли послабити американське стримування, навіть коли потреба в такому 
стримуванні росла. Іранська ядерна зброя цілком могла б спонукати Туреччину, Єгипет або 
Саудівську Аравію придбати або розробити власну ядерну зброю2. 

Те ж стосується Японії, Південної Кореї й інших країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону 
у випадку, якщо арсенал Північної Кореї не скоротиться. Тим часом, заявлена Обамою ціль 
«глобального нуля» (global zero) не дала нічого конкретного для припинення Північною Кореєю й 
Іраном розвитку ядерних програм. Так що американська позиція, що свідомо знижує роль ядерної 
зброї в зобов’язаннях США перед союзниками за рубежем, може спонукати союзників 
розраховувати на самих себе, й або примирятися із противниками США, або розвивати ядерний 
потенціал3. 

Що стосується стратегії США стосовно Ірану, Обама почав із взаємодії й примирення, потім 
представив елементи стратегії стримування після відсічі Тегерана, а потім знову повернувся 
до стратегії примирення після виборів нового президента Ірану Хасана Раухані в 2013 р. Процес 
почався в 2009 р. із серйозної спроби Обами дипломатичними зусиллями призвати країни до прямих 
переговорів щодо ядерної програми Тегерана. Він направив листи верховному лідерові Ірану аятолі 
Алі Хаменеї й записав відео-послання іранському народу, чекаючи, що це допоможе почати процес 
                                                      
1 The White House (2009, April, 05). Remarks by President Barack Obama in Prague, Czech Republic. 
2 Edelman, E., Krepinevich, A., Montgomery, E.B. (2011). The Dangers of nuclear Iran. Foreign Affairs, 90 (1),  
66-81. 
3 Colby, E. (2008). Nuclear abolition: A dangerous illusion. Orbis, 52 (3), 424-433. 
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взаємного зближення. Реакція політичних лідерів Ірану була ворожою й підозрілою. У червні того ж 
року іранські вибори, розглянуті як сфальсифіковані, викликали широкомасштабні протести, які 
були подавлені силовими службами. Обама, продовжуючи сподіватися на дипломатичний прогрес 
відносно ядерної проблеми, відреагував на ці репресії відносно м’яко. Безрезультатні переговори 
тривали протягом декількох років між Іраном та «P5 + 1» (п’ять постійних членів Ради Безпеки 
Організації Об’єднаних Націй і Німеччина), але закінчилися без певного ухваленого рішення. Тому 
Обама одночасно впроваджував більш рішучі заходи проти Ірану. По-перше, Сполучені Штати час 
від часу активізували енергетичні й фінансові санкції проти Тегерана, іноді в однобічному порядку, 
іноді в співробітництві з ООН і своїми союзниками. Численні однобічні санкції були додатково 
уведені Конгресом США в обхід заперечень із боку Білого дому. По-друге, у співробітництві 
з ізраїльтянами Обама підтримував таємну кампанію кіберсаботажу, «Операцію «Олімпійські ігри» 
(Operation Olympic Games), щоб зруйнувати ядерну програму Ірану1. Ці приховані дії почалися 
із другого строку Буша, і згодом вони вплинули. Операція «Олімпійські ігри» сприяла закриттю 
сотні іранських центрифуг на рік або два. Міжнародні санкції проти Ірану, хоча й неповні, завдали 
значної шкоди економіці цієї країни. У відповідних умовах іранський народ обрав Хасана Раухані, 
досвідченого й бездоганного переговорщика, президентом у червні 2013 р. У ряді ранніх заяв 
Раухані виразив більш примирливу позицію відносно ядерного питання. Обама явно прагнув 
працювати з новим співрозмовником; початок ефективному переговірному процесу по ядерній 
програмі Ірану було покладено. У листопаді 2013 р. Іран та P5+1 досягли угоди, відповідно до якої 
деякі міжнародні санкції були скасовані в обмін на тимчасове заморожування ряду компонентів 
ядерної програми Тегерана. Головним питанням була згода Ірану дотримуватися рішень ООН та 
припинити свою ядерну програму. Але ціль Раухані полягала в тому, щоб досягти скорочення 
санкцій, а не відмовитися від ядерної програми Тегерана. Обама неодноразово заявляв, що 
Сполучені Штати не змиряться з володінням Іраном цим видом зброї, але є кілька стадій 
виникнення, приховання й розробки ядерного потенціалу, через які країни проходять, перш ніж 
вони почнуть випробовувати цю зброю. Теоретично, якби Сполучені Штати могли забезпечити 
угоду, що фактично звертає ядерну програму, така угода заслуговувала б уваги. В ідеалі вона 
повинна включати припинення збагачення урану, зупинку його переробки, закриття ключових 
об’єктів ядерної зброї й відмови від збагаченого урану й центрифуг; при цьому все повинно 
проходити під інспекцією й при повному сприянні іранської влади. 

Проте, немає ніяких підстав думати, що будь-яка влада Ірану піде на це. Таким чином, ризик, 
пов’язаний з ядерними переговорами, полягав у тому, що угода ліквідує міжнародний економічний 
та дипломатичний тиск на Іран й узаконює ядерні можливості цієї держави. Усунувши міжнародний 
тиск, уряд Ірану буде вправі обійти будь-яку угоду й побудувати ядерну програму у відносно 
короткий строк за своїм розсудом. Як сказав Грегорі Джонс із Rand Corporation у звіті для Центра 
освітньої політики в області нерозповсюдження: «Якщо формат P5+1 дозволить Ірану зберегти свої 
поточні об’єкти збагачення, тоді Іран узаконить ці об’єкти й свою можливість швидко виробляти 
високозбагачений уран для ядерної зброї, як тільки йому це буде потрібно. Єдине вірне рішення для 
Ірану, що перешкодило б цій країні швидко роздобути уран, було б остаточне закриття 
збагачувальних споруджень і вивіз власних запасів збагаченого урану. Говорячи, що країни повинні 
погодитися із продовженням іранського збагачення урану, прихильники погодженого рішення по 
суті визнають, що задовільне погоджене рішення неможливо»2. 

Як неодноразово заявляло Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), Іран уже 
порушив численні існуючі договори й угоди, що стосуються ядерного нерозповсюдження. Більше 
того, Іран навіть не визнав, що в нього є програма ядерної зброї. Тим часом, будь-яке враження про 
можливу американо-іранську угоду, досягнуту без згоди на те американських регіональних 
союзників, природно, їх нервує. 

Ісламська Республіка Іран залишається непримиримо настроєною стосовно Сполучених 
Штатів. Тільки з 2009 р. Тегеран неодноразово підтримував терористичні напади на Близькому 
Сході й за його межами. Іран також допомагав у військовому й фінансовому відношенні таким 
угрупованням як ХАМАС, Хезболла, а також сірійському президентові, використовуючи для цього 

                                                      
1 Clinton, H. (2004). Hard choices. NY: Simon and Schuster, XVIII. 
2 Jones, G. (2012, March 22). Facing the reality of Iran as a de facto nuclear state. Nonproliferation Policy Education 

Center. 



ISSN 2336-5439 EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ 

 14 

територію Іраку. Тегеран також займався розробкою власної балістичної ракети, а також 
нарощуванням ядерного потенціалу; підтримував збройних бойовиків в Іраку й Афганістані, які 
знищували американських військових у цих країнах; планував убивства на території США. 
Фактично нинішній режим містить у собі агресивний антиамериканізм як один з його основних 
принципів1. 

Щодо Північної Кореї, то Барак Обама, балотуючись на пост президента, ясно дав зрозуміти, 
що він би вітав прямі переговори із Пхеньяном з метою вирішення ядерної проблеми. Він 
запропонував широкі економічні й дипломатичні пільги Північній Кореї на підставі обіцянки нового 
раунду переговорів, зменшив всі попередні надії США на зміну режиму. Фактично він скасував 
попередню згоду, досягнуту з адміністрацією Буша в рамках шестисторонніх переговорів (Північна 
Корея, Південна Корея, Росія, Японія, Китай і США). В 2009 р., незабаром після дипломатичних 
зусиль Обами, Пхеньян вийшов із шестисторонніх переговорів, випробував ядерний пристрій і 
фактично оголосив себе ядерною державою. В 2010 р. Пхеньян розголосив про свої секретні 
установки зі збагачення урану, знищив південнокорейський військовий корабель, обстріляв 
південнокорейський острів, убивши в ході цього процесу ряд цивільних осіб і морських піхотинців. 
В 2012 р., вже при Кім Чен Ині, Північна Корея натякнула на бажання домовитися, але потім 
випробувала ряд ракет далекої дії. На початку 2013 р. Пхеньян провів чергове випробування ядерної 
зброї, відрізав комунікаційний зв’язок із Сеулом та попередив про реальну загрозу війни. 
Ці провокації супроводжувалися погрозами Сполученим Штатам і їхнім союзникам. Характер цих 
погроз настільки чітко виявився протягом першого року правління Обами, що навіть адміністрація 
США згодом втратила інтерес до перемовин. Як заявив у той час міністр оборони Роберт Гейтс, 
«я утомився вестися на те саме двічі»2. Уряд Північної Кореї, його схеми відмивання грошей разом 
зі статусом ядерної держави, залишалися серйозною небезпекою в Північно-Східній Азії й поза цим 
регіоном. 

Обама зупинився на політиці «стратегічного терпіння», щоб уникнути подальших поступок, за 
якими йшло б передбачуване порушення зобов’язань із боку Північної Кореї. Надія, що з’явилася 
після 2011 р. полягала в тому, що новий правитель Пхеньяна, Кім Чен Ин, направить Північну 
Корею від зброї масового знищення до внутрішніх економічних реформ. Але навпаки Північна 
Корея продовжила працювати над створенням міжконтинентальних балістичних ракет, здатних 
досягти континентальної частини Сполучених Штатів. Дотепер Північ уникла ще однієї великої 
атаки на Південь після припинення вогню у 1953 р., але невідомо, чи будуть ці атаки стримуватися 
завжди. Кім і його оточення можуть не розуміти, що в них немає надійної ядерної зброї другого 
удару проти Сполучених Штатів3. 

За словами професора університету Джорджтауну, директора у справах Азії в Раді 
національної безпеки Віктора Ча, у період з 2004 по 2007 рр., те, чого дійсно хоче Північна Корея – 
це домовленість з США. Після цього Пхеньян одержує широкий спектр економічних і безпечних 
переваг, включаючи стратегічні гарантії з боку Сполучених Штатів; визнання Вашингтоном як 
законної держави з ядерною зброєю; активну підтримку Америкою нинішнього режиму. Іншими 
словами, Пхеньян хоче однобічної угоди, що не прийме жоден президент США. Зрозуміло, 
Сполучені Штати повинні бути дуже обережні, щоб не вживати дій, які могли б спровокувати ще 
одну Корейську війну. Проте, при Обамі правителі Північної Кореї думали, що вони можуть 
безперешкодно продовжувати агресію через відчутну слабість у позиції Америки, що теж нанесло 
відчутний удар по американським інтересам. 

Висновки. Таким чином, при Обамі Сполучені Штати чітко додержувалися політики 
ядерного нерозповсюдження, що припускала, що, якщо Сполучені Штати беруть на себе ініціативу, 
ідучи на важливі поступки в області ядерної зброї, інша частина миру буде цьому слідувати. Це 
прекрасний приклад його стратегії міжнародного «примирення» й «скорочення витрат». Але ядерні 
переговори, особливо з Іраном, несли великий ризик, тому що будь-яка угода могла ліквідувати 
міжнародний тиск й узаконювала ядерні можливості держав. Усунувши міжнародний тиск, уряд 
Ірану буде вправі обійти будь-яку угоду й побудувати ядерну програму у відносно короткий строк 
за своїм розсудом. Історично склалося так, що мулли Тегерана готові поступитися в дипломатичних 

                                                      
1 Dueck, C. (2015). The Obama doctrine. American Grand Strategy today. Oxford: Oxford University Press. 
2 Gabbatt, A. (2013, December, 16). Obama sends letter to Kim Jong-Il. Guardian. 
3 Dueck, C. (2015). The Obama doctrine. American Grand Strategy today. Oxford University Press, 65. 
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питаннях тільки тоді, коли вони діють у страху перед зовнішньою силою. При Обамі ці лідери, як й 
лідер Північної Кореї, не відчували страху перед Сполученими Штатами й президентом. У цілому, 
елементи «примирення» в первісному підході Обами до боротьби з тероризмом не виправдали 
очікувань. У більшості мусульманських країн США залишалися такими ж непопулярними при 
Обамі, як й при Буші. Нема підтверджень тому, що на тих, хто симпатизував терористам, зробив 
враження Обама та його зусилля натиснути на Ізраїль. З 2009 р. кількість спроб ісламістів здійснити 
терористичні атаки усередині самих Сполучених Штатів тільки зростала. 
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UKRAINIAN DIASPORA IN THE STRATEGIC UKRAINE –  

U.S. RELATIONS: EVOLUTIONARY ANALYSIS 

In the context of the establishment of bilateral strategic relations between Ukraine and the 

United States, the evolutionary influences of the U.S. Ukrainian diaspora on the formation of 

relationships between the actors are considered. By trying to maintain contacts with its 

historical Fatherland, the Ukrainian diaspora is explored to have shown the greatest activity in 

relations with Ukraine since the latter gained its independence. The first stage of such 

interactions had mostly economic grounds. Subsequently, this cooperation was supplemented 

by the social and political components, and today it includes the whole spheres of the Ukrainian 

society living. 

While studying the evolution and trends in the lobbying of Ukraine’s interests by the Ukrainian 

diaspora in the United States, the Ukrainians are determined to defend the interests of our state 

not only on the U.S. domestic political arena but also internationally. Consequently, the 

Ukrainians in the United States can be considered as one of the most powerful forces in the fight 

against the Russian propaganda, during the support for Ukraine’s position in the world and the 

humanitarian assistance to Ukraine in the face of the Russian aggression in the East. 

Keywords: Ukraine, USA, U.S., strategic relations, diaspora, cooperation, geostrategy. 

Зважаючи на інтенсифікацію двосторонніх відносин між Україною та Сполученими Штатами 
Америки, спричинену посиленим рухом нашої держави у напрямі європейських та євроатлантичних 
структур, збройною агресією Росії на Сході України, а також потужними реформами всіх секторів 
суспільного життя в Україні, стратегічно важливого значення для взаємин між акторами набуває 
гуманітарна сфера взаємодії. Причому, наразі в фокусі особливої уваги сторін перебувають як 
культурні, освітні й соціальні проекти, так і важливість забезпечення постійного гуманітарного 
діалогу й механізмів надання гуманітарної підтримки українським військовим та цивільному 
населенню, котре опинилося в епіцентрі комплексної гуманітарної катастрофи, що розгорілася 
на українському Донбасі. 

Оскільки, відповідно до положень Хартії Україна – США про стратегічне партнерство від 
12 грудня 2008 р., Україна та Сполучені Штати Америки підтвердили намір поглиблювати 
партнерство на благо двох народів та розширювати співробітництво з широкого спектру спільних 
пріоритетів1, можемо констатувати, що гуманітарна складова двостороннього співробітництва між 
суб’єктами наразі є одним із геостратегічних імперативів їхньої взаємодії, адже сприяє поглибленню 
та розширенню зв’язків між соціумами. Останні сьогодні доволі часто є ключовою рушійною силою 
кооперації держав, оскільки напряму використовують історично вибудувані суспільні механізми 
взаємодії та взаємних впливів. 

У цьому ключі важливим елементом розбудови співробітництва по осі «Україна – США» є 
діяльність української діаспори в Сполучених Штатах Америки та розвиток співпраці з українською 
громадою з боку вітчизняних урядових та громадських структур. Наразі поглиблення такої взаємодії 

                                                      
1 Хартія Україна–США про стратегічне партнерство 2008 (Уряд України та Уряд США). Офіційний сайт 

Верховної Ради України. <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/840_140> (2018, травень, 08).  
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є чинником зміцнення зв’язків України зі США через посилення ролі культурно-гуманітарної, 
правової та економічної складових у двосторонніх відносинах. Відтак, політика цієї держави 
стосовно української громади є одним із важливих показників її позиції щодо України. З іншого 
боку, метою Державної програми співпраці із закордонними українцями на 2017-2020 рр., схваленої 
Кабінетом Міністрів України 21 червня 2017 р.1, є використання потенціалу української діаспори 
для формування позитивного іміджу України у світі, просування економічних інтересів нашої 
держави, утворення груп, що сприяють реалізації інтересів нашої держави за кордоном та 
забезпечення всебічної практичної підтримки органами влади країни проживання закордонних 
українців подальшої інтеграції України до європейської спільноти. Відповідно, виконання завдань 
даного документа дасть змогу створити умови для консолідації зусиль українців США з метою 
сприяння розбудові в Україні незалежної, демократичної і правової держави, а також активізувати 
участь їх громадських організацій у реалізації зовнішньополітичних ініціатив України. 

Такий підхід української влади віддзеркалює провідні еволюційні тенденції взаємодії 
українців США з їх історичною Батьківщиною та дозволяє констатувати наявність вагомого впливу 
на двосторонні відносини країн із боку української діаспори. По суті, починаючи з перших днів 
незалежності України українська громада США намагається в міру своїх можливостей впливати на 
високопосадовців своєї держави задля здобуття прихильного ставлення до країни їх походження. 
В свою чергу, зв’язки із закордонним українством завжди належали до найголовніших пріоритетів 
вітчизняної зовнішньої політики. Наявність українських етнічних громад у багатьох регіонах світу 
(зокрема, й у США) вітчизняна влада розглядає як фактор реалізації національних інтересів України, 
що реально забезпечує економічну, культурну та мовну присутність нашої держави в різних 
куточках Земної кулі. Практика засвідчила, що діаспора є вагомим елементом двосторонніх 
відносин, який у більшості випадків здатен виконувати роль «зв’язуючої ланки» між Україною та 
державами проживання української національної меншини (етнічної групи). 

Примітно, що саме українські емігранти в США ніколи не втрачали надії на те, що Україна 
зможе вибороти свою незалежність. Первинно не полишаючи думки про повернення на свою 
історичну Батьківщину, вони прагнули відстоювати власні звичаї і традиції. Уся діяльність 
української громади – політична, громадська, професійна, культурна, освітня та релігійна – 
зумовлювалася свого роду моральним обов’язком допомогти Україні в її боротьбі за незалежність, а 
після здобуття останньої – в підтримці держави під час її становлення як повноправного суб’єкта 
міжнародних відносин2. 

Хоча початком масової еміграції українців до США вважається 1887 р., коли група українців-
русинів із Закарпаття прибула для роботи на шахтах штату Пенсільванія3, українські імена 
траплялися й серед першопрохідців Нового Світу. Так, ще до прибуття на Американський 
континент у 1620 р. славнозвісної каравели пілігримів Mayflower, на одному з кораблів капітана 
Дж. Сміта, який заснував у 1608 р. першу постійну англійську колонію в Північній Америці – 
м. Джеймстаун (штат Вірджинія), – служив лікар Л. Богун. Згідно з наявними даними, Дж. Сміт 
зустрів його в Україні після втечі з турецької в’язниці по дорозі на Батьківщину – в Англію4. 

Відповідно, спираючись на наявні дослідження й історичні факти, сьогодні більшість учених 
виокремлює чотири етапи розвитку організованого життя української громади США5: 

І етап (1870-1914 рр.). Для даного періоду переміщення українців до США ключовими є 
економічні причини переселення. В цей час відбувалося становлення організаційної мережі 
осередків закордонного українства та формування його чіткої національної ідентичності. 

ІІ етап (1923-1939 рр.). Ця «хвиля» української міграції до США розпочалася по завершенню 
Першої світової війни на тлі загострення політичної та економічної ситуації на території України. 

                                                      
1 Розпорядження про схвалення Концепції Державної програми співпраці із закордонними українцями  

на 2017-2020 рр. 2017 (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/428-2017-%D1%80> (2018, травень, 08).  
2 Трощинський, В.П., Шевченко, А.А. (1999). Українці в світі. Київ: Видавничий Дім Альтернативи, 53. 
3 Куропась, М. (1984). Історія української іміграції в Америці. Збереження культурної спадщини. Нью-Йорк: 
Український Музей, 7. 
4 Трощинський, В.П., Шевченко, А.А. (1999). Українці в світі. Київ: Видавничий Дім Альтернативи, 44. 
5 Lopukh, V. (2014). The effects of the ‘fourth wave’ of immigrants from Ukraine on the Ukrainian diaspora  
in the United States. Демографія та соціальна економіка, 1 (21), 193. 
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Політична самосвідомість новоприбулих українців дозволила останнім розгорнути активнішу 
діяльність на території Сполучених Штатів, створюючи нові українські організації та активно 
підтримуючи діяльність існуючих закордонних структур. 

ІІІ етап (1946-1959 рр.). Протягом цього періоду до Сполучених Штатів переселялися 
переважно політичні емігранти, котрі прибували з таборів для біженців і переміщених осіб 
у Німеччині й Австрії. На території США мігранти обмежилися незначною участю в роботі 
існуючих українських організацій, створюючи в основному власні об’єднання. 

ІV етап (1991 р. – теперішній час). Даний період переміщення українців до США наразі 
характеризується як вільна економічна міграція. Для новоприбулих українців сьогодні характерна 
активна участь у роботі організацій і структур, створених українською діаспорою, та підтримання 
тісних контактів зі своєю історичною Батьківщиною. 

Згідно з інформацією, наданою Посольством України в США, під час перепису населення 
2000 р. у США зареєстровано близько 893 тис. осіб українського походження (0,3% від загальної 
кількості населення країни). Наразі, за підрахунками Дослідницького центру з питань вивчення 
української діаспори у Сполучених Штатах Америки, який діє при Науковому товаристві імені 
Тараса Шевченка, в США проживає 930 434 особи українського походження (0,3% від загальної 
кількості населення країни). Хоча, за оціночними даними більшості діаспорних джерел, 
у Сполучених Штатах мешкає близько 1,5-2 млн. українців1. Зважаючи на чисельність українців у 
США та тривалий період їхнього перебування на території цієї держави, можемо стверджувати 
наявність суттєвого впливу української діаспори в американському соціумі. Проте, долучатися до 
налагодження двостороннього діалогу між Україною та США на міжнародній арені представники 
української діаспори отримали змогу тільки після початку періоду «Гласності» в СРСР, повноцінно 
ж – після здобуття нашою державою незалежності 1991 р. 

Як результат, можемо виділити кілька стадій участі української діаспори США в становленні 
Української держави як повноцінного суб’єкта міжнародних відносин та налагодженні соціально-
економічного, культурного та політичного співробітництва між сторонами. 

Відправною точкою для першої стадії умовно можна вважати Чорнобильську трагедію 
1986 р., котра поклала початок благодійній та філантропічній діяльності української діаспори на 
території її історичної Батьківщини. Так, 1989 р. у США засновано Фонд допомоги дітям 
Чорнобиля, що став найбільшою благодійною організацією в країні. Відтоді до України почали 
надходити вантажі з найсучаснішою медичною технікою та ліками. За даними ООН, протягом 
20 років від дня Чорнобильської катастрофи українці США передали Україні майже 240 млн. дол. 
грошової допомоги та медичну допомогу на суму більш як 100 млн. дол.2. 

Проект ліквідації наслідків Чорнобильської аварії стосувався різних сфер суспільної 
практики – медицини, освіти, науки. Протягом його реалізації українська громада в США постійно 
зверталася з заявами до світової громадськості, закликаючи владу США та інших країн надати 
моральну й фінансову підтримку постраждалим і полегшити страждання жертв трагедії шляхом 
забезпечення їх належного медичного обслуговування Як результат, на фінансування нового 
укриття для Четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС українська діаспора і влада США 
пожертвували 1 млрд. 40 млн. дол. Такі організації як Фонд допомоги дітям Чорнобиля, Фонд 
Чорнобиля, Союз українок Америки, Злучений українсько-американський комітет допомоги й 
окремі меценати почали забезпечувати лікарні медичним обладнанням, закуповувати медикаменти, 
втілювати освітні ініціативи в галузі охорони здоров’я й медицини3. 

Наразі постійну підтримку американської діаспори отримують понад 30 лікарняних дитячих 
закладів у різних областях України. Спільно з Союзом українок Америки Фонд допомоги дітям 
Чорнобиля запровадив першу в Україні систему ядерно-магнітного резонансу, внаслідок чого 
засновників Фонду – подружжя Зенона та Надії Матківських – нагороджено за благодійну діяльність 

                                                      
1 Офіційний веб-сайт Міністерства закордонних справ України (2018). Україна у Сполучених Штатах. 

Українці у США. Українська громада в США. <http://usa.mfa.gov.ua/ua/ukraine-us/ukrainians-in-us>  
(2018, травень, 08). 
2 Климчак, М. (2011, травень, 20). У Чикаго відзначили 25-ту річницю Чорнобиля. Свобода. 
3 Чолій, Є., Романів, С. (2011). Протокол річних загальних зборів Світового конгресу українців (21-23 серпня 

2011). <http://www.ukrainianworldcongress.org/repository/Annual_meetings/2011/Book2011.pdf> (2018, травень, 
07) 
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в Україні і в штаті Нью-Джерсі в США, де вони проживають на постійній основі. Крім того, 
Верховна Рада України визнала Надію Матківську «Почесною матір’ю дітей Чорнобиля»1. 

Зі свого боку, Союз українок Америки створив низку гуманітарних і благодійних організацій, 
котрі опікуються питаннями вдосконалення техніко-апаратного забезпечення українських медичних 
закладів та покращення умов проживання дітей, позбавлених батьківської опіки, – «Бабусі», 
«Медична допомога дітям», «Закарпаття», «Фонд допомоги сиротам та сиротинцям», «Молоко і 
булочка наймолодшим школярам України». Громадська організація «Український дар життя», 
створена 1996 р., надає медичну допомогу українським дітям зі складними кардіологічними вадами. 
Крім поставок спеціальної апаратури, СУА постійно організовує стажування українських хірургів 
у провідних клініках США2. 

Після розпаду СРСР українці США почали активно сприяти розвитку демократії, 
стимулюванню реформування вільного ринку та зміцненню прав людини в Україні. Створена 
1991 р. Фундація «Україна – США» спромоглася налагодити транснаціональне співробітництво 
американських міст та населених пунктів на території України в галузях економічного розвитку, 
бюджетного процесу, комунального господарства і громадського транспорту. Українсько-
американська програма партнерства громад має свої центри у містах Львів, Черкаси, Харків та 
Херсон, де постійно проводяться тренінгові навчання для представників органів місцевого 
самоврядування3. 

Українська громада США надала відчутну підтримку вітчизняній владі під час розбудови 
мережі дипломатичних і консульських установ. У 1993 р. у США створено Фонд підтримки 
дипломатичних представництв України в Сполучених Штатах Америки. Разом з Українським 
конгресовим комітетом Америки і Українською американською координаційною радою ним зібрано 
понад 1 млн. 700 тис. дол. США і придбано будівлю для Генерального консульства України 
в м. Нью-Йорк4 та приміщення для розміщення офіційних дипломатичних представництв нашої 
держави в інших регіонах Сполучених Штатів. 

Поступово потенціал української діаспори США почав спрямовуватися не тільки 
на фінансово-економічне сприяння окремим проектам, а й на підвищення прозорості законодавства 
України, ефективну організацію роботи Парламенту, поліпшення взаємодії між гілками влади, 
розширення доступу громадськості до законодавчого процесу. За формою така участь передбачала 
надання інформаційної, моральної, політичної та матеріальної допомоги під час проведення 
конференцій і круглих столів, імплементації мультигалузевих програм, публікування і 
розповсюдження літератури, надання консультацій, організації виховних проектів. Дані заходи 
давали змогу більшості українських громадян сприймати демократію як цінність, підвищували 
ступінь їхньої політичної освіченості, сприяли формуванню нової політичної еліти, котра 
керувалася б загальновизнаними передовими нормами розбудови держави. 

У цьому контексті діяльність української діаспори розгорталася й на території США: 1997 р. 
у Конгресі створено окрему групу сприяння Україні – так званий «Український кокус», – члени якої 
почали забезпечувати всебічну підтримку законопроектів, що стосувалися допомоги Україні та 
налагодження подальшої співпраці з нашою державою. Сьогодні Український кокус є одним 
із найбільших подібних об’єднань депутатів, котрі діють у Конгресі США. До того ж, до його 
складу входять як представники Демократичної, так і Республіканської партій. Ця структура є 
надійним джерелом інформації про останні події в Україні для всіх зацікавлених осіб. Так, із точки 
зору Голови Українського кокусу М. Каптур, інформаційна робота української діаспори критично 
важлива для просування проукраїнських законопроектів та підтримки України не тільки в Конгресі 
США, а й загалом у рамках американського суспільства5. 

Відтак, саме представники української діаспори часто проводять зустрічі з конгресменами й 
сенаторами, а також так званими «стаферами» (від англ. staffer – штатний співробітник, чиновник) – 

                                                      
1 Лазебник, С.Ю. (2007). Закордонне українство: витоки та сьогодення. Київ: Істина, 91-92. 
2 Кардаш, П., Кот, С. (1998). Українці в світі. Київ; Мельборн: Фортуна, 104-105. 
3 Лазебник, С. Ю. (2007). Закордонне українство: витоки та сьогодення. Київ: Істина, 94. 
4 Там само, 93. 
5 Тексти.org.ua (2016) Про що домовляються українці з американськими сенаторами. Інформаційна боротьба 

діаспори в США. <http://texty.org.ua/pg/article/textynewseditor/read/64725/Pro_shho_domovlajutsa_ukrajinci_ 
z_amerykanskymy_Senatoramy> (2018, травень, 07) 
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представниками секретаріатів Конгресу, Білого дому, Державного департаменту та інших органів 
влади США. Під час таких перемовин вирішуються питання двосторонньої взаємодії Україна – 
США, формуються засади офіційних позицій державної влади США щодо України та визначаються 
пріоритетні сфери взаємодії між сторонами. Крім того, за активної участі діаспорних інституцій 
почали реалізовуватися проекти громадської освіти і громадського інформування, а також 
спостереження за передвиборчими кампаніями в Україні1. 

Відповідно, під час Помаранчевої революції 2004-2005 рр. в Україні українська громада США 
була доволі активною, зокрема, щодо надання фінансової допомоги протестувальникам, а також 
проведення маніфестацій підтримки українського народу в багатьох містах Сполучених Штатів. Як 
результат, 2004 р. розпочалася нова, політико-економічна стадія залучення української діаспори до 
процесу поглиблення двостороннього співробітництва між Україною та США. Як свідчить аналіз 
медіапростору українців США того періоду, з метою протидії негативним тенденціям 
у демократичному розвиткові Української держави, Українська національна інформаційна служба, 
Український конгресовий комітет Америки, Українсько-американська координаційна рада, Союз 
українок Америки проводили зустрічі з представниками влади США та паралельно зверталися до 
Президента і Верховної Ради України2 з вимогою дослухатися до вимог українського населення та 
провести вільні, демократичні вибори в країні. 

Надалі, в процесі інтенсивної демократизації усіх секторів суспільного життя Української 
держави та поглиблення її взаємин із країнами Заходу (в першу чергу, зі США), саме Український 
конгресовий комітет Америки лобіював скасування Конгресом Сполучених Штатів 
дискримінаційної для торгівлі України з цією державою «поправки Джексона-Веніка», таким чином 
сприяючи підтримці урядовими колами наміру України вступити до Світової організації торгівлі, 
збільшенню обсягу допомоги нашій країні та визнанню її державою з ринковою економікою3. 

Саме в цей період українська діаспора США стала одним із найважливіших акторів впливу на 
американську владу в процесі посилення підтримки Сполученими Штатами Української держави в її 
протистоянні з Росією. Зважаючи на відмову України від «політики багатовекторності», котрою 
вітчизняна влада керувалася під час налагодження міжнародної взаємодії з РФ та країнами Заходу 
після здобуття незалежності, представники української діаспори в США почали лобіювати інтереси 
нашої держави й відкрито наполягати на підтримці владою Сполучених Штатів європейського та 
євроатлантичного курсів України. Крім того, українська діаспора США зайняла однозначно 
антагоністичну позицію щодо подальшої взаємодії України з Росією за відсутності засад 
паритетного партнерства у відносинах між ними. Приміром, під час так званої «газової війни» між 
Україною та РФ 2008-2009 рр. на засіданні Президії Української Всесвітньої Координаційної Ради 
15 січня 2009 р. було схвалено Заяву зборів української інтелігенції, в якій представники 
закордонного українства намагалися розкрити перед державами Заходу сутність зовнішньої 
політики Росії. Зокрема, наголошувалося на тому, що «московський газовий шантаж України, що 
з особливою агресивністю розгорнувся на початку 2009 р., – це продовження давньої багатовікової 
імперської політики щодо українського народу. Це помста Україні за її незалежну зовнішню і 
внутрішню політику, за намагання інтегруватися до Європейського Союзу і до НАТО, 
за проголошення Голодомору 1932-33 рр. геноцидом української нації, за Помаранчеве повстання, 
яке не дозволило Москві позбавити українців свого виборчого права. Цей шантаж розрахований на 
те, щоб виправдати вороже ставлення до України з боку Москви аж до такої міри, щоб Росія 
позбулася своїх зобов’язань як гаранта недоторканності кордонів нашої держави, що зафіксовано 
в Меморандумі ядерних держав у Будапешті 5 грудня 1994 р.»4. 

До речі, саме в цьому документі наголошувалося на неможливості існування демократичної і 
вільної Європи без України. У подальшому дана риторика стала базовою для наративів, що 
застосовуються українською діаспорою в процесі налагодження нової стадії двосторонніх відносин 
України та США, котра, з точки зору долучення діаспори, характеризується комплексністю наявних 

                                                      
1 Гомотюк, О., Недошитко, І. (2014). Українська діаспора США у процесах українського державотворення: 
перспективи дослідження. Наукові виклади, 5, 51. 
2 Там само. 
3 Лазебник, С.Ю. (2007). Закордонне українство: витоки та сьогодення. Київ: Істина, 94. 
4 Павличко, Д.В. (2011). Проблеми світового українства в діяльності Української Всесвітньої Координаційної 

Ради (2006-2011). Київ: Основи, 93. 
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взаємодій та сфер охоплення. Початком даної стадії можемо вважати Революцію гідності 2013-
2014 рр., під час якої українські організації у США стали політичними джерелами інформації про 
етнічну Батьківщину, свого роду провідниками національних інтересів України на території їх 
діяльності. Надаючи правдиві факти про події в Україні місцевим і федеральним політикам США, 
українська діаспора протидіяла російській пропаганді. Крім того, створена її представниками 
організація ROCMaidan активно підтримувала українських протестувальників під час революційних 
подій в Україні: частина її членів взяла на себе гуманітарну допомогу Україні, а інша – 
інформування громадян і політиків США про події у нашій державі1. 

Надалі діяльність української діаспори США активізувалася з початком російсько-української 
війни 2014 р. Одразу ж після появи російських військових у Криму, 28 лютого 2014 р. Світовий 
конгрес українців підтримав Звернення Верховної Ради України до РФ, США і Великої Британії 
щодо негайного проведення консультацій задля дотримання Будапештського меморандуму та 
закликав Росію виконати її міжнародні зобов’язання стосовно України. 2 березня 2014 р. у 27 містах 
США відбулися масштабні акції протесту проти введення військ РФ до Криму, а УККА виступив 
з вимогами негайного запровадження санкцій проти РФ та надання Україні масштабної допомоги 
з боку США, НАТО та ООН. Така реакція української діаспори США, синхронізована з діями 
української влади на міжнародній арені, стала поштовхом до засудження 2 березня 2014 р. країнами 
G7 порушення Росією суверенітету та територіальної цілісності України, а також призупинення 
підготовки саміту G8, що мав відбутися в російському м. Сочі в червні 2014 р. Дані кроки стали 
першими проявами міжнародної реакції на дії Росії в Україні, що згодом призвело до запровадження 
багаторівневих санкцій проти неї2 та суттєвого обмеження дво- та багатосторонньої співпраці 
з державою-агресором. 

Відтак, починаючи з 2014 р., в американському суспільстві створюється атмосфера публічної 
підтримки зовнішньої і внутрішньої політики України, форсування демократичних перетворень на 
теренах нашої держави та нейтралізації критичних настроїв щодо України, котрі виникали в певних 
колах унаслідок пропагандистської діяльності РФ. Наразі українські газети, журнали, радіо- і 
телепрограми, що створюються представниками української діаспори в США, не тільки 
забезпечують інформаційну присутність нашої держави на території останніх, а й створюють її 
позитивний імідж, сприяючи просуванню інтересів України в межах американського соціуму. 

Організовані представниками закордонного українства акції протесту, мітинги, маніфестації, 
віче сьогодні мають суттєвий вплив на формування думки громадськості та мас-медіа країн Заходу 
щодо порушення прав і свобод людини та громадянина, корупцію в Україні і реальний стан справ, 
що створює передумови для розв’язання наявних проблем. Водночас, реалізовуючи освітньо-виховні 
проекти, представники української діаспори сприяють формуванню в українському соціумі нових 
політичних і громадянських цінностей, розвитку демократії, реалізації справедливих демократичних 
виборчих процесів. 

Зокрема, 28 серпня 2014 р. Урядом України та Світовим конгресом українців підписано 
Меморандум про співпрацю3, метою якого було визначено посилення взаємодії Української держави 
із закордонними українцями, утвердження незалежності і суверенітету України, забезпечення її 
територіальної цілісності, сприяння демократичному процесу в Україні, її євроінтеграційним та 
євроатлантичним прагненням. Відтак, наразі сторони, серед іншого, співпрацюють задля сприяння 
реалізації зовнішньополітичних пріоритетів України; поглибленню плідної та взаємовигідної 
співпраці України з урядами країн перебування закордонних українців; та надання гуманітарної 
допомоги постраждалим учасникам Революції гідності й жертвам агресії Російської Федерації на 
Сході України. 

Так, гуманітарна та кваліфікована медична допомога, організацією якої опікується українська 
діаспора, наразі є надзвичайно актуальною для України, адже включає не тільки лікування 

                                                      
1 Тексти.org.ua (2016) Про що домовляються українці з американськими сенаторами. Інформаційна боротьба 

діаспори в США. <http://texty.org.ua/pg/article/textynewseditor/read/64725/Pro_shho_domovlajutsa_ukrajinci_ 
z_amerykanskymy_Senatoramy> (2018, травень, 07). 
2 Там само. 
3 Ukrainian World Congress (2014). Меморандум про співпрацю між Світовим Конґресом Українців 

та Кабінетом Міністрів України <http://www.ukrainianworldcongress.org/UserFiles/File/Memoranda/  
28_08_2014-Memorandum-Ukr.pdf> (2018, травень, 06). 
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поранених українських військових за кордоном, а й приїзд медиків до України та навчання 
українських фахівців у галузі психічного здоров’я, організоване Центром досліджень 
посттравматичного стресового розладу (зокрема, «в’єтнамського» та «афганського» синдромів) при 
Єльському університеті. Крім того, одразу ж після початку бойових дій на Донбасі, представники 
Medical Teams International безкоштовно передали 40 т медичного обладнання для військових 
госпіталів України, а Mercy Сorps виділила 2,5 млн. дол. США на закупівлю медичних препаратів 
(важливо, що в 2015 р. дана організація відкрила свої представництва в містах Києві та 
Старобільську)1. Сьогодні українці США продовжують підтримувати сім’ї прифронтових населених 
пунктів України, які опинилися у складних життєвих обставинах, та родини із зони проведення 
Операції об’єднаних сил, постійно передаючи їм продуктові набори та необхідну гуманітарну 
допомогу. 

У контексті нашого дослідження важливо, що активізація діяльності української діаспори 
в цей період сприяла налагодженню позитивної динаміки міжурядової та міжпарламентської 
співпраці України та США, котра, в свою чергу, доволі конструктивно впливає на вибудовування 
відносин України з іншими акторами міжнародних відносин. Починаючи з 2014 р., завдяки роботі 
представників Українського кокусу в Конгресі США було представлено кілька десятків проектів 
законів та резолюцій щодо України. На сьогодні Конгрес майже одностайно виступає за розширення 
фінансової та військової допомоги Україні, в тому числі за рахунок надання нашій державі 
оборонної зброї. 

Зокрема, 3 квітня 2014 р. Конгрес США прийняв Закон про підтримку суверенітету, 
територіальної цілісності, демократії та економічної стабільності в Україні2, що, серед іншого, 
дозволило США надати Україні державні гарантії на 1 млрд. дол., а нашій державі – залучити 
відповідну суму на зовнішніх ринках під менш ніж 2% річних, що стало найдешевшою позикою 
України. Найбільшим виявом підтримки України з боку США у 2014 р. став пролобійований 
українською діаспорою Закон про підтримку свободи України, ухвалений Сенатом і Палатою 
представників США 11-12 грудня і 18 грудня підписаний Президентом США Б. Обамою3. 
Офіційною метою зовнішньої політики США щодо України в документі проголошено відновлення 
територіальної цілісності нашої держави та її захист від російської окупації, а Україну визнано 
військовим союзником Сполучених Штатів поза НАТО. Крім того, Законом створено конкретні 
механізми надання допомоги Україні під час побудови демократичного суспільства та зміцнення 
безпеки, зокрема, шляхом забезпечення нашої держави оборонним озброєнням, надання технічної 
допомоги у зміцненні енергетичної безпеки, розвитку громадянського суспільства і боротьби 
з корупцією. 

Уже в лютому 2015 р. було офіційно оформлено алгоритм роботи «Групи підтримки України в 
Сенаті», члени якої виступають ініціаторами прийняття законів на підтримку України, а їхня позиція 
є потужним чинником формування суспільної думки в США, впливаючи на вибудовування їх 
зовнішньополітичної лінії4. Відповідно, наразі їхня діяльність спрямована на розширення санкцій 
проти Росії та уможливлення надання Україні летального озброєння. Так, наприкінці 2017 р. 
Президент США Д. Трамп підтримав рішення Конгресу про продаж Україні летальної зброї 
оборонного характеру, зокрема, протитанкових ракетних комплексів Javelin, схвалене за активної 
підтримки представників української діаспори. 

Відповідно, можемо констатувати, що сьогодні українська діаспора в США займає доволі 
активну позицію щодо процесів демократизації і трансформації України, розвитку ринкової 
економіки, лобіювання зовнішньо- і внутрішньополітичних інтересів вітчизняного суспільства. Саме 
використання надбань діаспори є одним зі шляхів інтеграції України у світовий простір, 

                                                      
1 Тексти.org.ua (2016) Про що домовляються українці з американськими сенаторами. Інформаційна боротьба 

діаспори в США. <http://texty.org.ua/pg/article/textynewseditor/read/64725/Pro_shho_domovlajutsa_ukrajinci_ 
z_amerykanskymy_Senatoramy> (2018, травень, 07) 
2 CONGRESS.GOV (2014). Support for the Sovereignty, Integrity, Democracy, and Economic Stability of Ukraine 

<https://www.congress.gov/113/plaws/publ95/PLAW-113publ95.pdf> (2018, травень, 09) 
3 CONGRESS.GOV (2014). S.2828-Ukraine Freedom Support Act <https://www.congress.gov/bill/113th-
congress/senate-bill/2828/text> (2018, травень, 09). 
4 Сухобокова, О.О. (2015). Українська діаспора як чинник підтримки України США і Канадою в умовах 
російської агресії у 2014 р. Історико-політичні студії, 1, 72. 
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утвердження її міжнародного іміджу, сприйняття нашої держави як надійного і передбачуваного 
партнера на світовій політичній арені. 

Головним завданням української діаспори США в процесі вибудовування двосторонніх 
стратегічних відносин цієї держави з Україною наразі є зменшення впливу російської пропаганди на 
федеральну і місцеву політичну еліту Сполучених Штатів – тобто, підтримка балансу сил в 
інформаційному полі. Наступним напрямом її роботи можемо вважати здійснення лобістського 
тиску на високопосадовців США задля надання Україні військово-політичної, фінансової та 
гуманітарної підтримки. Водночас, такий тиск сьогодні здійснюється і в рамках найвпливовіших 
міжнародних організацій (ООН, НАТО, МВФ) як самими діаспорними організаціями, так і через 
офіційних представників США. Крім того, саме українська громада США сьогодні опікується 
питаннями надання гуманітарної допомоги Україні через громадські та урядові ініціативи в США та 
в результаті налагодження й координації роботи представників української діаспори в різних 
країнах світу. Відтак, протягом останніх років під час вибудовування стратегічної взаємодії між 
Україною та США саме дії української діаспори часто ставали поштовхом до лобіювання інтересів 
України з боку американських політичних діячів як на національному рівні, так і на міжнародній 
арені. Така діяльність наразі сприяє розбудові відносин між країнами та виведенню спільної 
зовнішньополітичної лінії поведінки у питаннях протистояння РФ, а також перспектив європейської 
та євроатлантичної інтеграції України. 
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The main focus in this article is on the corporate and commercial regulation in England and 

the possible solutions eliminating any negative effects of the leaving the European Union. 

The aim of this paper is to highlight and analyze the consequences of Brexit for the legal system 

in the United Kingdom. 

The aim of this paper is to analyze and prove the impact of Brexit on the legal system in the UK 

(particularly in relation to business regulations). To fulfill the aim of this project, the objectives 

are as follows: to provide an overview of the legal implications of Brexit; to formulate steps 

of formal termination the United Kingdom’s membership of the European Union; to propose 

how to fill legal gaps and collisions after Brexit; to suggest steps of reintegration to the European 

legal system. 
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Introduction and literature review 

Whilst the issue under discussion here is controversial, it is highly relevant to make an analysis at 
this particular time. Moreover, the field of commercial and corporate law presumes a high level of concern 
within British business society and function. In addition, the local government remains unsure of its exact 
plan about termination the UK’s membership in the EU, which means that this topic has an immediate 
need1. 

After World War II some European countries such as France, West Germany, Belgium, Italy, 
Luxembourg and the Netherlands decided to unite in the European Economic Community (EEC) and 
in 1957 were signed Treaties of Rome. Although the UK attempted to join the Community in 1963, this 
process was banned by France, which was the informal leader of union in 1960s (European Union, 2017). 
Finally, in 1973 the United Kingdom became a part of the EEC. However, in 1975 in Britain was held 
a referendum with the question whether the UK should remain the part of the Community or not. 
Eventually, 67% of citizens confirmed the status of the Kingdom as a part of the Community. 

In 1992 the Maastricht Treaty was signed which integrated European nations politically and 
economically with the Single Market and a single currency (euro) and eventually changed the name 
of union to the European Community (EC). The Lisbon Treaty in 2007 continued to integrate nations in one 
body of the European Union by providing more power to the European Parliament and the European 
Commission. Moreover, the Single Market and unification of the legislation provided opportunities for 
the economical increase. 

However, eventually, such problems as migrant’s crisis and an increase in taxes were emerged and 
began the main reasons of negotiations about the UK-EU relationship where David Cameron (former 
British PM) insisted on enlargement of the UK’s economic independence within the EU. However, British 
demands were not satisfied and eventually 23 June 2016 was set as the date of the referendum. 
The question was ‘‘should the United Kingdom remain a member of the European Union or leave 
the European Union?’’. 51.9% of the participating electorate voted for the UK’s leaving from the EU 
whereas 48.1% of voters wanted to remain within the Union2. 

Eventually, 29 March 2017 Theresa May (the current Prime Minister) officially informed the 
representatives of the EU about the UK’s decision to leave the Union thus started the official two-year 

                                                      
1 Begg, I. (2017). The gaffe that keeps on taking: how to break the deadlock over Britain’s EU divorce bill.  
LSE Brexit. Blog Entry <http://eprints.lse.ac.uk/85567> (2017, February, 08). 
2 Hunt, A., Wheeler, B. (2018) Brexit: All you need to know about the UK leaving the EU. BBC News. 
<http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-32810887> (2018, February, 28). 
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countdown for Brexit process. As it stands, the UK has a period of time to prepare economically and legally 
for leaving the Union. 

Barnard and Peers1 define European Union law ‘‘…as a system of regulations operating within the 
member states of the European Union…’’. EU law may be divided into primary and secondary legislation. 
All treaties from Treaty of Paris in 1951 to Lisbon treaty in 2007 are primary legislation and the basis for 
all structure of the EU. Furthermore, these treaties determine the principles and objectives of the EU, which 
are the ground for regulations, directives and decisions (secondary legislation). The analysis of regulations 
and acts issued by the EU bodies (the European Parliament, the European Council, the European 
Commission) allow an opportunity to understand the concept of the EU legal system and ‘‘… how the UK 
can move forward in its attempts to square the circle of restricting free movement while at the same time 
retaining unrestricted access to the single market…’’2. 

Berwin3 provides an excellent overview of the EU business law and the impact of regulations on 
competition rules within the single European market. Moreover, in spite of the fact that most acts were 
signed in 1992, business norms in these documents have not been cancelled or changed and still regulate all 
trade issues in the EU. For instance, Maastricht Treaty in 1992 and connected secondary legislation 
determined Euro as a single currency within the EU and also eliminated boundaries by creating the Single 
Market. Gee and Rubini4 also evaluate the advantages of the Maastricht Treaty (such as single internal 
market, freedom of labour market and competition, free movement of goods). Moreover, authors provide 
comparison between written law in Europe and common (or case) law in the UK and attempt to predict the 
route of relations’ development between Britain and the EU (on the example of bilateral arrangement). 

Lawyers from the international law firm Bird & Bird suggest their own plan (the Tracker) to deal 
with gradual changes in the UK’s legal system5. Moreover, they describe most spheres of law and business 
with estimated deadlines. Lawyers claim that Brexit may not affect Commercial law because contracts are 
based on the commercial bargain between the parties. However, the Tracker does not include the latest 
updates made by the Great Repeal Bill (European Union (Withdrawal) Bill 2017-19). Moreover, plan does 
not cover impact of changes in law on the all types of contracts (between parties of agreement) arising out 
of Brexit. 

Hillman and Horlick6 claim that Brexit was a wrong decision and it will have negative consequences. 
The main problem will be emerged in international investments’ market, which plays a crucial part in the 
UK’s economy. For instance, overseas companies contributed to local economy at least 36% of the total 
turnover in 2016. It can be argued that the UK’s decision to leave the EU’s single market and the customs 
union will be followed by a decrease of investments in local economy. Moreover, it is argued that the UK’s 
economy will be significantly decreased because of investors’ uncertainty and considerable changes in the 
legal system. 

Legal experts from Osborne Clark law firm7 claim that Brexit may not affect Commercial (Contract) 
and Corporate Law. The main reason is that Commercial Law (the rules that govern the conclusion of 
contracts, contract terms, the rights and obligations) can be found in English common law. On the other 
hand, few particular EU’s directives directly regulate some specific spheres of Contract Law (such as 
Commercial Agents Act). Overall, Brexit will affect terms of contracts in Britain. For instance, territorial 
restrictions would assume that agreements signed before Brexit can not be distributed on the territory of 
non-member of the EU (the UK). In addition, some current contracts include references to specific EU 
legislation, which will not work in the UK after leaving the EU. 

                                                      
1 Barnard, C., Peers, S. (2017). European Union Law. Oxford: Sage, 27. 
2 Barnard, C., Peers, S. (2017). European Union Law. Oxford: Sage, 28. 
3 Berwin, S. (1992). Competition and Business Regulation in the Single Market (European business guides). London: 
Mercury Business Books, 10. 
4 Gee, G., Rubini, L. (2018) Leaving the EU? The Legal Impact of Brexit on the United Kingdom. Birmingham Law 

School: University of Birmingham. <https://www.birmingham.ac.uk> (2018, February, 06). 
5 Bird & Bird (2018) Brexit: Legal Process & Future UK/EU Relationship. <https://www.twobirds.com/en/hot-topics/ 
brexit> (2018, February, 05). 
6 Hillman, J., Horlick, G. (2017). Legal Aspects of Brexit: Implications of the United Kingdom’s Decision to Withdraw 

from the European Union. London: Institute of International Economic Law, 8. 
7 Thody, N., Gwynedd-Jones, V. (2017) How might Brexit impact your commercial contracts and what, if anything, 
can you do about it? Lexology. <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=57503845-4a55-42a8-88e6-
153308c77968> (2018, February, 05). 
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Experts from the international law firm Herbert Smith Freehills1 issued the Legal guide for business 
with the relevant legal advice in different spheres of law. Solicitors state that Brexit will not have 
immediate and direct impact on Commercial Law. Moreover, they provide necessary solutions to solve 
legal issues in the UK after leaving the EU. Inevitably Britain has own legal system, however, some local 
regulations such as few chapters of the Companies Act 2006 and connected secondary legislation were 
directly derived from the EU’s legal norms. The Legal guide may be extremely important for understanding 
how to fill legal gaps and to eliminate collisions in the British law after Brexit because it contains precise 
steps for the British government of reintegration to the European legal system after Brexit. 

Alexander and Barnar2 observe the legal implications of Brexit particularly for business regulations. 
Experts prove that the political and financial separation of the UK and the EU will extremely affect the 
British legal system because last fifty years local legislation was in process of unification and 
harmonization with the EU law. Furthermore, research suggests a plan of a new interaction between Britain 
and Eurozone. However, it does not precisely distinguish Commercial, Contract or Corporate Law and use 
the term Law for financial services. 

 
Methods and sampling 

DeGroot, Fienberg and Kadane3 claim that legal research ‘‘…is a process which looks for identifying 
and retrieving what is needed for supporting legal decision-making’’. Thus this definition confirm the idea 
of some City law firms (Bird & Bird, Herbert Smith Freehills) that the decision to leave the EU should have 
been made after a thorough research of possible consequences on the British legal system and economy. 

The research paper in law does not require a large number or variety of methods. However, it 
requires a precise use of methodology to acquire appropriate results. Legal research and writing (legal 
methods) vary depending on different types of writing, which are writing in law (as a judge or a lawyer) 
and writing about law (articles or books)4. The follow methodological approaches in writing about law will 
be used: method of description and method of evaluation (analytical). 

Descriptive method merely attempts to describe the phenomenon, crucial features and 
characteristics5. On the other hand, it is the main drawback of this method because it does not allow to 
research causes (reasons) of phenomenon and, consequently, can not suggest or find any solutions to 
a problem. At the same time, the method of evaluation (analytical) allows to make an analysis and find 
causes or solutions of a problem. Eventually, in the next chapters the investigated phenomenon will be 
described and then critically evaluated. 

Sampling or sampling method is a crucial tool in every research paper. It is no doubt true that 
studying (researching) the whole sphere of science is a difficult task indeed. The main goal of sampling is 
to limit (to determine boundaries) for research project in order to use achieved results for generalization. 
For instance, from the total population researcher selects a group of people and then use received results to 
describe the entire phenomenon. 

According to Kish6, ‘‘…sample design has two aspects: a selection process – the rules and operations 
by which some members of the population are included in the sample; and an estimation process 
(or estimator) for computing the sample statistics which are sample estimates of population values’’. 

This research paper has own ‘‘universe’’ the British legal system, which consists of the legal system 
of England, Wales, Scotland and the Northern Ireland. Thus this project researches the legal system in 
England. Furthermore, particular business regulations and the effect of Brexit on them are sampling units of 
the paper. However, even business regulations are too broad thus in this project will be discussed 
the Companies Act 2006 and connected secondary legislation (Corporate law) and the Sale of Goods 
Act 1979 (Commercial law). 

 

                                                      
1 Smith, H. (2018) Brexit: Charting a new course. Legal guide. Herbert Smith Freehills LLP 
<https://www.herbertsmithfreehills.com/latest-thinking/brexit-contracts> (2018, February, 07). 
2 Alexander, K., Barnard, C. (2018.) Brexit and Financial Services. Law and Policy. London: Hart Publishing, 10. 
3 DeGroot, M., Fienberg, S. and Kadane, J. (1994). Statistics and the Law. New York: Wiley, 25-26. 
4 Van Hoecke, M. (2000). Methodologies of Legal Research – Which Kind of Method for What Kind of Discipline? 

Oxford: Hart Publishing, 13. 
5 Vibhute, K., Aynalem, F. (2009). Legal Research Methods. Oxford: Sage, 35. 
6 Kish, L. (1965). Survey Sampling. New York: John Wiley & Sons, Inc., 26. 
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Findings and discussion 

On 29 March 2017, the UK Government issued formal note under Article 50 of The Treaty on 
European Union (‘‘...any Member State may decide to withdraw from the Union in accordance with its own 
constitutional requirements…’’) to terminate the UK’s membership of the EU (following the June 2016 UK 
referendum on the EU membership). Based on Article 50, the process of leaving the EU will be 
accomplished in March 2019. Due to this act, the EU law norms will cease to be automatically incorporated 
in the English law system. However, the current EU regulations will remain the part of the local legislation 
but could be reconsidered by the Government and Parliament. 

The EU legislation has a few main types such as treaties, agreements (so called primary law acts, 
which are signing at the EU Member State’s level) and directives or regulations (so called secondary law 
acts, which are issuing by the EU bodies and have direct legal effect to all Members of the EU). The main 
purpose of the primary legislation is to determine common principles and objectives whereas the secondary 
law is based on them. At the same time, the main goal of the secondary law is unification and 
harmonization, which mean eliminating collisions between national legal systems1. 

After Brexit, the UK will no longer implement the norms of the EU law thus the new regulatory 
regime may emerge. Moreover, principles of the Single Market, free movement of goods, people and 
capital will cease to work on the territory of Britain. However, whereas, already implemented the EU norms 
will still have the legal force in the UK, local legislative bodies will have an option to change them. 

Alexander and Barnard2 argue that English Commercial Law is the most popular in the world for 
international contracts. The main reason is a legacy of the British Empire and East India Company, which 
united 25% of the population all over the world. Moreover, the British legal system is a paragon for 
principles of justice and independence of the judiciary. Statistics show3 that half of cases in HM Courts and 
the London Court of International Arbitration in 2016 were entirely between foreign parties (companies 
registered outside of the UK). Thus the stability of the English legal system is a crucial and essential part 
of economic development in many countries. 

In general, commercial relations in England are derived from the common law. The statutory 
intervention is limited and in general relations are regulated by the Sale of Goods Act 1979 which is a good 
example of domestic legislation thus it will not be affected by Brexit at all4. Moreover, this Act is only 
a foundation for the legal framework of commercial relations because they are based mainly 
on the commercial bargain between the parties. 

The Sale of Goods Act 1979 is an Act of the Parliament of the United Kingdom, which regulates 
contract law, in particularly relations between parties about sold and bought goods. Although there were 
few amendments to the Act, it is still currently in force. However, Consumer Rights Act 2015 replaced the 
part of Act about consumer contracts in 2015. 

Beside described, there does exist a legislative uncertainty (concern) about discussing issues. The 
main document about the legal leaving of the EU (the European Union (Withdrawal) Bill) is still just 
a Bill5. The current draft of the Bill implements a new term ‘‘EU-derived domestic legislation’’ 
(for instance, Commercial Agents (Council Directive) Regulations 1993) and states that these documents 
will remain a part of the British legal system. According to that, described types of legal acts may be 
vulnerable for amendments in the future. 

Moreover, in spite of the fact that the Sale of Goods Act 1979 is a product of domestic legislation, 
there could be problems connected with the termination of the Single Market between the UK and the EU, 
which may make the contract enforcement more difficult. Firstly, either England, either the EU may 
determine trade barriers (taxes) between countries what inevitably will affect prices of goods. In addition, 
the emerged custom border between the UK and the Union will require custom checks, which, eventually, 
may cause delays. Secondly, the free movement of people might be restricted. For instance, current 

                                                      
1 Barnard, C., Peers, S. (2017). European Union Law. Oxford: Sage, 35. 
2 Alexander, K., Barnard, C. (2018.) Brexit and Financial Services. Law and Policy. London: Hart Publishing, 12. 
3 QLTSchool (2016) Why English Law Governs Most International Commercial Contracts. <http://www.qlts.com/ 
blog/english-law/why-english-law-governs-most-international-commercial-contracts> (2018, April, 01). 
4 Bird & Bird (2018) Brexit: Legal Process & Future UK/EU Relationship. <https://www.twobirds.com/en/hot-
topics/brexit> (2018, February, 05). 
5 European Union (Withdrawal) Bill 2017-19. The official website of Parliament of the UK. 

<https://services.parliament.uk/bills/2017-19/europeanunionwithdrawal.html> (2018, February, 05). 
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Government already signed an agreement with the EU about the EU citizens in the UK and their status, 
which will require a visa in the future1. In addition, such restrictions can cause an increase on costs 
of labour or an increase of an unemployment rate. Furthermore, absence of the Single Market will allow 
local governments to determine regulatory regimes for England as a non-EU country on their territory thus 
the parallel regulation (for instance, double taxation) may emerge. 

The crucial part of every contract is a reference to specific legislation2. According to that, all 
commercial contracts, where territory of operation is both the UK and the EU, have references to specific 
EU legislation (regulations and directives). Due to Brexit process the legal force of such documents will be 
ceased, therefore, parties of contracts are obliged to reconsider their agreements. Furthermore, the 
movement of goods within the EU is connected to the EU standards, which are determined by the EU 
regulatory bodies. In this case, the legal force of the standards will be collapsed as well thus businesses are 
advised to clarify their contracts before Brexit. Eventually, all commercial contracts should be reconsidered 
before Brexit in order to include provisions about force majeure (consequences of Brexit) and to eliminate 
risks connected with new legal regulations3. According to Kon and Brown4, pre-Brexit contracts should 
include a new chapter Impossibility. It implies to a case when some event occurs and ‘‘…makes it 
physically or commercially impossible to fulfill the contract’’. 

In addition, clarity of contracts became more crucial in England because local courts took a stricter 
approach to interpretation. The Supreme Court in Arnold v Britton and Marks & Spencer Plc v BNP 
Paribas Securities Services Trust Company (Jersey) Limited and another ‘‘…emphasised the importance 
of the language of the contract and warned that the mere fact that a contractual arrangement, if interpreted 
according to its natural language, has worked out badly, or even disastrously, is not a reason for departing 
from the natural language’’5. This approach implies that companies should reconsider all their contracts 
thoroughly before the UK will officially leave the European Union. 

The majority of the British Corporate Law is a product of domestic legislation. In general, the 
Companies Act 2006 regulates corporate relations in England, which is a core legal document for the UK 
company law. Some parts of the Act are directly implemented from the EU directives such as part 9 
Exercise of members’ rights, 15 Accounts and reports and part 22 Information about interests in 
a company’s shares. As already have been mentioned, these norms will remain the part of the UK law but 
with reservation that the Government or Parliament may reconsider them6. 

Companies House (the Department of the British Government) shows7 that almost half of all 
European headquarters of the EU firms are located in England particularly in London and Manchester. 
Eventually, Brexit may significantly affect the EU companies in England but not the domestic firms in 
Britain. Therefore, a legislative uncertainty about the future relations between the UK and the EU, existence 
of the Single Market and free movement of people may lead to relocation of the EU companies in other EU 
country. For instance, fifth of firms in the City (London) will move their offices to Dublin and Frankfurt8. 

According to the current UK Corporate Law, all companies with the British registration are subject to 
the UK jurisdiction (so called ‘‘incorporation theory’’). This theory determines that the place (country) 
of company’s incorporation is crucial for questions regarding taxation and state control. Therefore, a firm 
can have an activity in different countries but the country of its registration establishes the legal regime. 
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This theory is popular within European countries such as Czech Republic, Slovakia, the Netherlands, 
Sweden, Denmark, Finland, Norway, Switzerland Italy and Hungary. In addition, some countries such as 
Slovenia, Spain, France, Austria, Belgium, Germany, Luxembourg, Portugal and Romania use ‘‘…the seat 
theory – also referred to as the ‘‘real seat’’ theory- relates the legal regime of a company to the jurisdiction 
from where it will actually be directed’’1. It means that a company should pay taxes and fulfill all legal 
requirements of a country where a business activity is de facto undertaken. 

In general, these two theories are using widespread within the EU and some State Members attempt 
to unite them in one legal regime. However, the EU law determines a condition how and where mentioned 
legal regimes can work. The EU treaties implement ‘‘the protection of the EU freedom of establishment’’2 
which means that all companies incorporated within the territory of the EU may choose the Member State 
where taxes and state fees will be paid and legal requirements fully executed. Eventually, the UK will leave 
the Single Market of the EU and thus the UK companies will not have such privileges and rights. 

It is no doubt true that, according to the current draft of the European Union (Withdrawal) Bill, the 
UK companies in the EU Member States may be affected after Brexit3. For instance, the EU law will 
implement the new legal status for such companies ("third country companies") what means that such firms 
will be considered in relations with the EU companies as a foreign corporation. Therefore, ‘‘UK companies 
will be exposed to national laws in the EU States after the Treaty freedom of establishment will not further 
apply’’4. Thus this regulation will determine new requirements and obligations for the UK incorporated 
companies (taxation, special permits for working and licensing). 

Moreover, British firms with branches in different EU countries will not have the same regulatory 
regime because it will depend on the Government agreements between the UK and the EU State (so called 
bilateral agreements). In addition, the international development of the British corporations such as Tesco 
and Poundland on the territory of the EU Member States may be fully eliminated because the UK 
commerce will be subject to the local antimonopoly policy. It implies that the government of a EU country 
may refuse the establishment of the British company in order to protect a local market and local firms. 
Thus, in order to comply the balance between the jurisdiction of incorporation and the jurisdiction 
of activity, the UK companies may use subsidiaries – local companies that are established in the jurisdiction 
of activity. This decision might eliminate the conflict of interests between the jurisdiction of incorporation 
and ‘‘the real seat’’5. All mentioned obstacles might significantly complicate an access to European markets 
for the British companies what is the main concern about the decision to leave the EU. 

Back to the UK, the form of company as a European Company (Societas Europaea) will not be 
available for incorporation in England. Despite mentioned changes, a legal framework for the operation of 
the EU capital markets may be altered as well because the principles of this sphere (obligations of 
disclosure and transparency) are founded in the EU regulations6. 

However, not only status and its regulation will be a complex issue for the British businesses. The 
other question is a court’s jurisdiction. In general, English courts (their status) and a civil procedure are 
regulated by English common law and are not affected the EU law. The main principle of English courts 
states that parties of a process can choose the jurisdiction under English common law even if the object 
of dispute is not in England. This rule made the British court system the most trustable in Europe and 
allowed to be a center for ‘‘…independence and expertise of the judiciary, the speed and flexibility 
of proceedings…’’7. On the other hand, the civil judgment within the Union is regulated by Council 
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Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement 
of judgments in civil and commercial matters or so called Brussels Regulation1 which also allows parties to 
choose the jurisdiction of any Member State but within the EU. Thus, after Brexit the UK will not be 
a member the EU and, therefore, under Brussels Regulation national courts of the EU Member States can 
legally forbid to choose the jurisdiction of English courts. This situation can dramatically restrict rights 
of businesses such as an open access to justice and competiveness in legal proceedings and, eventually, it is 
a subject to the British governments’ negotiations with the EU. 

Despite all complicated issues connected with legal regulations, the UK’s government and the British 
companies still have time (transitory period) till March 2019, which may be even extended. However, it is 
difficult to predict the future issues and decisions after Brexit because they will depend on bilateral 
agreements between the UK and EU Member States. 

 

Conclusion 

Overall, business regulations in England include Commercial part and Corporate part. Therefore, 
these parts of the legal system are regulated by the Companies Act 2006 and the Sale of Goods Act 1979 
respectively and secondary legislation. It is notable that these Acts are a product of domestic legislation 
thus will not be affected by the UK’s decision to leave the Union. 

Although at first sight it looks that Brexit will not have any impact on business relations in England, 
the deep research which was made shows another situation. The most striking feature of the Brexit process 
is that the UK still does not have a legal document, which will solve all legislative issues. There does exist 
the European Union (Withdrawal) Bill, which is currently merely a bill. 

Moreover, for the last fifty years Britain was a part of the EU legislative process, which attempts to 
unify and harmonise the legal systems of the EU Member States. Therefore, some EU norms are already 
implemented and are a part of the UK’s legal system. On the other hand, the crucial feature of the British 
legal regulation is the use of English common law as it basis in the most spheres. Thus, in particularly 
business regulations within the British parties will not be affected by Brexit. 

However, all mentioned law experts have concerns regarding business relations within the Union 
Member States. The conducted analysis shows that all commercial contracts, which are signed between 
English and the EU contractors, have to be reconsidered in order to clarify the terms and conditions. The 
reason for these actions is the Britain’s decision to leave the EU and, therefore, the Single Market. Basic 
Treaties signed by all Union’s countries determine the most important principles such as free movement of 
goods, people and the protection of the EU freedom of establishment. After Brexit the UK will lose all 
rights and privileges as a member of the EU. 

Furthermore, Brexit will have impact not only on contracts with international parties indeed but it 
will considerably affect regulations connected with the UK incorporated companies’ status within the EU as 
well. After March 2019 all UK firms (also branches) on the territory of the Union will be considered as 
third country’ companies what may require additional legal procedures and taxes increase. In addition, all 
benefits connected with the EU fundamental principles will be eliminated. 

To sum up, it is difficult to predict all legal consequences for the private sector in England after 
Brexit. Moreover, all solutions regarding legislative changes and attempts to reintegrate the UK legal 
system into the EU legal field are subject to the British government’ negotiations and agreements with 
national authorities of each member of the Union which will require permanent and consecutive work 
of lawyers and the Government in this direction. 

References: 

1. Hunt, A., Wheeler, B. (2018) Brexit: All you need to know about the UK leaving the EU. BBC News. 
<http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-32810887> [in English]. (2018, February, 28). 

2. Begg, I. (2017) The gaffe that keeps on taking: how to break the deadlock over Britain’s EU divorce bill. 
LSE Brexit. Blog Entry. <http://eprints.lse.ac.uk/85567> [in English]. (2017, February, 08). 

3. Barnard, C., Peers, S. (2017). European Union Law. Oxford: Sage. [in English]. 
4. Berwin, S. (1992). Competition and Business Regulation in the Single Market (European business guides). 

London: Mercury Business Books. [in English]. 

                                                      
1 Eur-lex (2000). Council Regulation on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and 

commercial matters <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32001R0044> (2018, April, 10). 



ISSN 2336-5439 EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ 

 32 

5. Gee, G., Rubini, L., (2018) Leaving the EU? The Legal Impact of “Brexit” on the United Kingdom. Birmingham 

Law School: University of Birmingham. <https://www.birmingham.ac.uk> [in English]. (2018, February, 06). 
6. Bird & Bird (2018) Brexit: Legal Process & Future UK/EU Relationship. <https://www.twobirds.com/en/ 

hot-topics/brexit> [in English]. (2018, February, 05). 
7. Hillman, J., Horlick, G. (2017). Legal Aspects of Brexit: Implications of the United Kingdom’s Decision 

to Withdraw from the European Union. London: Institute of International Economic Law. [in English]. 
8. Thody, N., Gwynedd-Jones, V. (2017). How might Brexit impact your commercial contracts and what, if anything, 

can you do about it? Lexology. <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=57503845-4a55-42a8-88e6-
153308c77968> [in English]. (2018, February, 05). 

9. Smith, H. (2018) Brexit: Charting a new course. Legal guide. Herbert Smith Freehills LLP 
<https://www.herbertsmithfreehills.com/latest-thinking/brexit-contracts> [in English]. (2018, February, 07). 

10. Alexander, K., Barnard, C. (2018.) Brexit and Financial Services. Law and Policy. London: Hart Publishing. 
[in English]. 

11. DeGroot, M., Fienberg, S. and Kadane, J. (1994). Statistics and the Law. New York: Wiley. [in English]. 
12. Van Hoecke, M. (2000). Methodologies of Legal Research – Which Kind of Method for What Kind of Discipline? 

Oxford: Hart Publishing. [in English]. 
13. Vibhute, K., Aynalem, F. (2009). Legal Research Methods. Oxford: Sage. [in English]. 
14. Kish, L. (1965). Survey Sampling. New York: John Wiley & Sons Inc. [in English]. 
15. QLTSchool (2016) Why English Law Governs Most International Commercial Contracts. 

<http://www.qlts.com/blog/english-law/why-english-law-governs-most-international-commercial-contracts> 
[in English]. (2018, April, 01). 

16. The official website of Parliament of the UK (2017). European Union (Withdrawal) Bill 

<https://services.parliament.uk/bills/2017-19/europeanunionwithdrawal.html> [in English]. (2018, February, 05). 
17. Gov.uk (2016) UK nationals in the EU: Essential Information. Guidance <https://www.gov.uk/guidance/ 

advice-for-british-nationals-travelling-and-living-in-europe> [in English]. (2018, April, 01). 
18. Kon, G., Brown, L. (2017). Brexit and commercial contracts. Assessing the impact. PLC Magazine, 3, 05, 21-26. 

[in English]. 
19. Gov.uk (2018) Companies House <https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house> [in English]. 

(2018, April, 04). 
20. Burton, L. (2017) City to lose 10,500 jobs by Brexit as fifth of firms flag relocation plans. The Telegraph. 

<https://www.telegraph.co.uk/business/2017/12/11/city-lose-10500-jobs-brexit-fifth-firms-flag-relocation-plans> 
[in English]. (2018, April, 05). 

21. The official website of European Union (2018) A peaceful Europe – the beginnings of cooperation. 

<https://europa.eu/european-union/about-eu/history/1945-1959_en> [in English]. (2018, February, 17). 
22. Eur-lex (2000) Council Regulation on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and 

commercial matters <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32001R0044> [in English]. 
(2018, April, 10). 



ISSN 2336-5439                                                                              EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 5 Issue 3 2018 

 33 

Liudmyla Chekalenko, ScD in Political Science 
Hennadii Udovenko Diplomatic Academy of Ukraine 

PROFESSIONALS OF THE DIPLOMATIC FRONTLINE 

The strong Army and developed Economy are  
the best Presents for the Ukraine Diplomacy 

The author analyzes successes of the Ukrainian diplomacy rooting for the diplomatic advances of 

the Ukrainian state in the 21st century and dwells upon the necessity to give back to diplomacy 
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following: the introduction of the no-visa regime with the European Union and deepening 

cooperation with the NATO. So, it was concluded that (1) the modern state of development of 

Ukrainian diplomacy is marked by the European and Euro-Atlantic advances and demands 

precise criteria on determination of the strategic course of the state and strategic partners 

willing to provide necessary support in achievement of the set goal; (2) the thesis “to save what 

we have” should become a strategic roadmap, historical experience may help with finding 
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Keywords: diplomacy, war, security, achievements, tasks, NATO, EU, sovereignty, international 

subjectivity. 

The foreign policy implemented by the diplomacy of Ukraine is called upon providing foundations 
of independent subjective existence of the Ukrainian state. International legal subjectivity includes: 
recognition of the state by the international community, respect for the principal of peaceful coexistence 
and cooperation, adherence to the general human values, as well as active cooperation on the international 
arena. 

Development of the Ukrainian state demanded not only taking in consideration the already existent 
models within the right of succession, but also forming a renewed model of international relations that 
would correspond to new challenges and threats for the sovereign existence of Ukraine. 

In first state documents of the 1990s, the foreign policy priority was defined as the vector towards 
the European integration. This choice was justified by geographical factors, political preferences, economic 
components, ideological priorities, mentality of the Ukrainian people, importance of European values, and 
after all, by the European adherence of Ukraine itself. 1 

Let us recall challenges for Ukraine that dictated return to its roots – to Europe. Critical situation 
in economy as the result of failure of Mikhail Gorbachev’s reforms and following collapse of the USSR; 
absence of military and security support on behalf of allies; pressure by leading world powers in regard to 
the nuclear status of Ukraine that resulted in elimination of its nuclear potential that was the third largest in 
the world; a need for acceleration of decision making as a result of non-recognition by Russia (in 1991-
1999) of the sovereignty of Ukraine; negative consequences of Afghan war, such as drug trafficking and 
drug abuse, exotic and psychiatric illnesses, orphanage, moral expenses, etc.; syndrome of Chernobyl 
tragedy: incapacity and inability to overcome the catastrophe, drastic increase in oncologic and other 
illnesses, psychological pressure of negative information, etc. All this contributed to the revival of national 
consciousness, return to the roots and the idea of national identity. 

In the beginning of 1990s, the Ukrainian Soviet Republic did not have any experience in independent 
counteraction of aggression. Historical memory partially preserved sporadic memories, but in general 
the 70 years under the Soviet government managed to form a unified Soviet nation. Since its independence, 
Ukraine has not fought anyone, and was proud of preserving the Ukrainian post-Soviet space in peace and 
agreement with the absence of ethnical conflicts and any other confrontation. Probably, due to the absence 
of direct threats, Ukraine did not expect stab in the back by “reliable” Russian “friend”; it got somehow 
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loose and did not care about its military defense and allowed foreign, and in particular Russian, oligarchy 
and military tycoons to penetrate its economy and legal system. 

What today’s Ukraine has received on behalf of its so-called “strategic partner”? It has received war, 
the occupation of Crimea, military actions in Luhansk and Donetsk regions, as well as destruction of their 
economic and social potency. 

This terror is to be experienced by this and next generations. Experience, survive and overcome… 
This is a challenge for the older generation: teach to counteract, be balanced and wise, live 

in circumstances of war and hatred, fight enemies and pardon them on repentance. 
International recognition of the sovereign Ukraine is a remarkable page of our modern history. 

The Ministry of Foreign Affairs, during the first independent years under the guidance of Anatolii Zlenko, 
actively walked into the system of international relations. Diplomatic relations were established and 
embassies opened. Ukraine obtained membership in the OSCE (1992); diplomatic missions of Ukraine 
opened in a range of international organizations. Ukraine did not have such opportunity in times of the 
USSR. First agreements, first treaties are made by sovereign Ukraine. First, first, first… 

In its ancient and complicated history, bloodshed of struggle for existence, independence, 
sovereignty and territorial integrity, such an intensive move into the world, although long awaited, was still 
unexpected by our state. Ukrainian diplomacy started its march on the planet. Transference of the foreign 
policy component to the next foreign minister Hennadiі Udovenko brought new challenges and 
achievements to Ukraine. Just mentioning few, gaining membership in the Council of Europe, the 
Partnership and Cooperation Agreement with NATO, Charter on a Distinctive Partnership with NATO; 
entrance into force of the Partnership and Cooperation Agreement with the European Union; participation 
in activities of the Central European Initiative (CEI) and the Central European Free Trade Agreement 
(CEFTA); cooperation with the Visegrád Group, as well as collaboration within the Normandy format. 
Development of cooperation with groups of countries and each of them individually through realization 
of unique models of cooperation – distinctive, deepen, political, strategic, strengthened partnership, etc. 

Since Ukraine aspired for peaceful cooperation and gave up its nuclear weapon, its foreign policy was 
characterized by multiple vectors. In order to deepen collaboration with strategic partners, the MFA 
of Ukraine opted for specific interaction scenarios on the bilateral level. Ukraine – USA: binational Kuchma-
Gore Commission; Ukraine – Poland: Consultancy Committee of the Presidents of Ukraine and Poland. 

For diplomacy of sovereign Ukraine that lacked professional staff, experience and knowledge, first 
years of international subjectivity were quite a serious challenge, but at the same time they were interesting, 
insightful, inspiring and, without exaggeration, full of certainty. 

Diplomacy was creating foreign policy, and it is fascinating to be a creator! Talented individuals 
grew up into outstanding diplomats. It is difficult even to name them all. 

The Ukrainian diplomacy managed to do a lot: presidency in the UN General Assembly (under 
Hennadii Udovenko), development of foundational documents of foreign policy (the Main Directions of 
Foreign Policy, Laws of Ukraine on the Foundations of National Security, and on the Diplomatic Service; 
Strategy of European Integration, etc.); strategic documents on the realization of the European vector, such 
as Ukraine-EU Association Agreement, and Partnership and Cooperation Agreement; agreements and 
cooperation in the national security field with the NATO: foundational bilateral treatises on the mutual 
recognition and cooperation, Ukraine-US Strategic Cooperation Charter, Charter on a Distinctive 
Partnership and Memorandum with NATO; as well as bilateral agreements, such as on Mutual 
Understanding and Unity with Poland. 

The beginning of 90 years was a period of EU creation too. Ukraine signed the Partnership and 
Cooperation Agreement with EU but as a European state needed to be useful for the defense forces of EU. 
So, some information about the EU Common European Security and Defence Policy (CFSP). After failure 
of the EU Constitution and signature of the Lisbon Treaty, one may forecast the following likely scenarios 
of evolution of the security policy of European countries. Due to problems in Afghanistan, the United 
States may decide to make its NATO allies (i.e. EU member-states) responsible for potential failure of the 
Afghan campaign. In their turn, such developments could allow to identify a new milestone in the security 
policy of the European Union. In the latter case, it is fairly possible that European military formations may 
be used for protection of new assets in relevant regions. In its turn, it could substantiate development 
of a new concept of the European Union – expansion of the European zone of responsibility to other 
regions of the World, in addition to delimitation of zones of responsibility with NATO. In such a case, 
the security component of Europe is likely to amalgamate with the Trans-Atlantic component to prevent 
a global nuclear disaster. 
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As the Agreement on Partnership and Cooperation between Ukraine and EU is close to expiration, 
the parties believe that it is necessary to continue their cooperation. The Ukrainian party believes that it 
would be appropriate to make the future agreement in the form of a European Agreement on Association 
between Ukraine and the EU, that could provide the most efficient mechanism for the joint response to 
challenges, caused by the EU expansion. In such a context, Ukraine could get some benefits from accession 
of new EU member-states to the Generalised System of Preferences and relevant additional reduction 
of customs tariffs; as well as from potential transfer of a series of industrial facilities to Ukraine from 
the new member-states. Economy of border regions of Ukraine could also get some positive effects due 
to inflow of foreign investments and development of transport infrastructures. 

After the failure of the EU constitution, the European Union considered all pros and contras and had 
not closed the window of opportunities for potential accession of other European countries to the EU. After 
introduction of amendments by the Amsterdam Treaty (October 2, 1997) and the Treaty of Nice (February 
26, 2001), the article on EU membership still exists, albeit with certain interpretations (Article 49), that 
resulted in complicating the procedure of admission of new EU members. This means that Ukraine, like 

any other European country, may apply for membership. As Ukraine-EU Agreement on Partnership 
and Cooperation may be extended automatically only for one year, negotiations on a new enhanced 
agreement were continue. But a new outcome was realized – i.e. development of an association agreement. 

Ukrainian diplomacy managed in a short time on the early of 90 years to settle interstate problems 
that appeared as a result of the Soviet Union collapse: territorial strives and material claims (Belarus, 
Moldova, Poland, Romania, Russia), complicated issues of historical memory (Poland, Romania, Hungary) 
that Ukraine faced from time to time. 

The modern successes of diplomacy in the situation of Russian war against Ukraine are mentioned as 
follows by the current MFA Head Pavlo Klimkin:1 

 Counteraction of Russian aggression and consolidation of international support of Ukraine; 
 Creation of European state; 
 Protection of Ukraine’s citizens and promotion of Ukrainian business abroad, etc. 
The defense of Ukraine, counteraction enemy and involvement of leading world powers to support 

Ukraine is discussed on all international levels. With this aim, appeals to the International Court were filed, 
more than 40 meetings of the OSCE Permanent Council and more than 30 meetings of the Committee 
of Ministers of the Council of Europe and Parliamentary Assembly of the CE, as well as a number 
of extraordinary meetings of the UN Security Council were held. In the framework of international 
organizations, decisions and resolutions were adopted that condemned Russia’s policy. The delegation 
of the Russian Federation was deprived of vote power in the Parliamentary Assembly of the Council 
of Europe. 

Sanctions against Russia were strengthened: restrictions for Russia were introduced by the EU, USA, 
Canada, New Zealand, Japan, Norway, Australia, and Switzerland among others. The package 
on implementation of Minsk agreements became a road map for peaceful settlement. 

As a result, Ukraine stopped bloodshed and strengthened its defense capacity. International pressure 
on the Russian Federation with the aim of implementation of all the demands was preserved. And all this 
was carried out by Ukrainian diplomats. 

Priorities for the future are defined as the following five: counteraction of Russian aggression, 
strengthening national security, support of Ukrainian citizens, promotion of Ukrainian business, and 
professionalism of the diplomatic service. 

We count among successes of the Ukrainian diplomacy the following: introduction of no-visa regime 
with the European Union and deepening cooperation with the NATO. Thus, Ukraine was granted the status 
of aspiring country to the Alliance membership. For successful realization of programs, a system of trust 
funds was established. The Alliance opted for the system of trusts due to the gained positive experience 
in channeling resources for precise tasks. First successes in this sphere were reached in realization of the 
Partnership for Peace Program – project on destruction of anti-personal mines. Existing trusts were 
complimented by new ones: 

 Trust Fund on Counter-Improvised Explosive Devices and Explosive Ordnance Disposal 
(reestablished in 2016); 

                                                      
1 Ministry of Foreign Affairs of Ukraine (2017). Ministry of Foreign Affairs of Ukraine: achievements of the year 

2015, 2016, 2017. <http://mfa.gov.ua/ua/public-info/action-plan-coalition-gov> (2017, May, 08). 
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 Command, Control, Communications and Computers (C4) Trust Fund. Lead nations: Canada, 
Germany, United Kingdom; 

 Logistics and Standardization Trust Fund. Lead nations: Czech Republic, the Netherlands and 
Poland; 

 Cyber Defense Trust Fund. Lead nation: Romania. The center of cyber defense specialists training 
is in Estonia; 

 Military Career Management Trust Fund. Lead nation: Norway; 
 Medical Rehabilitation Trust Fund. Lead nation: Bulgaria. 
 NATO Science for Peace and Security Program of cooperation 1. 
Since April 2014, the NATO Science for Peace and Security (SPS) program of cooperation with 

Ukraine has 40 long-term projects, including 49 new activities, in a variety of areas such as defense against 
chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN) agents, smart energy, security-related advance 
technologies and cyber defense. General budget of the Program for 2014-2019 is 15 billion Euro. The 
program introduces also streamlined activities, such as “Women, peace and security” and border security, 
as well as institutional capacity building, strengthening civil control over military forces, etc.2 Moreover, a 
number of successful steps were made by the Ukrainian diplomacy on a bilateral level. 

Summing up, we should stress that the evolutionary development is irreversible. This conclusion is 
indirectly confirmed by numerous European projects dealing with Ukraine and its neighbours. 

Many examples in the human history suggest that any evolutionary phenomenon may be suspended 
for some time, but it cannot be prevented, as dialectic laws of social development operate independently 
and often against the will of participants of historic processes. 

Summing it up, (1) the modern state of development of Ukrainian diplomacy marked by the 
European and Euro-Atlantic advances demands precise criteria on determination of the strategic course of 
the state and strategic partners willing to provide necessary support in achievement of the set goal; (2) the 
thesis “to save what we have” should become a strategic road map. Historical experience may help with 
finding solutions in a complex current situation; (3) gradual integration of Ukraine into European security 
and economy structures requires a search for adequate models of cooperation with neighboring states; (4) 
diplomacy of Ukraine should be armed, and in this context it is a question of state military capacity 
building. 

The best present for the diplomacy of Ukraine, as we see it, is strong army and developed economy. 
Sanctions against Russia we also consider political and economic presents to Ukraine on behalf of other 
states. Among such presents is also the support of the whole world that Ukraine witnessed in time of its 
election as a temporary UN Security Council member in 2016-2017, as well as introduction of no-visa 
regulations with the EU and definition of Ukraine as a NATO aspiring member state. All these are 
achievements and presents to out diplomacy. 

Observing coordinated efforts of European countries against the global security crisis, we may hope 
that sooner or later EU member-countries will be able to join their forces for protection of the newly 
established integration space through unification of necessary components – including in the sphere of 
foreign and security policy. But, as we see, any project of European security development without Ukraine 
is futile. 
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The article is devoted to definitions of the mechanism of state regulation in forced migration. 

The article defines the term of the state regulation mechanism for internally forced migration as 

a process of coordinated influence of the management subjects on social relations, associated 

with the forced territorial migration of people within the state. The coordinated influence is 

implemented through legal, administrative, financial, organizational, informational, and social 

measures taken by public authorities. The gradation of the state regulation mechanisms in 

internal forced migration is emphasized depending on functional measures: the legal, 

administrative, and financial mechanisms of state regulation of internal forced migration; and 

depending on the migration stage, on those to be carried out before and after acquiring this 

status acquiring the status of internally displaced person. 

Keywords: mechanism, state regulation, internal migration, forced migration, improvement. 

1.1. Вступ 
Регулювання вимушеної міграції та проблеми забезпечення прав внутрішньо переміщених 

осіб стали проблемою світового співтовариства в ХХ ст., що було опосередковано збройними 
конфліктами та міжетнічними сутичками, які у свій час мали місце у Вірменії та Азербайджані 
(конфлікт у Нагірному Карабасі), Грузії (Абхазія та Південна Осетія), Молдові (конфлікт 
у Придністров’ї) та інших країнах.1 Масштабність вимушеної внутрішньої міграції на території 
сучасної Української держави потребує створення адекватного науково обґрунтованого підходу до 
визначення механізмів державного регулювання у цій сфері. Станом на 5 лютого 2018 р., за 
даними Міністерства соціальної політики України, взято на облік 1 493 057 внутрішньо 
переміщених осіб, або 1 218 611 сімей, які внаслідок тимчасової окупації частини території 
України та проведення антитерористичної операції були вимушені переселитися з Автономної 
Республіки Крим, міста Севастополя, а також з Донецької та Луганської областей. Як наслідок, 

актуалізовано процеси євроінтеграції, реакційний характер яких призвів до множинності вибору 

цінностей у державному управлінні загалом. Відтак, результатом аномії суспільства, яку 
викликано соціально-політичною напруженістю на Сході України є зміна системи культурних 
архетипів населення, що без відповідного корегування та управління призведе до змін 
культурного коду, що необхідно враховувати при виборі стратегії державного регулювання 
у сфері внутрішньої вимушеної міграції. 

                                                      
1 Internal Displacement Monitoring Centre (2014). Global Overview 2014: People internally displaced by conflict and 

violence 2014 <http://www.internal-displacement.org/assets/publications/2014/201405-global-overview-2014-en.pdf> 
(2017, грудень, 18). 
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1.2. Матеріали та методи 
Методологічну основу дослідження складає комплекс загальнонаукових і загальнонаукових 

методів, таких як: аксіоматичний – при визначенні вихідних положень дослідження; абстрактно-
логічний – при узагальненні міжнародного досвіду механізму державного регулювання у сфері 
внутрішньої вимушеної міграції; системного аналізу – при опрацюванні емпіричної інформації, 
формулюванні напрямів розвитку механізму державного регулювання у сфері внутрішньої 
вимушеної міграції; індуктивний і дедуктивний – при оцінці особливостей розвитку державного 
механізму регулювання у сфері внутрішньої вимушеної міграції; порівняльно-ретроспективний, 
історичний, а також екстраполяції та факторного аналізу – при визначенні тенденцій розвитку 
механізму державного регулювання у сфері внутрішньої вимушеної міграції; прогностичного 
аналізу – при виявленні шляхів розвитку механізму державного регулювання у сфері внутрішньої 
вимушеної міграції України. Для досягнення мети дослідження використано не лише досягнення 
науки, а й стан правового регулювання внутрішньою вимушеною міграцією. На теперішній час 
воно є фрагментарним, хоча, було прийнято Закони України «Про створення вільної економічної 
зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій 
території України»1, «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 
окупованій території України»2, «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання 
в Україні»3. 

1.2.1. У науковій думці не вироблено єдиного підходу до визначення вимушеної внутрішньої 
міграції, яка є об’єктом державного регулювання. У 2010 р. результатом колективних зусиль 
міжнародних та недержавних організацій, гуманітарних місій та безпосередньо ООН було створено 
Довідник по захисту внутрішньо переміщених осіб, в якому пояснено сутність самого явища та його 
передумови, а також зазначено, хто саме несе відповідальність за долю цієї категорії населення4. 
При встановленні сутності поняття «державне регулювання у сфері внутрішньої вимушеної 
міграції» використано висновки, яких присвячено проблематиці державного регулювання у сфері 
міграції загалом5. 

1.2.2. Щодо категорій «державне регулювання» та «механізм державного регулювання», то 
вони співвідносяться як частина та ціле. Державне регулювання включає механізми його здійснення, 
опосередковує як статичну, так і динамічну сферу. У наукових працях дослідників термін 
«механізм» набув особливого розвитку, його розуміють як сукупність засобів та методів досягнення 
поставлених цілей. Відповідно до мети або визначених державою завдань відбувається відбір 
відповідних заходів для їх досягнення, що робить механізм державного регулювання різним за своїм 
складом, різним за набором засобів. Виокремлено наступні підходи до визначення поняття 
«механізм державного регулювання»: механізм державного регулювання визначено як поєднання 
методів, форм, стимулів, інструментів, технологій, яких використовує держава6; як сукупність 
певних державних регуляторів (наприклад, у дослідженнях7; як спосіб дій суб’єкта, набір 

                                                      
1 Закон про створення вільної економічної зони Крим та про особливості здійснення економічної діяльності 

на тимчасово окупованій території України 2014 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради 

України, 43, 2944 (2030). 
2 Закон про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території 

України 2014 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 26, 2172 (892). 
3 Закон про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні 2003 (Верховна Рада України). 
Офіційний сайт Верховної Ради України <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1382-15/card6#Public> 
(2018, листопад, 02). 
4 Global Protection Cluster Working Group (2010). Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons. 
Geneva: Inter-Agency Standing Committee, 545. 
5 Бублій, М. (2008). Державне регулювання зовнішньої міграції робочої сили в Україні: Автореферат 
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата з державного управління. Харків: Харківський 
регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління 
при Президентові України, 20; Нагорнова, О.В. (2008). Державне регулювання трудової міграції в умовах 
ринкової трансформації економіки України: Автореферат дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 20. 
6 Корецький, М. (2002). Державне управління аграрної сфери у ринковій економіці. Київ: УАДУ, 260; 
Чорна, О.М., Кравченко, М.А. (2011) Механізм державного регулювання інноваційної діяльності суб’єктів 
господарювання в Україні. Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції, 2, 63-66. 
7 Дідківська, Л., Головко, Л.С. (2000). Державне регулювання економіки. К.: Знання, 209. 
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інструментів, які розв’язують протиріччя1; як заходи і засоби, розроблені державою з метою 
активізації суб’єкта2. 

1.2.3. Щодо неурядових організацій, якими здійснено підтримку внутрішньо переміщених 
осіб, слід звернути особливу увагу на низку свіжих досліджень Джуді Ель-Бушара та Келлі Фіш. 
Окрім іншого, цими вченими було виокремлено міжнародні операційні та неопераційні агентства, 
які працюють у сфері внутрішньо вимушеної міграції. Так, міжнародні операційні агентства 
реалізують проекти, яких направлено на задоволення основних матеріальних потреб (наприклад, 
продовольчі проблеми, вода, санітарні, медичні питання, реєстрація), а також забезпечення: 
соціального розвитку і представництва; психологічної підтримки; набуття навиків і навчання до 
нових умов та повернення; доступу до засобів існування і мікрофінансування; захист та лобіювання. 
Серед масштабних організацій, які виконують вказані функції, можна вказати наступні: 
Міжнародний Комітет Червоного Хреста, Лікарі Без Кордонів, Save the Children. Навпроти, 
неопераційні агентства здебільшого опікуються розробленням стратегій, дослідженням правових і 
організаціях питань, пов’язаних з інтеграцією внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, до них 
відносяться: «Refugees International», яка надає допомогу в ліквідації ситуацій, що призвели до 
переміщення; «Глобальний Проект ВПО» документує ситуацію з внутрішньо переміщеними 
особами на глобальному рівні, веде облік в різних державах цієї категорії населення, регулярно 
оновлює фактичні дані, надає навчальні матеріали по питаннях переселення; є і інші ініціативи із 
проведення досліджень і розробки стратегій («Комітет Взаємодії в сфері Стратегії і Практики по 
Гуманітарній допомозі», «Американська Рада по Міжнародним Діям Добровольців»3 та ін.). 

1.3. Результати 

1.3.1. Поняття «механізму державного регулювання внутрішньою вимушеною міграцією» 
нами визначається як процес погодженого впливу суб’єктів управління на суспільні відносини, яких 
пов’язано з вимушеним територіальним переміщення населення в межах держави. Погоджений 
вплив реалізується за допомогою сукупності правових, адміністративних, фінансових, 
організаційних, інформаційних і соціальних заходів, які здійснюються органами державної влади та 
інститутами громадянського суспільства. Сутність державного регулювання та вибір його 
механізмів залежить від об’єкта державного регулювання. Виходячи з мети цього дослідження – це 
є вимушена внутрішня міграція. 

1.3.2. Стосовно міжнародної практики вирішення проблеми з внутрішньо переміщеними 
особами, то на особливу увагу заслуговує недавній досвід Азербайджану. Для врегулювання 
проблеми внутрішньо переміщених осіб у 1992 р. було прийнято Закон «Про статус біженців та 
вимушених переселенці», згодом його було змінено у 1999 р. Цей нормативно-правовий акт вперше 
запропонував низку соціальних гарантій, зокрема: надання тимчасового місця проживання; 
безплатний проїзд і провіз майна до тимчасового місця проживання; медичне обслуговування та 
надання лікарських препаратів; першочергове розміщення в спеціальні соціальні установи інвалідів 
та людей похилого віку з числа внутрішньо переміщених осіб; отримання матеріальної допомоги. 

При переселенні на постійне місце проживання внутрішньо переміщених осіб компенсуються 
витрати переїзду. Вони можуть отримати безпроцентний кредит на 10 років, земельну ділянку у 
користування, при самостійній купівлі житла звільняються від нотаріального мита. Також 
внутрішньо переміщеним особам надається сприяння в працевлаштуванні, у разі перекваліфікації на 
час навчання виплачується середня заробітна плата за новою спеціальністю4. Крім того, було 

                                                      
1 Латинін, М. (2006) Аграрний сектор економіки України: механізм державного регулювання. Харків: Магістр, 
320; Колпаков, В., Кузьменко, О. (2001). Адміністративно-правовий механізм протидії нелегальній міграції. 
Нелегальна міграція та торгівля жінками. Київ: Інститут держави та права імені Корецького, 861-945. 
2 Розпутенко, І. (2009). Державна політика України в контексті геоекономічних змін. Науково-інформаційний 

вісник з державного управління, 2, 25-29; Мельтюхова, Н., Рябцева, Ю. (2008) Організаційний механізм 
реалізації державної влади. Теорія та практика державного управління, 1 (20), 70-78. 
3 El-Bushara, D., Fish, K. (2012). Refugees and Internally Displaced Persons. Inclusive Security. 
<https://www.inclusivesecurity.org/wp-content/uploads/2012/04/40_refugees.pdf> (2018, квітень, 09). 
4 Law of the Azerbaijan Republic on the status of refugees and internally displaced persons 1999 (Milli Mejlis  
of the Republic of Azerbaijan). The official website of The Republic of Azerbaijan 

State Migration Service. <http://www.migration.gov.az/images/pdf/be8fe5589d68f124389e68a27ec89ab6.pdf> 
(2017, грудень, 18). 
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створено Центральний орган виконавчої влади, на який покладено реалізацію політики щодо 
внутрішніх переміщених осіб – Державний комітет Азербайджанської Республіки у справах 
біженців та вимушених переселенців. Основними завданнями Державного комітету у справах 
біженців та вимушених переселенців є тимчасове розселення, репатріація та соціальний захист 
біженців, іммігрантів та осіб, які вимушені були залишити свої домівки; надання статусу біженця 
або вимушеного мігранта; покращання соціальних умов життя на територіях, звільнених від 
окупації; збір статистичних даних щодо біженців та вимушених переселенців; робота з неурядовими 
та міжнародними організаціями з метою реабілітації, возз’єднання сімей, підвищення рівня 
зайнятості, скорочення бідності, створення умов для повернення додому, будівництва житла та 
соціальних об’єктів для біженців та вимушених переселенців1. 

У 2004 р. було заборонено виселення біженців і внутрішньо переміщених осіб без надання 
їм житла, що негативно позначалося на ставленні до вказаної категорії населення. У тому ж році 
було прийнято Державну програму з покращання житлових умов и підвищення рівня зайнятості 
біженців та вимушених переселенців, крім того, понад ряд законодавчих документів, 
спрямованих на забезпечення її виконання. Спеціальні програми було розроблено щодо 
працевлаштування та професійного навчання внутрішньо переміщених осіб, а також щодо 
надання їм низки пільг при прийомі на роботу в державному секторі. Водночас програма 
передбачала розробку детального плану репатріації. З часу прийняття Програми фінансування 
заходів з облаштування переселенців було збільшено десятикратно. Причому в основному 
за рахунок державного бюджету (приблизно третина коштів надходить із нафтового фонду), 
хоча міжнародна допомога продовжує надаватися. 

Брак національних ресурсів допомоги внутрішньо переміщеним особам опосередковує 
активну співпрацю з міжнародними органами. Україною також ведеться співпраця, але не на 
системному рівні, а на місцевому та в межах вертикалі певних держаних установ. Робота та 
координація міжнародних організацій відбувається на основі Плану стратегічного гуманітарного 
реагування, в який закладена оцінка ситуації щодо внутрішньо переміщених осіб та оцінка ресурсів, 
яких потрібно залучити. Аналіз здійснюється на основі кластерного підходу2. В межах цього 
підходу визначається набір проблемних сфер (освіта, тимчасовий притулок, продовольча безпека, 
охорона здоров’я/харчування, засоби до існування/якнайшвидше відновлення, захист, 
водопостачання, санітарія та гігієна і загальна координація), в межах яких працюють відповідальні 
організації та визначається цільова група, яка отримуватиме допомогу. 

Необхідним є й увага до досвіду Грузії щодо вирішення проблеми внутрішньо переміщених 
осіб. Так, ще у 1992 р. було створено Міністерство у справах біженців та розселення Грузії, а 
з 2011 р. – Міністерство Грузії у справах осіб, вимушено переміщених з окупованих територій, 
біженців та розселення. У 1996 р. прийнято закон «Про внутрішніх переміщених осіб з окупованих 
територій Грузії». Проте держава вкрай мало опікувалася питанням облаштування внутрішньо 
переміщених осіб, оскільки вважалося, що єдиним адекватним рішенням проблеми є повернення. 
У 2007 р. постановою уряду Грузії було затверджено Державну стратегію щодо внутрішніх 
переміщених осіб. Хоча повернення, як і раніше, декларувалося як незаперечна мета, проте було 
виявлено готовність шукати тривалі рішення для внутрішньо переміщених осіб шляхом їх інтеграції 
в місцях притулку. Операційним документом із реалізації Стратегії з розв’язання проблем 
внутрішньо переміщених осіб є «План дій». Його перший варіант було розроблено ще у 2008 р., 
після того він кілька разів оновлювався з останньою редакцією у 2012 р. на період 2012-2014 рр. 
У ньому було передбачено заходи щодо пошуку довготривалих рішень житлової проблеми, 
забезпечення для внутрішньо переміщених осіб гідних умов життя та припинення залежності від 
держави, включення найбільш вразливих осіб до єдиної державної програми соціального захисту. 
Той План передбачав і розробку міжвідомчого координаційного механізму для його реалізації із 
активним залученням міжнародної допомоги і інститутів громадянського суспільства, створення 

                                                      
1 Azerbaijan: Analysis of Gaps in the Protection of Internally Displaced Persons 2009 (UNHCR, The UN Refugee 
Agency). The official website of UNHCR, The UN Refugee Agency <http://www.unhcr.org/4bd7edbd9.html>  
(2017, грудень, 18). 
2 Strategic response plan for Ukraine 2015. (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs). 

HumanitarianResponse.info. <http://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine/document/2015-ukraine-
humanitarian-response-plan> (2017, грудень, 18). 
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Керівного комітету. Передбачено також систему контролю за програмами за участі громадянського 
суспільства та міжнародних організацій1. 

Як свідчить сучасний європейський досвід2, для допомоги внутрішньо переміщеним особам 
використовуються такі практики: першочергове забезпечення переселенців тимчасовим житлом 
з наявного житлового фонду, а також їх розселення в адміністративних будівлях і спеціально 
створених тимчасових поселеннях. Отримання постійного житла можливе за рахунок розселення 
у спеціально побудованих котеджних містечках або відремонтованих квартирах. У більшості 
випадків котеджні містечка будуються у сільській місцевості або у містах з невеликою щільністю 
населення. 

Окрім надання у користування житла, зазначені будинки оснащуються мінімальною 
кількістю побутових приладів і меблів. Відповідно до законодавства за спеціально збудованим 
житлом зберігається статус муніципального, воно надається у власність до моменту відновлення 
влади на окупованій території та відбудови пошкодженого житла під час бойових дій, надання 
грошових компенсацій за втрачене та частково зруйноване житла, чи безвідсоткової позики на 
придбання житла; забезпечення прав зайнятості за рахунок збереження існуючих форм 
стимулювання зайнятості та стандартів надання соціальної допомоги у зв’язку з безробіттям 
(виняток становили лише окремі процедури відновлення стажу осіб, які були незаконно звільнені, 
а також спрощення процедур працевлаштування, що дозволяло влаштовуватись на нову роботу 
за відсутності трудової книжки. Окрім того, у всіх країнах, як окрема форма стимулювання 
самозайнятості населення, передбачено безкоштовне надання переселенцям 
сільськогосподарських ділянок; надання грошової матеріальної допомоги виконує функцію 
підтримки мінімального рівня доходу найуразливіших верств населення, серед яких пенсіонери, 
інваліди, багатодітні сім’ї та інші). 

Проблеми соціального забезпечення майже в усіх країнах, за винятком Азербайджану, 
вирішуються на основі існуючих соціальних гарантій у країні. За усіма переселенцями зберігається 
право на безкоштовну середню освіту, медичне обслуговування та пенсійне забезпечення. 
Інституціональне забезпечення вирішення проблем переселенців у країні, внаслідок реалізації 
проектів підтримки тимчасових переселенців потребує не лише нормативно-правового та 
фінансового підґрунтя, а й інституціонального забезпечення. 

1.3.3. Забезпечення умов повернення до попередніх місць проживання – питання, що може 
стати достатньо актуальним у майбутньому. Більшість вимушених переселенців, з часом, по 
завершенню бойових дій та окупації, виявлять бажання повернутися до місць їх попереднього 
проживання. У цьому контексті провідний досвід інших країн передбачає надання можливостей 
повернення у приватну власність покинутих об’єктів нерухомості; надання одноразової державної 
допомоги для відновлення свого житла у разі повного його знищення; компенсація частки вартості 
на покупку або будівництво нового житла. Аналізуючи соціально-культурний аспект вимушеної 
внутрішньої міграції, то необхідно зазначити, що зустріч з новою соціокультурною реальністю 
змушує мігрантів відмовитися від прийнятого звичного способу життя, правил і способів поведінки 
та прийняти нові, що часто призводить до культурного шоку, травми. Хоча чинною українською 
владою і було запроваджено ряд заходів, яких спрямовано на адаптацію вимушених мігрантів та 
поза увагою залишається вироблення нового типу культурного архетипу як у вимушених мігрантів, 
так і загалом у населення України, що якісно впливає на їх участь у суспільних відносинах, а отже 
потребує управління. Відповідно зараз можна виокремити такі культурні архетипи, які виникли 
внаслідок вимушеної міграції: самовизначення українства, непевність щодо майбутнього, недовіра 
діючій владі, пошук та використання альтернативних способів забезпечення життя, невідворотність 
та відчайдушність, покладання більше на долю, аніж на власну самоврядну волю відносно життєвих 
надбань. 

                                                      
1 Action Plan for the Implementation of the State Strategy for Internally Displaced Persons during 2012-2014 2011 
(Ministry of internally displaced persons from the occupied territories, accommodation and refugees of Georgia).  
The official website of the Ministry of internally displaced persons from the occupied territories, accommodation 

and refugees of Georgia <http://mra.gov.ge/res/docs/201311211211332665.pdf> (2017, грудень, 18). 
2 Internal Displacement Monitoring Centre (2014). Global Overview 2014: People internally displaced by conflict 

and violence <http://www.internal-displacement.org/assets/publications/2014/201405-global-overview-2014-en.pdf> 
(2017, грудень, 18). 
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1.4. Висновки 

1.4.1. Обґрунтовано необхідність використання комплексного підходу для визначення 
механізму державного регулювання внутрішньої вимушеної міграції, який відображатиме історичні 
засади державного регулювання внутрішньою вимушеною міграцією; особливості внутрішньої 
вимушеної міграції як об’єкта державного регулювання; можливість участі суб’єктів, які 
здійснюють державне регулювання внутрішньої вимушеної міграції; міжнародний досвід 
державного регулювання внутрішньої вимушеної міграції. Поняття внутрішня вимушена міграція як 
об’єкт державного управління визначено як вид суспільних відносини щодо соціальної мобільності 
населення в межах держави, учасники яких змінюють місце постійного проживання незалежно від 
власної волі, що впливає на зміну їх правого статусу. 

1.4.2. Доведено, що на міжнародному рівні забезпечення прав біженців і вимушених 
переселенців, мігрантів обумовлено антидискримінаційним характером універсальних міжнародних 
документів і здійснюється в рамках діяльності не тільки органів загальної компетенції, але і 
спеціальних органів, що здійснюють контроль за дотриманням прав і свобод біженців і вимушених 
переселенців. Універсальні міжнародні механізми забезпечення прав і свобод біженців і вимушених 
переселенців на регіональному рівні доповнюються відповідними системами захисту (в першу 
чергу, європейською системою) цієї категорії населення. 

1.4.3.Обґрунтовано, що механізми державного регулювання внутрішньої вимушеної міграції 
в Україні різняться в залежності функціональних заходів, за допомогою яких вони здійснюються на: 
правовий механізм державного регулювання внутрішньою вимушеною міграцією; адміністративний 
механізм державного регулювання внутрішньою вимушеною міграцією; фінансовий механізм 
державного регулювання внутрішньою вимушеною міграцією тощо. Механізми державного 
регулювання вимушеною внутрішньою міграцію класифіковано в залежності від етапу переміщення 
на: ті, що повинні здійснюватись до моменту набуття статусу внутрішньо переміщеної особи; ті, що 
повинні здійснюватись після набуття такого статусу. 
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The article examines the migration processes in Japan, which are formed under the influence 

of a number of factors, and especially state policy. The transformation and development 

of migration policy that influences citizen’s life is considered. Attention was paid to the legal 

base of the Japanese government regarding the regulation of migration flows, as well as the 

positive and negative consequences for the country itself. The features of migration processes 

are characterized. The consequences of labor migration for the state are systematized. 

In addition, the motives and factors that encourage migration are considered. It is revealed that 

politicians who have a migratory past are increasingly appearing on the political arena, 

demanding equal rights with indigenous peoples. Based on data from the Statistics Bureau 

of Japan, the percentage of foreigners living in the territory of this country is analyzed. It is noted 

that migratory flows in the modern globalization world are of a driving character, which in one 

way or another forms the contours of political, economic and socio-cultural future. 
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market. 

Throughout history, we have the opportunity to observe the transformation and development of a 
migration policy that influences social life in one way or another and plays an important role in the 
evolution of socio-economic relations, which in turn influences on political development. Migration 
processes take a special place in the politics of each state. Along with such factors of international labor 
migration as globalization, the uneven development of different regions, the demographic situation in the 
host countries, the movement of foreign direct investment, the development of transport and 
communications, a very important factor is the official policy of regulating the migration itself. Due to the 
fact, that international labor migration encompasses many countries and regions, making the latter 
interdependent with migration flows, changes in the migration policy of one country can also effect on the 
situation of migration in other countries. To a certain extent, migration policy affects the quantitative and 
qualitative parameters of migration flows, their direction and the ratio of legal and illegal migration. 

Review of recent publications. The issue of migration in Japan was devoted to the work of foreign 
researchers. Among them are the following works: Kyla Ryan1, Seig, Linda2, Yamawaki, Keizo3 and others. 
Nevertheless, more attention needs to be given to the above subject. 

The objective of the report is to discuss and analyze the processes of international migration that 
influence on various aspects of Japanese life. 

Migration of the population is caused by economic, political, social and ethnic factors. Throughout 
the history of humankind, it played a significant role in social development. On the one hand, the scale and 
direction of migration processes to a certain extent indicate the state of social and economic development of 
the country. On the other hand, the migration process itself has a significant impact on the development of 
the country. 

For a long time, the Japanese nation remained homogeneous in ethnic terms – the number of non-
Japanese in the country did not exceed 1%, but changes in the domestic needs of the economy and society – 
the aging of the population and the shortage of labor, the processes of globalization – made us realize 

                                                      
1 Kyla, R. (2015). Japan’s Immigration Reluctance. The Diplomat. <https://thediplomat.com/2015/09/japans-
immigration-reluctance/> (2018, June, 06).  
2 Seig, L. (2016). Japan Eyes More Foreign Workers in Stealthy Challenge to Immigration Taboo. Japan Times. 
<https://www.japantimes.co.jp/news/2016/04/27/national/japan-eyes-foreign-workers-stealthily-challenging-
immigration-taboo/#.WhGH-zdx3IV> (2018, June, 06). 
3 Yamawaki, K. (2000). Foreign Workers in Japan: a Historical Perspective. In Japan and Global Migration: 

Foreign Workers and the Advent of a Multicultural Society. New-York: Routledge. 
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the inadmissibility of this doctrine, which allowed to modernize the migration legislation of the country. 
Japan is a mono-national country. The population of ethnic Japanese is approximately 90%. 

Supplementary to them, the native-born minorities live in the country – Ainu and Riukiushki. According to 
the national census, they are registered as Japanese. The question is whether these minorities are debatable 
by ethnic groups or ethnographic groups of the Japanese people. 

In accordance with The Statistics Bureau of Japan1, together with the Japanese, there is a small 
percentage of foreigners. For instance, as of 2001, there were 1 778 462 people – 1.4% of the population 
of Japan. During the 1950s and 1980s, they accounted for only 0.6%, but, because of economic upsurge and 
globalization, their number gradually increased. Major groups of foreigners are Koreans (36%), Chinese 
(21%), Brazilians (15%), Filipinos (9%), Peruvians (3%) and US citizens (3%). In 2005 the number 
of Ukrainians in Japan was about 907 people. 

Owing to the migration and to the complicated problems, that accompany it, this phenomenon is 
increasingly appearing in the political struggle, used by politicians as an argument against opponents, or as 
a means for acquiring political dividends. Politicization of migration, on the one hand, may be useful for the 
awareness of the society and the authorities of the need for policy decisions in this area, but, on the other 
hand, contributes to the emergence of additional tension in society. Migrants working abroad are, in fact, 
excluded from political life; they cannot exercise their right to vote, which creates a great deal of space for 
falsifications during the elections and for the manipulation of migrant workers by communities. This 
situation pushes immigrants to create their own political parties, capable of defending their interests, as the 
activists of immigrant organizations recently insist. 

It does not come as a surprise that politicians from the migrant background are increasingly 
appearing in the political arena, radical parties emerging, organized by migrants. Among their requirements 
are: the provision of equal rights with indigenous peoples, including the right to original ethnic-cultural 
development, the facilitation of the procedure for obtaining citizenship, the right to participate in local 
elections, etc. The results of their activities are to facilitate the process of naturalization in many countries, 
not only in Japan; providing voting rights at local elections, identical to citizens; the formation of advisory 
bodies designed to support migrants in various aspects, including political. 

M. Weiner emphasizes that "... provoked or forced migration can become an instrument by which 
one state can destabilize the situation in another, make it recognize its authority, force the neighboring state 
to interfere in its internal affairs, push the neighboring state to provide assistance or credit as the answer to 
the suspension of migration flows, or serve as a way of spreading their own political, economic interests, or 
interests of the dominant ethnic group for the sake of colonization ". 2 

In 1999, the Japanese government approved the main directions of its policy in two documents: 
"Ideal Society and Policy for Economic Rebirth"3 and "The 9th Basic Plan of Measures in the Region 
Employment4. According to these documents, the government has decided to facilitate the more active 
reception of foreign highly skilled technicians, while maintaining a cautious policy on unskilled labor 
resources. In March 2001, the government put forward the "e-Japan strategy" ("e-Japan strategy"), the goal 
of which was the adoption of 30 thousand IT professionals by 2005, the Ministry of Justice simplified the 
administrative procedure for the entry of such specialists from India for the status of "engineer". In a recent 
United Nations report on the demographic situation in leading industrialized countries, the organization’s 
experts advise Japan to accept at least 600,000 immigrants annually to fill the rapid decline in the working 
population. By 2050, according to experts, their number in the country should be increased to 33 million 

                                                      
1 The Statistics Bureau (2018). The official website of the Ministry of Internal Affairs and Communications of Japan. 
<http://www.stat.go.jp/english/> (2018, June, 06). 
2 Weiner, M. (1990). Security, Stability, and International Migration. Cambridge: Center for International Studies 
Massachusetts Institute of Technology, 43. 
3 Economic Planning Agency. Government of Japan (1999). Ideal Socioeconomy and Policies for Economic Rebirth 
1999. The official website of the Cabinet Office, Government Of Japan <http://www5.cao.go.jp/99/e/19990705e-
keishin-e.html> (2018, June, 06). 
4 Organization for Economic Cooperation and Development (2004). Trends in International Migration 
<https://books.google.com.ua/books?id=uKTVAgAAQBAJ&pg=PA222&lpg=PA222&dq=9th+Basic+Plan+for+Emp
loyment+Measures+Japan&source=bl&ots=tq6Cv_jSpa&sig=DRFVrewZBYY20jwh8LJtJSNaGB8&hl=ru&sa=X&v
ed=0ahUKEwiDlvu8t57aAhUOKVAKHUcrCCsQ6AEIOjAD#v=onepage&q=9th%20Basic%20Plan%20for%20Emp
loyment%20Measures%20Japan&f=false> (2018, June, 06). 
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people. Japan has only gradually begun to remove restrictions on the use of foreign labor. In addition, 
mitigation of immigration legislation will take place as the problems with labor resources in the country 
increase. 

Such migration processes have significant positive and negative consequences for the country. To the 
positive effects, we can refer to the general benefits of migration: 

– migration promotes to the growth of the population of able-bodied age and the reduction of the 
ratio of elderly people (65 years and above); 

– migration enlarges the labor force, which fuels economic growth; 
– multicultural dialogue plays an important role in combating intolerance and facilitates mutual 

understanding. Educational programs in formal as well as informal communication and youth work are 
effective tools for developing intercultural competences, increasing awareness of migration issues and 
presenting ethnic, religious, linguistic and cultural differences as a source of development, not 
as a problem; 

– the technical and economic level of production increases due to the work of more qualified 
immigrants; 

– opportunities for private investment increase; 
– the tension in the domestic labor market is reduced due to the export of surplus labor; 
– budget revenues are rising in the form of taxes from intermediary firms; 
– currency revenues to the country increase at the expense of private transfers of immigrants; 
– the standard of living and well-being of family members, left at home, increases. 
As for the negative aspects1, we can say: 
– firstly, society understands that the number of illegal migrants, who have penetrated into the 

country with counterfeit documents or stayed longer, than the specified period of their staying are engaged 
in dubious activities, which leads to the development of crime and, in general, the deterioration of security; 

– secondly, the process of aging of the population carries a shortage of manpower. In this regard, 
the government should review the restrictions on the admission of foreigners to work, and above all, it 
concerns the category of workers who are in urgent need (doctors, nurses, etc.); 

– thirdly, there are problems of abuse of the visa legislation preferences provided for the category of 
foreign probationer / interns. Under this status is understood training at the enterprise and internship. 
However, small and medium-sized Japanese companies are using the visa relaxation to get cheap labor. 
Typically, no one teaches such workers, but uses them to carry out heavy unskilled physical labor with low 
wages and without social guarantees; 

– fourthly, in Japan, there is the problem of using the "artist" category visas to bring girls prostituted 
into the country. Criminal groups use such a weakness in the legislation to conduct their illegal activities. 
The Japanese government is also subjected to international criticism of insufficient measures to combat 
trafficking in human beings; 

– fifthly, the active migration of the Japanese population to large cities turned the country into a 
highly hostile state and, as a result, caused a significant gap in the standard of living of the population and 
periphery. In the prefectures too, there was a shortage of young skilled personnel, as young people, going to 
big cities, did not return back. This further complicates the social and economic situation in the cities. 

In the light of the foregoing, it can be stated that the migration policy of Japan has undergone a 
significant stage of formation, undergoing changes and in a certain way, by improving the rules and norms, 
established for years.2 As we see, for the most part, the country conducts a moderate and well-balanced 
migration policy in order to prevent the influx of foreigners, and especially unskilled personnel. Modern 
Japanese legislation aims to preserve cultural diversity and plays an important role in building a future 
country through controlled migration. It should be emphasized that migration legislation is complex and is 
constantly being improved through the implementation of the necessary levers to attract professional 
migrants, investors, businessmen, and, on the other hand, to prevent entry into the country of undesirable 
categories of migrants to the country and thereby protect the national interests. 

                                                      
1 EMBRACE (2012). The pros and cons of Migration <https://www.embraceni.org/migration/the-pros-and-cons- 
of-migration/> (2018, June, 06). 
2 Green, D. (2017). As Its Population Ages, Japan Quietly Turns to Immigration. Migration Information  

Source. <https://www.migrationpolicy.org/article/its-population-ages-japan-quietly-turns-immigration >  
(2018, June, 06). 
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Based on the analysis of the migration policy, along with regulatory, monitoring, integration and 
diplomatic functions of the state migration policy, more protective, economic and innovative functions are 
singled out. Protective manifests itself in protecting domestic labor abroad; economic – in attracting into the 
country’s economy the investment capital of a migratory origin; innovative – in encouraging the labor 
immigration of highly skilled foreign specialists who can qualitatively influence the innovative 
development of the host country. 

The attraction of foreign labor force leads to increased competition in the domestic labor market to 
some extent stimulates the growth of labor productivity and production efficiency in the country. It should 
also be noted that the economy of a number of industrialized countries was created by the massive 
attraction of labor from the outside. 

However, Zbigniew Brzeziński argued, Western Europe, USA and Japan will not be able to afford to 
stop immigration mainly due to the shortage of labor, partly because of the progressive and accelerated 
global aging. The aging of the titular population of the West can shift the ratio of the socially dependent 
senior group to the risk of a financially dangerous, will lead in the near future to a sharp increase in public 
debt and even to default countries. 

In principle, as history and contemporary international immigration often show that countries 
of emigration have more control over international leakage of the population than is thought by those that 
believe in the spontaneity of immigration; in fact, in many cases, immigration is a conscious immigration 
policy from the countries of emigration. Considering the flow of refugees only as an unintended 
consequence of internal shifts or economic crises means not to take into account the desire of some 
governments to reduce in quantity or beyond its territory of certain social classes and ethnic groups and to 
influence the policy of their neighbors. 

The effectiveness of the state migration policy will be achieved only if adequate information is 
provided. The incompleteness and incommensurability of existing statistical information on external as well 
as internal migration considerably complicates the formation of a well-considered and effective state policy. 
International labor migration has both positive and negative consequences for countries and people. That is 
why it is important to develop such a state migration policy that can overcome the shortcomings and 
rationally use positive effects for the economic and political development of countries. 

In conclusion, the aforesaid testifies, the need to shift the emphasis in the research 
of international migration processes, from the traditional description of the economic and socio-
demographic causes of migration to a deeper explanation of the scale, trends, composition of migratory 
flows, factors that determine the motivation of migration decisions and the choice of place of self-
realization, and also motivating states and supranational structures that stimulate or impede certain 
migration processes. 

The transition from a simple description of the mechanisms of socio-economic adaptation 
of migrants to a comprehensive study of the forms and ways of their socio-political integration with 
the local population and the possible consequences of this process for society, especially to change the 
structure and dynamics of political relations, is necessary. There is a need for a transition to in-depth and 
comprehensive knowledge of the essence of migration processes, which lead to large-scale consequences 
not only in the economic and demographic spheres, but also in the socio-cultural and political aspects of the 
vital functions of modern societies. Only this formulation of the question can provide the disclosure of the 
laws and mechanisms of modern migration processes, which will allow successfully to model and predict 
their consequences. 
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to free movement. 

Keywords: mutual travel, regime of visa liberalization, international treaties on mutual travel, 

simplification and abolition of visa regimes. 

Реалізація Україною міжнародної правосуб’єктності отримала подальший розвиток 
зі здобуття нею незалежності у 1991 році. Передумовами такої реалізації одразу після ухвалення 
Акту проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року було універсальне 
правонаступництво Україною міжнародних договорів Української Радянської Соціалістичної 
Республіки та часткове – Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Серед «успадкованих» 
договорів не останнє місце за кількістю посідали договори про умови спрощення або скасування 
візового режиму поїздок громадян договірних держав чи певних їх категорій, що здійснюють 
міжнародні поїздки. Тобто формування договірної практики України у сфері правового 
регулювання здійснення міжнародних поїздок громадян фактично розпочалось ще за радянських 
часів, і набуло подальшого активного розвитку в період становлення України як самостійного 
гравця на міжнародній арені. Початковим етапом такого формування стало укладання ряду 
двосторонніх угод, якими переважно визначались умови спрощення чи скасування візового 
режиму для громадян, які здійснюють міжнародні поїздки по дипломатичних та службових 
паспортах. 

Укладення вказаних міжнародних договорів стало основою для подальшої лібералізації та 
скасування візових режимів для інших категорій громадян. О.Б. Німко та С.М. Мамчур 
констатують: «за останні десять років Україна уклала низку міжнародних договорів, що 
передбачають спрощення перетину державного кордону інших країн, безвізові поїздки громадян, 
впорядковують інші питання, які безпосередньо стосуються вільного пересування не лише громадян 
України, але й іноземців»1. 

                                                      
1 Німко, О.Б., Мамчур,С.М. (2016). Адміністративно-правове регулювання реадмісії в Україні. Форум права, 4, 
229-235. <http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/7915/1/FP_2016_4_229-235.pdf> (2018, квітень, 12). 
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Проте вказані категорії міжнародних договорів не привертали належної уваги з боку юристів-
міжнародників та науковців, що підтверджує актуальність теми даного публікації. 

Ю.Б.Курилюк зазначає: «Україною укладено низку угод щодо спрощеного перетинання 
державного кордону нашої держави, безвізових поїздок громадян, а також із інших питань, що 
заохочують вільне пересування як громадян України, так і іноземців. На цьому тлі імміграційної 
відкритості значна частина сфер життя суспільства опинилась недостатньо захищеною. Одні країни 
перетворилися на постачальників мігрантів, інші – на країни призначення, а деяким була 
приготована роль країн транзиту»1. Враховуючи складність та важливе функціональне призначення 
міжнародних відносин виникає гостра наукова необхідність у здійсненні порівняльно-правового 
аналізу міжнародних договорів у сфері взаємних поїздок громадян. Тому, цілком закономірною 
виявляється актуальність відповідного напряму дослідження. Це дозволить з’ясувати поточний стан 
договірного регулювання взаємних поїздок громадян, визначити динаміку їх розвитку, а також зміст 
та особливості договорів у сфері взаємних поїздок громадян. 

З нашої точки зору під міжнародними договорами про взаємні поїздки громадян слід розуміти 
комплекс укладених між державами і міждержавними об’єднаннями дво- та багатосторонніх 
договірних актів, положення яких визначають умови та порядок здійснення в’їзду, виїзду, 
транзитного проїзду та тимчасового перебування громадян держав – сторін відповідних договорів 
на засадах взаємності. 

Слід зазначити, що договорам про взаємні поїздки громадян властиві усі загальні ознаки 
міжнародних договорів. При цьому їм властиві ті самі ознаки, що й договорам про скасування та 
спрощення візових режимів, зокрема, що стосується форми, правової природи та сторін договору. 
Особливі ознаки міжнародних договорів про взаємні поїздки громадян можна виявити, насамперед, 
в істотних умовах цих договорів. Змістом міжнародних договорів про взаємні поїздки громадян є 
сукупність істотних умов здійснення в’їзду, виїзду, транзитного проїзду та тимчасового 
перебування громадян держав-сторін договору на засадах взаємності. Зокрема, такими істотними 
умовами є: перелік документів, що видаються громадянам України та іноземним громадянам для 
здійснення поїздок; вимоги щодо наявності або відсутності віз; особливості поїздок неповнолітніх 
громадян; місце перетину кордону; зобов’язання щодо дотримання правил і процедур перетину 
державного кордону; строки тимчасового перебування на території України/іноземної держави; 
умови звільнення від обов’язку отримання візи та ін. 

Ключовим у процесі дослідження є визначення поняття лібералізація візового режиму, що 
передбачає процес, який вказує на зміну умов отримання віз (від спрощення до скасування 
необхідності їх отримання); взаємність – на спільну дію договору та його умов: договір визначає 
права та обов’язки обох сторін договору, а його умови однаково поширюються й мають однаковий 
зміст, значення та обов’язковість для громадян обох держав та міждержавних об’єднань – сторін 
договору. 

Поняття «взаємні поїздки», що вживається у назвах договорів, вказує на те, що міжнародний 
документ на засадах взаємності регламентує умови здійснення поїздок громадянами. При цьому, як 
випливає з наведеного, договір про взаємні поїздки може укладатись або до нього можуть вноситись 
зміни з метою лібералізації візового режиму між конкретними державами. Підтвердженням 
зазначеного вище можуть додатково слугувати матеріали, розміщені у наукових та інших 
інформаційних джерелах, які присвячені лібералізації, але містять згадки або ж у яких повноцінно 
розкриваються питання договорів про взаємні поїздки громадян. Наприклад, С.І. Мітряєва, ведучи 
мову про лібералізацію візового режиму, зазначає про особливості здійснення взаємних поїздок 
громадян України та Білорусі2, А.В.Шендеровська обґрунтовує актуальність питання лібералізації та 
згадує договори про взаємні поїздки громадян3. 

Слід відзначити, що окремі міжнародні договори можуть укладатись безпосередньо з метою 
договірного впорядкування процесу лібералізації – маємо на увазі договори про спрощення та 

                                                      
1 Курилюк, Ю.Б. (2013). Реадмісія осіб: досвід Державної прикордонної служби України. Науковий вісник 

Державної прикордонної служби, 3, 35. 
2 Мітряєва, С.І. (2014) Лібералізація візового режиму між Україною та Європейським Союзом. Стратегічні 

пріоритети, 2 (31), 146-153. 
3 Шендеровська А.В. (2013). Характеристика взаємовідносин між Україною та ЄС у візовій сфері у період 
1991-2005 років. Часопис Київського університету права, 3. 391-395. 
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скасування візового режиму, обмежені питанням візового режиму. У такому разі, договори про 
взаємні поїздки можуть бути частково визнані як договори про лібералізацію, оскільки вони, як 
випливає з їх назви, мають на меті урегулювати умови здійснення поїздок, не обмежуючись 
питанням отримання віз. 

Доцільним буде визначення різновидів міжнародних договорів про взаємні поїздки 
громадян, оскільки це дозволить їх узагальнити та акцентувати увагу на тих критеріях, які 
становитимуть основу їх подальшого порівняльно-правового дослідження. В якості критеріїв 
класифікації міжнародних договорів про взаємні поїздки громадян вважаємо за можливе 
виокремити наступні. 

1. Залежно від назви міжнародні договори про взаємні поїздки громадян поділяються 
на договори: а) «Про умови взаємних поїздок громадян» (Угода між Кабінетом Міністрів України та 
Урядом Турецької Республіки про умови взаємних поїздок громадян від 22 грудня 2011 р.1; Угода 
між Урядом України та Урядом Республіки Чилі про умови взаємних поїздок громадян від 24 квітня 
2015 р.2; Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Узбекистан про умови 
взаємних поїздок громадян від 12 жовтня 2000 р.3); б) «Про умови поїздок громадян» (Угода між 
Кабінетом Міністрів України та Урядом Угорської Республіки про умови поїздок громадян від 
09 жовтня 2003 р.4; Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про 
умови поїздок громадян від 30 липня 2003 р.5); в) «Про безвізові поїздки громадян» (Угода між 
Кабінетом Міністрів України і Виконавчою Владою Грузії про безвізові поїздки громадян від 
31 березня 1999 р.6; Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про 
безвізові поїздки громадян від 12 червня 2009 р.7; Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом 
Республіки Молдова про безвізові поїздки громадян від 18 травня 2001 р.8); г) «Про умови взаємних 
безвізових поїздок громадян з дипломатичними та службовими паспортами» (Угода між Урядом 
України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія про умови взаємних безвізових поїздок 
громадян з дипломатичними та службовими паспортами від 25 жовтня 1995 р.9); д) «Про безвізові 
поїздки громадян по дипломатичних та службових паспортах» (Угода між Кабінетом Міністрів 
України і Урядом Республіки Албанія про безвізові поїздки громадян по дипломатичних та 
службових паспортах від 19 квітня 2002 р.10; Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом 
Гвінейської Республіки про безвізові поїздки громадян по дипломатичних та службових паспортах 
від 17 червня 1998 р.11). 

                                                      
1
Угода про умови взаємних поїздок громадян 2011 (Кабінет Міністрів України та Уряд Турецької Республіки). 
Офіційний сайт Верховної Ради України <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/792_078> (2018, квітень, 21). 
2 Угода про умови взаємних поїздок громадян 2015 (Уряд України та Уряд Республіки Чилі). Офіційний сайт 

Верховної Ради України <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/152_010> (2018, квітень, 21). 
3 Угода про умови взаємних поїздок громадян 2000 (Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки 
Узбекистан). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/860_050> 
(2018, квітень, 21). 
4 Угода про умови поїздок громадян 2003 (Кабінет Міністрів України та Уряд Угорської Республіки). 
Офіційний сайт Верховної Ради України <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/348_039> (2018, квітень, 21). 
5 Угода про умови поїздок громадян 2003 (Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Польща).  
Офіційний сайт Верховної Ради України <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/616_043> (2018, квітень, 21). 
6 Угода про безвізові поїздки громадян 1999 (Кабінет Міністрів України і Виконавча Влада Грузії).  
Офіційний сайт Верховної Ради України <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/268_052> (2018, квітень, 21). 
7 Угода про безвізові поїздки громадян 2009 (Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Білорусь). 
Офіційний сайт Верховної Ради України <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/112_160> (2018, квітень, 21). 
8 Угода про безвізові поїздки громадян 2001 (Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Молдова). 
Офіційний сайт Верховної Ради України <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/498_062> (2018, квітень, 21). 
9 Угода про умови взаємних безвізових поїздок громадян з дипломатичними та службовими паспортами 1995 
(Уряд України та Уряд Федеративної Республіки Бразилія). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/076_003> (2018, квітень, 21). 
10 Угода про безвізові поїздки громадян по дипломатичних та службових паспортах 2002 (Кабінет Міністрів 
України і Уряд Республіки Албанія). Офіційний сайт Верховної Ради України <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ 
show/008_003> (2018, квітень, 21). 
11 Угода про безвізові поїздки громадян по дипломатичних та службових паспортах 1998 (Кабінет Міністрів 
України та Уряд Гвінейської Республіки). Офіційний сайт Верховної Ради України <http://zakon3.rada.gov.ua/ 
laws/show/en/324_004> (2018, квітень, 21). 
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2. Залежно від кола суб’єктів, на яких поширюється дія міжнародних договорів про взаємні 
поїздки громадян, вони поділяються на: а) загальні, які стосуються необмеженої кількості громадян, 
тобто поширюються на усіх громадян держав-учасниць угоди (Угода між Кабінетом Міністрів 
України і Урядом Республіки Болгарія про взаємні поїздки громадян від 15 листопада 2001 р.1; 
Угода між Урядом України та Урядом Республіки Куба про умови взаємних поїздок громадян від 
20 травня 1995 р.2; б) спеціальні, основним призначенням яких, є врегулювання умов здійснення 
поїздок лише окремими, тобто чітко визначеними категоріями громадян. Наприклад, щодо тих 
суб’єктів, які мають спеціальний статус – громадяни з дипломатичними та службовими паспортами 
(Угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія про умови взаємних 
безвізових поїздок громадян з дипломатичними та службовими паспортами від 25 жовтня 1995 р.3; 
Угода Між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Албанія про безвізові поїздки 
громадян по дипломатичних та службових паспортах від 19 квітня 2002 р.4; Угода між Кабінетом 
Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про відмову від візових вимог для осіб, які 
користуються паспортами громадянина або службовими паспортами України та Держави Ізраїль від 
15 вересня 2010 р.5). 

3. Залежно від призначення міжнародні договори про взаємні поїздки громадян поділяються 
на: а) ті, що націлені на спрощення режиму в’їзду, виїзду і руху громадян (Угода Між Кабінетом 
Міністрів України і Урядом Республіки Албанія про безвізові поїздки громадян по дипломатичних 
та службових паспортах від 19 квітня 2002 р.6; б) ті, що націлені на розвиток стосунків між 
державами; зміцнення політичних, економічних, торгових, науково-технічних та культурних 
зв’язків (Угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія про умови 
взаємних безвізових поїздок громадян з дипломатичними та службовими паспортами від 25 жовтня 
1995 р.7); в) ті, що стосуються спрощення режиму взаємних поїздок громадян обох держав; 
поглиблення співробітництва (Угода між Урядом України та Урядом Республіки Болгарія про 
взаємні поїздки громадян від 15 листопада 2001 р.8 тощо). 

Вказаний перелік різновидів міжнародних договорів можливо продовжувати, оскільки він 
переважно залежить від особливостей відносин між Україною та тією державою, з якою укладається 
міжнародний договір. 

До складу міжнародних актів, що регламентують взаємні міжнародні поїздки громадян 
відносяться: 

1) міжнародні угоди (наприклад, угоди між Україною та міжнародними організаціями 
з приводу встановлення правових режимів здійснення поїздок, наприклад: Угода між Україною 

                                                      
1 Угода про взаємні поїздки громадян 2001 (Кабінет Міністрів України і Уряд Республіки Болгарія). Офіційний 

сайт Верховної Ради України <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/100_058> (2018, квітень, 21). 
2 Угода про умови взаємних поїздок громадян 1995 (Уряд України та Уряд Республіки Куба). Офіційний сайт 

Верховної Ради України <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/192_013> (2018, квітень, 21). 
3 Угода про умови взаємних безвізових поїздок громадян з дипломатичними та службовими паспортами 1995 
(Уряд України та Уряд Федеративної Республіки Бразилія). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/076_003> (2018, квітень, 21). 
4 Угода про безвізові поїздки громадян по дипломатичних та службових паспортах 2002 (Кабінет Міністрів 
України і Уряд Республіки Албанія). Офіційний сайт Верховної Ради України <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ 
show/008_003> (21 квітня 2018). 
5 Угода про відмову від візових вимог для осіб, які користуються паспортами громадянина або службовими 

паспортами України та Держави Ізраїль 2010 (Кабінет Міністрів України та Уряд Держави Ізраїль). 
Офіційний сайт Верховної Ради України <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/376_042>  
(2018, квітень, 21). 
6 Угода про безвізові поїздки громадян по дипломатичних та службових паспортах 2002 (Кабінет Міністрів 
України і Уряд Республіки Албанія). Офіційний сайт Верховної Ради України <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ 
show/008_003> (2018, квітень, 21). 
7 Угода про умови взаємних безвізових поїздок громадян з дипломатичними та службовими паспортами 1995 
(Уряд України та Уряд Федеративної Республіки Бразилія). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/076_003> (2018, квітень, 21). 
8 Угода про взаємні поїздки громадян 2001 (Кабінет Міністрів України і Уряд Республіки Болгарія).  
Офіційний сайт Верховної Ради України <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/100_058>  
(2018, квітень, 21). 
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та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз від 18 червня 2007 р.1, Угода 
між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до Угоди між Україною та 
Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз від 23 липня 2012 р.2). 

2) угоди між Україною та окремими державами (наприклад, про взаємне скасування 
візового режиму для осіб, які користуються /власників/пред’явників дипломатичних, службових та 
спеціальних/офіційних паспортів, зокрема: між Урядом Словацької Республіки і Кабінетом 
Міністрів України від 8 червня 2000 р. (у формі обміну нотами); між Кабінетом Міністрів України 
та Швейцарською Федеральною Радою від 11 липня 2003 р.3; між Кабінетом Міністрів України та 
Урядом Республіки Сінгапур від 26 червня 2006 р. (у формі обміну нотами); між Урядом України та 
Урядом Туніської Республіки від 29 листопада 2014 р.4 тощо); 

3) регламентні акти, що приймаються державами або міждержавними об’єднаннями 
(в першу чергу, ЄС), серед яких можемо виділити наступні: Регламент Ради ЄС від 15 березня 
2001 р. № 539/2001, який встановлює список третіх країн, громадяни яких зобов’язані мати візи при 
перетинанні зовнішніх кордонів ЄС, та країн, громадяни яких звільнені від дотримання названої 
вимоги5; Шенгенський кодекс про кордони (Регламент ЄС від 15 березня 2006 р. № 562/2006, який 
встановлює Кодекс Співтовариства про режим перетинання людьми кордонів6); Регламент 
№ 1931/2006 про встановлення правил по відношенню до малого прикордонного руху на зовнішніх 
сухопутних кордонах держав-членів та про зміну положень Шенгенської конвенції від 20 грудня 
2006 р.7; Регламент № 810/2009 ЄС, що встановлює Кодекс Спільноти з візових питань (Візовий 
Кодекс ЄС) від 13 липня 2009 р.8 

Отже, у якості проміжного підсумку до викладеного, можемо зауважити, що зазначені 
нормативні документи створюють загальні засади правового забезпечення взаємних 
міжнародних поїздок громадян. Разом з тим, сутність, механізм, правові режими та інші 
аспекти, тобто детальна регламентація процесу реалізації права на свободу поїздок, 
урегульоване низкою правових актів спеціального характеру. Зауважимо, що спеціальний 
характер полягає у тому, що ці нормативні документи присвячені виключно правовій 
регламентації певного виду суспільних відносин, а саме таких відносин, які стосуються 
здійснення міжнародних поїздок транскордонного характеру. 

Зважаючи на викладене, вважаємо за доцільне здійснити класифікацію різновидів 
міжнародних договорів про лібералізацію візового режиму відповідно до наступної системи 
критеріїв: 

1) залежно від статусу сторін договору: а) міжнародний договір про лібералізацію візового 
режиму між Україною та міждержавними об’єднаннями (наприклад, Угода між Україною та 

                                                      
1 Угода про спрощення оформлення віз 2007 (Україна та Європейське Співтовариство). Офіційний сайт 

Верховної Ради України <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_850> (2018, квітень, 21). 
2 Угода про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення 

оформлення віз 2012 (Україна та Європейський Союз). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_b15> (2018, квітень, 21). 
3 Угода про взаємне скасування візового режиму для власників дипломатичних, службових та спеціальних 

паспортів 2003 (Кабінет Міністрів України та Швейцарська Федеральна Рада). Офіційний сайт Верховної 

Ради України <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/756_021> (2018, квітень, 21). 
4 Угода про взаємне скасування візового режиму для пред’явників дипломатичних, службових та спеціальних 

паспортів 2014 (Уряд України та Уряд Туніської Республіки). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/788_013> (2018, квітень, 21). 
5
 Regulation listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external 

borders and those whose nationals are exempt from that requirement 2001 (The Council of the European Union). 
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32001R0539> (2018, квітень, 21). 
6 Regulation establishing a community code on the rules governing the movement of persons across borders (schengen 

borders code) 2006 (European Parliament and European Council). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ 
ALL/?uri=CELEX:32006R0562> (2018, квітень, 21). 
7 Регламент об установлении правил в отношении малого пограничного движения на внешних сухопутных 

границах государств-членов и об изменении положений Шенгенской конвенции 2006 (Европейский Парламент 
и Совет). Официальный сайт Верховного Совета Украины. < (2018, квітень, 21). 
8 Regulation establishing a Community Code on Visas (Visa Code) 2009 (European Parliament and European Council) 
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32009R0810> (2018, квітень, 21). 
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Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз від 18 червня 2007 р.1); 
б) міжнародний договір про лібералізацію візового режиму між Україною та окремими державами 
(наприклад, Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Королівства Данія про спрощення 
оформлення віз від 16 березня 2007 р.2).  

2) залежно від назв міжнародних договорів про лібералізацію візового режиму їх можливо 
поділити на договори про: а) спрощення оформлення віз (наприклад, Угода між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Швейцарії про спрощення візового режиму від 07 червня 2017 р.); б) взаємне 
скасування візового режиму (наприклад, Угода між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською 
Федеральною Радою про взаємне скасування візового режиму для власників дипломатичних, 
службових та спеціальних паспортів від 11 липня 2003 р.3); в) взаємне скасування візових вимог 
(наприклад, Угода (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки 
Сінгапур про взаємне скасування візових вимог для осіб, які користуються дипломатичними, 
службовими та офіційними паспортами від 26 червня 2006 р.); г) відмову від візових вимог 
(наприклад, Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Сербія про відмову від 
візових вимог для громадян від 31 травня 2011 р.4); д) безвізові поїздки громадян (наприклад, Угода 
між Кабінетом Міністрів України і Виконавчою Владою Грузії про безвізові поїздки громадян від 
31 березня 1999 р.5); є) взаємні поїздки громадян (наприклад, Угода між Кабінетом Міністрів 
України і Урядом Республіки Таджикистан про взаємні поїздки громадян від 29 серпня 2002 р.6) 
тощо. При цьому, наголосимо на окремих перевагах такої класифікації, яка фактично відображає, а 
разом з тим і вказує на розмаїття назв договорів, які укладаються у відповідній сфері, що значно 
полегшує та спрощує пошук необхідного нормативного матеріалу. Водночас, назва міжнародних 
договорів фактично вказує на предмет регулювання норм права, які ним закріплюються, проте 
не характеризує їх зміст; 

3) залежно від змісту міжнародні договори про лібералізацію візового режиму поділяються на 
договори про: а) скасування візового режиму (наприклад, Угода між Урядом України та Урядом 
Королівства Таїланд про скасування візових вимог для пред’явників дипломатичних, службових та 
офіційних паспортів від 05 березня 2008 р.7); б) спрощення візового режиму (наприклад, Угода між 
Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Данія про внесення змін до Угоди між 
Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Данія про спрощення оформлення віз від 
10 листопада 2014 р.8). Наприклад, у межах групи договорів про скасування ми можемо виділити за 
критерієм назви такі види: про взаємне скасування візового режиму; про взаємне скасування візових 
вимог; про відмову від візових вимог. Однак, за змістом – усі вони визначають умови скасування і, 
відповідно, не відрізняються. Окрім того, ми можемо деталізувати класифікацію за критерієм 
змісту, рухаючись в іншому напрямку, – договори можуть різнитись між собою залежно від тих 

                                                      
1 Угода про спрощення оформлення віз 2007 (Україна та Європейське Співтовариство). Офіційний сайт 

Верховної Ради України <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_850> (2018, квітень, 21). 
2 Угода про спрощення оформлення віз 2007 (Кабінет Міністрів України і Уряд Королівства Данія). Офіційний 

сайт Верховної Ради України <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/208_016> (2018, квітень, 21). 
3 Угода про взаємне скасування візового режиму для власників дипломатичних, службових та спеціальних 

паспортів 2003 (Кабінет Міністрів України та Швейцарська Федеральна Рада). Офіційний сайт Верховної 

Ради України <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/756_021> (2018, квітень, 21). 
4 Угода про відмову від візових вимог для громадян 2011 (Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки 
Сербія). Офіційний сайт Верховної Ради України <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/en/893_005>  
(2018, квітень, 21). 
5 Угода про безвізові поїздки громадян 1999 (Кабінет Міністрів України і Виконавча Влада Грузії). Офіційний 

сайт Верховної Ради України <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/268_052> (2018, квітень, 21). 
6 Угода про взаємні поїздки громадян 2002 (Кабінет Міністрів України і Уряд Республіки Таджикистан). 
Офіційний сайт Верховної Ради України <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/762_010>  
(2018, квітень, 21). 
7 Угода про скасування візових вимог для пред’явників дипломатичних, службових та офіційних паспортів 

2008 (Уряд України та Уряд Королівства Таїланд). Офіційний сайт Верховної Ради України 

<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/764_006> (2018, квітень, 21). 
8 Угода про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Данія 

про спрощення оформлення віз 2014 (Кабінет Міністрів України та Уряд Королівства Данія). Офіційний сайт 

Верховної Ради України <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/208_030> (2018, квітень, 21). 
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істотних умов, які в них містяться (адже однакова назва або призначення ще не є гарантом 
ідентичності текстів договорів, тотожності істотних умов, типовості формулювань); 

4) залежно від призначення міжнародних договорів про лібералізацію візового режиму: 
договори, спрямовані на скасування візових вимог, та договори, призначені для спрощення візових 
вимог. По суті, ця та попередня класифікації нічим не відрізняються одна від одної, однак 
заслуговують на існування, адже вони підкреслюють різні аспекти укладення договорів – мета 
укладення (спростити чи скасувати) та короткий зміст (сукупність умов спрощення чи умов 
скасування, які, по суті, визначаються після того, як буде встановлено мету укладення відповідного 
договору); 

5) залежно від суб’єктів поширення положень міжнародного договір про лібералізацію 
візового режиму: міжнародний договір про лібералізацію візового режиму для: а) усіх громадян 
(наприклад, Угода між Урядом України та Урядом Соціалістичної Республіки В’єтнам про умови 
взаємних безвізових поїздок громадян від 21 жовтня 1993 р.1); б) окремих категорій громадян 
(наприклад, положення Угоди між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія 
про умови взаємних безвізових поїздок громадян з дипломатичними та службовими паспортами від 
25 жовтня 1995 р.2, що стосуються спрощення візового режиму для тих громадян, які отримали 
дипломатичні та службові паспорта) тощо. 

Наведений перелік різновидів міжнародних договорів про лібералізацію візового режиму, 
на нашу думку, не вичерпують усі критерії, за якими можливо класифікувати міжнародні договори, 
однак відображають основні їх різновиди. 

Вважаємо за доцільне здійснити аналіз положень вказаних міжнародних договорів 
за наступними двома критеріями, а саме за структурою та за змістом. У цьому контексті 
підкреслимо, що усі перераховані вище міжнародні договори про лібералізацію візового режиму 
мають приблизно однакову структуру: преамбулу та від 13 до 14 статей, остання з яких є 
прикінцевими положеннями. У змісті більшість міжнародних договорів закріплюють: 1) мета й 
сферу застосування; 2) загальні положення; 3) визначення термінів; 4) перелік документів, що 
підтверджують мету подорожі; 5) умови і порядок оформлення багаторазових віз; 6) умови і 
порядок здійснення плати за оброблення заяв про оформлення віз; 7) тривалість процедури 
оброблення заяв про оформлення віз; 8) особливості виїзду громадянина у випадку втрати або 
викрадення документів; 9) порядок і умови подовження строку дії візи за виняткових обставин; 
10) статус та порядок використання дипломатичних паспортів; 11) особливості територіальної дії 
віз; 12) прикінцеві положення, що визначають порядок набрання чинності договором, особливості 
дії окремих його положень тощо. 

Окрім того, у змісті Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення 
оформлення віз від 18 червня 2007 р.3 є положення щодо правового статусу Спільного комітету для 
реалізації цієї Угоди, тобто вводиться окрема інституційна одиниця, яка наділяється 
повноваженнями щодо реалізації положень вказаної Угоди. А у положеннях ст. 13 Угоди закріплено 
норму права, котра регламентує зв’язок цієї Угоди з двосторонніми угодами між Україною та 
державами-членами Європейського Співтовариства. Положення Угод з Урядом Королівства Данія 
та з Урядом Королівства Норвегія включають в себе умову щодо моніторингу Угоди (ст.12), а Угода 
з Урядом Ісландії містить ст.12, в якій визначаються порядок здійснення спільних консультацій 
сторонами. 

З точки зору структури міжнародних договорів цікавим є й те, що до усіх названих угод, окрім 
укладеної з Урядом Ісландії, додаються певні декларації та протоколи. 

Водночас, на наш погляд, угода з Європейським Співтовариством виступає певним 
орієнтиром та шаблоном для укладення решти угод, що й обумовлює схожість їх структури та 

                                                      
1 Угода про умови взаємних безвізових поїздок громадян 1993 (Уряд України та Уряд Соціалістичної 
Республіки В’єтнам). Офіційний сайт Верховної Ради України <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/704_017> 
(2018, квітень, 21). 
2 Угода про умови взаємних безвізових поїздок громадян з дипломатичними та службовими паспортами 1995 
(Уряд України та Уряд Федеративної Республіки Бразилія). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/076_003> (2018, квітень, 21). 
3 Угода про спрощення оформлення віз 2007 (Україна та Європейське Співтовариство). Офіційний сайт 

Верховної Ради України <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_850> (2018, квітень, 21). 
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змісту. Таке припущення підтверджується положеннями спільних декларацій стосовно Данії, 
Ісландії та Норвегії, доданих до угоди між Україною та Європейським Співтовариством про 
спрощення оформлення віз. Зокрема, усі вони містять рекомендацію щодо того, щоб органи влади 
України, Норвегії, Ісландії та Данії невідкладно уклали двосторонні угоди з метою спрощення 
процедури оформлення віз на аналогічних умовах, які передбачені Угодою між Україною та 
Європейським Співтовариством. 

Ведучи мову про спільні ознаки та відмінності положень вказаних угод, доцільно звернути 
увагу й на питання сутності їх положень. Так, абсолютно ідентичними за змістом та застосованими 
у тексті формулюваннями (за винятком назв сторін Угоди та похідних від них категорій) у цих 
угодах є ст.ст. 1, 2, 7, 9. При цьому, ст. 8 є тотожною за змістом та формулюванням, однак 
відмінною за порядком викладу словесних зворотів в угоді з Урядом Королівства Данія. Аналогічно, 
ч. 2 ст. 10 має однаковий зміст, але викладена з певними відмінностями: в угодах з урядами Ісландії 
та Королівства Норвегія вимоги ч. 2 ст. 10 закріплені одним чином («загальний строк перебування 
осіб, зазначених в пункті 1 цієї статті, на території Ісландії та інших держав – членів Шенгенської 
Угоди не повинен перевищувати 90 днів протягом періоду в 180 днів»), а в угодах з Європейським 
Співтовариством та Урядом Королівства Данія – іншим чином («особи, зазначені в пункті 1 цієї 
статті, можуть перебувати на території держав-членів протягом періоду, що не перевищує 90 днів, 
протягом періоду в 180 днів»). У свою чергу, зміст ст. 11 є повністю ідентичним за тим лише 
виключенням, що у решті угод серед нормативних підстав набуття права на подорожування 
територією держави на рівних умовах з її громадянами згадуються, окрім національного 
законодавства стосовно національної безпеки, також і правила Європейського Співтовариства, які 
передбачають оформлення віз з обмеженою територіальною дією. 

Таким чином, можемо підсумувати, що угоди про спрощення візового режиму встановлюють 
низку умов перетину державного кордону, які є спрощеними у порівнянні із загальними правилами 
перетину кордону та перебування в іншій державі. Їх спрощений характер виражається у: 
1) меншому розмірі плати за оброблення заяви про оформлення візи (наприклад, 35 євро в країни 
Євросоюзу); 2) звільненні окремих категорій громадян від плати за оброблення заяви про 
оформлення візи; 3) зменшеному переліку документів, достатніх для підтвердження мети подорожі; 
4) визначенні категорій громадян, яким у порядку, визначеному міжнародним договором, 
оформлюються багаторазові візи строком на п’ять років, на один рік та на строк від двох до п’яти 
років тощо. 

Більшість відмінностей між положеннями цих угод зводиться до визначення категорій осіб, 
яким уряд тієї або іншої держави дозволяє оформити візу на спрощених умовах. В решті ж істотних 
умов ці угоди абсолютно однакові. 

Також варто виділяти угоди про спрощення, якими повністю встановлюється/змінюється 
порядок отримання віз, та угоди про спрощення, якими визначаються окремі умови оформлення віз. 

Наступними слід розглянути угоди про скасування візового режиму як різновиду 
міжнародних договорів про лібералізацію візового режиму та надати їх характеристику. 
Пропонуємо це здійснити на прикладі наступних угод: між Кабінетом Міністрів України та Урядом 
Республіки Корея про звільнення від оформлення віз громадян, які користуються офіційними та 
службовими паспортами від 23 вересня 2013 р.1; між Кабінетом Міністрів України та Урядом 
Республіки Колумбія про звільнення від оформлення віз громадян, які користуються 
дипломатичними, службовими та/або офіційними паспортами від 21 серпня 2013 р.2; між Кабінетом 
Міністрів України та Урядом Республіки Сербія про відмову від візових вимог для громадян 
від 31 травня 2011 р.3 

                                                      
1 Угода про звільнення від оформлення віз громадян, які користуються офіційними та службовими 

паспортами 2013 (Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Корея). Офіційний сайт Верховної Ради 

України <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/410_036> (2018, квітень, 21). 
2 Угода про звільнення від оформлення віз громадян, які користуються дипломатичними, службовими та/або 

офіційними паспортами 2013 (Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Колумбія). Офіційний сайт 

Верховної Ради України <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/170_003> (2018, квітень, 21). 
3 Угода про відмову від візових вимог для громадян 2011 (Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки 
Сербія). Офіційний сайт Верховної Ради України <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/en/893_005> 
(2018, квітень, 21). 
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Передусім зауважимо, що міжнародні договори про скасування візового режиму можна 
поділити на два види: а) ті, що скасовують візовий режим для окремих категорій громадян; б) ті, що 
скасовують візовий режим для усіх громадян. 

Відповідно, тексти між цими угодами не співпадатимуть тим же чином, що й у розглянутих 
вище угодах про спрощення візового режиму, які були класифіковані за суб’єктом укладення угоди, 
що меншою мірою впливає на зміст угоди, аніж категорії осіб (та умови, за яких для них 
скасовуватиметься візовий режим). 

Отже, можемо підсумувати, що угоди про скасування візового режиму, незалежно від того, 
стосуються вони окремих категорій громадян чи усіх громадян країни без виключення, містять 
умови перетину кордону та перебування на території іншої з держави без оформлення візи 
у загальному чи спрощеному порядку. Водночас, безвізовий режим, який запроваджується у такий 
спосіб, не є абсолютним, оскільки можливість користуватись його перевагами безпосередньо 
залежить від дотримання низки умов: 1) строків перебування громадян на території іншої з держав – 
сторін договору (від 30 до 90 днів, залежно від типу угоди); 2) наявності у громадян, визначених 
у цих угодах, документів, на підставі яких можливе безвізове перетинання кордону. 

До речі, якщо порівняти ці угоди з угодами про спрощення візового режиму, то останні 
дозволяють громадянам перебувати на території іншої з держав (із візою, оформленою 
у спрощеному порядку) до 90 днів за період 180 днів (ч. 1 ст. 1 Угоди з Урядом Ісландії). 

Таким чином, підсумовуючи викладене, зазначимо, що міжнародні договори про спрощення 
візового режиму та про скасування візового режиму становлять собою різновиди більш загальної 
групи – міжнародних договорів про лібералізацію візового режиму. При цьому, відрізняються вони 
між собою за низкою важливих критеріїв, а саме залежно від: строків перебування громадян; 
категорій громадян, на яких поширюються умови, викладені у договорах; документів, необхідних 
для перетинання кордону та перебування на території іншої з держав; і, насамкінець, 
наявності/відсутності вимог з приводу обов’язкового оформлення віз у загальному чи спрощеному 
порядку. Перерахованим не вичерпуються існуючі відмінності, однак вони, на нашу думку, 
є основними. 
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Ukrainian penal policy has all grounds to be considered as inefficient and ineffective one due to 
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Вважається, що національна пенітенціарна політика повинна будуватися на певних rationales, 
усталених концептуальних поглядах та відповідних польових дослідженнях, бо інакше вона не буде 
публічною політикою у буквальному розумінні цього слова. 

Звичайно, що відповідні rationales, на яких будується пенальна політика певної держави 
не можуть бути абсолютною догмою. 

Проте, з іншого боку, й ті революційні ідеї, які кардинально й докорінно (принаймні на рівні 
декларацій) змінюють певний усталений/вироблений політичний курс у сфері пенальної політики та 
перебудовують основоположні засади функціонування національної пенітенціарної системи, завжди 
повинні бути обґрунтовані за допомогою чітких наукових категорій, достатньої та достовірної 
інформації, прозорого інституційного середовища та концептуальних меж, у рамках яких 
формується та чи інша пенальна політика (відповідний пенально-політичний курс). 

Ще більш важливим є наявність достатньо об’ємних та точних емпіричних та статистичних 
даних, за допомогою яких виправдовується хибність та/або неактуальність попереднього пенально-
політичного курсу та, відповідно, задекларовані актуальність та прогресивність нового пенально-
політичного курсу. 

У будь-якому випадку ми наголошуємо: при докорінній зміні орієнтирів пенальної політики та 
відповідних публічно-організаційних структур повинно вказуватися на наявність певної добре 
опрацьованої, виваженої, чіткої та практично орієнтованої концепції, яка побудована на конкретних 
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критеріях та категоріях прав людини та юриспруденції, кримінології, історії, соціології та 
статистичних даних. 

Проте у нашому випадку, говорячи про пенітенціарну реформу в Україні зразка 2016-2018 
років, навпаки, усі ці елементи або характеристики були та залишаються відсутніми, починаючи 
з тексту самої концепції, яка з’явилася лише через півтора роки після початку пенітенціарної 
реформи (хоч і до тексту самої Концепції реформування пенітенціарної системи зразка 2017 року 
можна поставити велику кількість гострих запитань). 

Більше того, актуальність цьому напряму досліджень надає й той факт, що Міністерство 
юстиції України лише наприкінці травня 2018 року оголосило, що лише збирається представити 
міжнародній спільноті паспорт пенітенціарної реформи (що ще раз доводить, що Міністерство 
юстиції України реалізує ту саму пенітенціарну реформу упродовж двох з половиною років 
невідомо за яким сценарієм та незрозумілими принципами). 

Отже, в Україні наявним є певний (причому вельми дивний) вакуум, який заповнено таким 
собі міксом історичного популізму, вкрай ірраціональних революційних ідей, яскравих та гучних 
просоціальних декларацій, гострих популістських гасел та вкрай привабливих міфів. 

Так, те, що українська пенітенціарна реформа 2016 року була непрофесійною, дилетантською, 
поверховою та не базувалася навіть на мінімальній емпіриці, вже є доведеним фактом, на чому не 
потрібно зупинятися. Чого вартий той факт, що Міністерство юстиції України було вимушено 
визнати це, причому визнати неодноразово (особливо після недавнього рішення Конституційного 
Суду України щодо пенітенціарних слідчих). 

Відтак існують підстави стверджувати, що вітчизняна пенальна політика є категорично 
ірраціональним феноменом, побудованим на тому, що сучасний науковець визначив би як суміш 
аборигенного язичницького культу, первісних вірувань, шаманизму та містицизму. 

Відповідно й інституційна організація, яка була/є відповідальною за впровадження цієї нової 
пенальної політики, більше нагадує якийсь таємний релігійно-військовий орден або мілітаризовану 
тоталітарну секту з відповідними елементами та суворою ієрархією. 

Власне дослідження цього дивного феномену і є предметом цієї статті. 
Традиційно вважається, що будь-який релігійний культ – це система релігійних дій, предметів 

і символів, випробуваних у релігійній практиці впродовж певного часу та змінюваних за потребою. 
Релігійний культ неодмінно пов’язаний з релігійними уявленнями вірян і спрямований на 
задоволення їхніх релігійних потреб. Хоч, напевне, більше за все він пов’язаний зі сподіваннями та 
очікуваннями. 

Звичайно, релігійний культ передбачає певний набір культових заходів. Найбільш вони 
розвинені в язичництві, яке фактично складається з різноманітних культів: тотемний культ, 
похоронний культ, промисловий культ, родові й сімейні культи, шаманський культ, культ 
племінного бога та ін. Можна також виділяти види культів за об’єктами: культ сонця, культ неба, 
культ води, культи тварин, культи рослин, культ вогню, культ предків, культ царя і т.д. 

Аналіз української пенальності, яка із самого початку набула занадто контроверсивних ознак, 
дозволяє зробити переконливий висновок про те, що вітчизняна пенітенціарна політика нагадує 
язичницький культ з міцними містичними коріннями з відповідним інституційно оформленим 
закритим релігійно-військовим орденом. 

Звичайно, є певні винятки, проте, як це нерідко буває, вони ще більше доводять основне 

правило, яке пов’язане з відсутністю будь-якої раціональності та послідовності при проведенні 
пенітенціарної реформи в Україні та подальшому реалізації задекларованих реформаторських кроків. 

Отже, передусім варто нагадати, що пенологічна революція, яка розпочалася в Україні у 2016 
році, ознаменувалася встановленням нового тотемного культу у формі максимального піднесення 
реабілітаційної парадигми у вітчизняній пенологічній теорії та практиці. Було проведено відповідні 
релігійно-культові заходи на найвищому рівні та у найширшому масштабі, де жерці нового 
пенально-політичного культу оголосили про початок якісно нової ери віросповідання (як за 
спрямованістю, так і за процедурою), посилаючись виключно на те, що старі ідоли були занадто 

кровожерливими та категорично не бажали прислуховуватися до побажань вірян, та в цілому були 
просто неналежними з причин, які вірянам було не варто й знати. 

Цікаво та доволі іронічно було також й те, що верховні жерці того самого начебто якісно 
нового пенально-політичного культу взагалі не мали жодного уявлення про ту стару релігію, яка 
тривалий час сповідувалася до них. 
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Так само ніякого уявлення не було про старі обряди та жерців старого культу, які ці обряди 
відправляли. Так само ніякого уявлення не було про те, які обряди жерці нової просоціальної епохи 
мають відправляти після здійснення цієї пенологічної реформації: «Якщо б Остап дізнався, що він 

грає такі мудровані партії … , він вкрай б здивувався. Справа в тому, що великий комбінатор грав у 

шахи другий раз в житті». 
Мабуть тому жерці нової формації навіть не вникали у важливі деталі, яким саме ідолам 

віряни мали необережність та необачливість вклонятися в минулому та яким саме ідолам потрібно 
буде поклонятися на майбутнє. Про докази незадовільності, а відтак й непотрібності старих ідолів 
ніхто особливо не говорив, проте це, мабуть, було недоречно за умов нової культово-тотемної 

пенітенціарної революції. 
Відповідно для обслуговування нового пенально-політичного культу була створена й 

відповідна нова ієрархія жерців, яка теоретично мала стояти набагато ближче до ідолів та капищ і, 
відповідно, набагато краще забезпечувати перенесення молитовних побажань від вірян до нових 

просоціальних ідолів на нових просоціальних капищах. 
Відповідно на найвищому політичному рівні було ухвалене рішення, що жорстокі та 

негуманні жерці старого культу консервативної пунітивної пенітенціарної служби мають бути 
піддані осуду та максимально далеко усунені від монополії у сфері викликання дощу й вирощення 
кращих врожаїв на благодатній ниві пенітенціарної діяльності, яка за довгі роки існування старої (й 
до речі начебто (!?) ніколи не реформованої) пенітенціарної служби так і залишилася пекельною 
пустелею замість того, що перетворитися на квітучий зелений сад. 

Відтак стара жрецька каста була формально оголошена поза законом та навіть начебто 
вигнана з язичницьких капищ (ключове слово – «навіть»). 

Враховуючи, що старі пунітивно налаштовані та корумповані жерці, звичайно, не могли 
прислужувати біля нових виключно просоціальних ідолів (тотальна та всеохоплююча 
корумпованість, відсутність необхідних навичок ювелірного поводження з вельми тонкими 
предметами просоціального культу, застаріла звичка до масових та водночас нікому не потрібних 
людських жертвопринесень тощо), було оголошено про те, що лише нові люди з чистими помислами 
та гарячим бажанням нести службу на нових капищах можуть, власне, відправляти там служби та 
здійснювати виклик дощів, відводити стихійні лиха та вчиняти інші корисні вчинки. 

«Нові люди в системі» – ця ідея була такою високою, attractive та привабливою, що ніхто 
з вірян, звичайно, не міг заперечувати проти таких благих помислів. Проте така раціональна ідея 
базувалася, знов-таки, на очевидних ірраціональних практиках. 

Тотемний аспект нового культу мав, як вже зазначалося, свою специфіку, причому специфіку 
виключно просоціальну – максимально відійти від традиційних кривавих язичницьких 
жертвоприношень до нових світлих обрядів (можливо також з певними жертвоприношеннями, 
проте, звісно, вже не такими кривавими). Адже теоретично оновлена та не менш теоретично 
орієнтована у просоціальному напрямку нова жрецька каста аж здригалася від однієї лише думки, 
що віряни можуть її асоціювати зі старими пенітенціарними катами у жрецькому вбранні 
(здригалася також теоретично). 

Як це не було, після проведення пенологічної реформації в Україні саме старий (тобто той 
самий пунітивний та жорстокий) персонал пенітенціарної системи із подивом дізнався про те, що 
він став носієм новітніх прогресивних ідей, які нічого не мають спільного зі старими 
старорежимними пунітивними та мілітаризованими стереотипами. Так само ув’язнені, засуджені 
та піднаглядні пробації по-новому стали дивитися на себе як на «клієнтів пенітенціарної 

системи». 
Проте такий просоціальний тріумф продовжувався недовго. 
Парадокс полягав в тому, що як такого оновлення системи, на жаль, не сталося. Мало хто 

з вірян, як засвідчив час, виявив бажання стати жерцем нового культу на найнижчих сходинках 
жрецької ієрархії, хоч, з іншого боку, таке небажання було очевидним та прогнозованим з самого 
початку (чого не скажеш про вищі сходинки цього пенітенціарного ордену). 

Такий раціональний елемент нової пенітенціарної реформи був очевидним із самого початку її 
проведення, проте чомусь цей явний раціоналізм був замінений на ірраціональне язичницьке 

очікування, що у пустелі серед ясного дня піде рясний кадровий дощ. 
І, звичайно, коли такого дощу не сталося, новий сектантський менеджмент, щоб втримати 

владу, вплив та зарубіжні пожертвування оголосив, що старі жерці, мовляв, не такі вже й погані. 
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Лише, мовляв, треба піддати їх «суду проби» або процедурі ordalium (на мові нової вітчизняної 
пенітенціарної секти це називалася «очищення системи» або «перевірка доброчесності»). 

Це виглядає водночас смішно та сумно, проте лише після третього року пенітенціарного 
реформування верховні жерці нарешті зрозуміли, що лише доброчесні можуть служити новим 
просоціальним пенітенціарним ідолам. 

Цей ритуальний похоронний аспект нового сектантського культу мав дуже тонку деталь, яку 
його верховні жерці намагаються не афішувати і до цього часу: як і у випадку з «якісно новим 

кадровим забезпеченням» справляння культових обрядів на капищах, стару «криваву», «пунітивну» 
та «жорстоку» організаційну структуру не особливо намагалися поховати, адже вже на момент 
ліквідації старого пенітенціарного відомства вже спрацював принцип «Відходів немає. Є лише 

резерви». 
До речі, щодо «кадрового оновлення» жрецької касти: виявилося, що цей реформаційний 

ритуал можна час від часу успішно повторювати на кшталт звернення до верховних божеств, які 
повинні охороняти пенітенціарну систему від злих духів, засух та повенів. 

Це має місце ну майже так, як це представлене Мелом Гібсоном в його фільмі «Апокаліпто». 
Так, там також використовувалися найяскравіші ритуальні жертвоприношення, які 

відповідали потребам переважної частини того суспільства: «На піраміді, навколо якої зібралися 
натовпи міських жителів, жерці приносять полонених в жертву богу Кукулькану. Жертвам 
розпорюють груди, виймаючи серце, яке ще б’ється, а потім відрубують голову і скидають бризкає 
кров’ю тіло сходами піраміди. Коли настає черга Лапи Ягуара, починається сонячне затемнення, яке 
приводить місцевих жителів у замішання. Верховний жрець, знаючи про природу явища, повідомляє 
жителям, що Кукулькан цілком задоволений жертвами, і сонце зараз повернеться. Через кілька 
хвилин сонце повертається, жителі приходять в релігійний захват. Верховний жрець віддає 
відбулися жертв воїнам і наказує їм позбутися від них». 

Приблизно так само діє і механізм жертовного «очищення системи» або «перевірки 

доброчесності» у сучасній пенітенціарній системі України. Приблизно так само у безмежному 
віртуальному медіапросторі, до якого прикута увага працівників пенітенціарної системи та їх 
родичів, експертів, міжнародної спільноти, політиків, засуджених та їх родичів верховні жерці 
ордену пенітенціарної реформи приносять недоброчесних пенітенціаріїв у жертву божеству юстиції 
та справедливості. 

Так, анонімних та неоголошених жертв процедур ordalium публічно оголошують 
недоброчесними та приковують таких негідників до віртуальних стовпів безчестя та ганьби. Коли 
настає черга чергового пенітенціарного службовця Х, який виявився недоброчесним, та якого 
звинувачують у підриві священних устоїв пенітенціарної системи на локальному рівні, що, звичайно 
викликає природну огиду та обурення вірян. 

Водночас верховні жерці, стоячи на вершині пенітенціарної піраміди та іронічно поглядаючи 
на безмежно наївних вірян, будучи прекрасно обізнаним про справжню природу (насправді – 
театральність) процедури «очищення системи» та «перевірки доброчесності», повідомляють 
вірянам, що Верховні Ідоли Юстиції цілком задоволені новою жертвою, і пенітенціарна система 
майже очищена. Наївні віряни приходять у майже релігійний захват та екстаз. Проте на відміну від 
жертвоприношень майя страчених полонених ніхто не позбавляється, адже це буде очевидно 
суперечити принципу про «Відходи» і про «Лише Резерви». 

Щодо коефіцієнту корисної дії подібних релігійних практик, то він, звичайно, є корисним 
тією само мірою, що і коефіцієнт корисної дії жертвоприношень первісних людей задля викликання 
дощу. І чим більше віряни лайкають у фейсбуці аж ніяк не дешеві репортажі та відеоролики про 
«очищення системи» та про нечесних пенітенціаріїв, виникає все більша потреба виправдовувати 
чергову хвилю «кадрового оновлення» та нові кадрові жертвоприношення. 

Причому потім вже ніхто не згадує про те, а чи дійсно попереднє кадрове оновлення жрецької 
касти мало місце насправді. Якщо так, то до яких результатів воно призвело та скільки при цьому 
було витрачено грошей вірян на такі цілі. 

На увагу також заслуговує інший аспект вітчизняного язичницького пенітенціарного  
культу. 

Як це нерідко буває у релігійних організаціях, пенально-язичницька політика в Україні 
характеризується дуалізмом: чим більше секта проголошує свою структуру відкритою та чим більше 
вірянам пропонується безперешкодно зайти на відкриті для вірян капища, щоб «знати все, про все й 
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про всіх», тим менше віряни насправді знають навіть про поверхові аспекти функціонування такої 
пенітенціарної секти. 

Відтак ірраціональність пенітенціарного язичницького культу аж ніяк не виключає крайній 

раціоналізм, пов’язаний з необхідністю отримання прибутку від жвавої активності та енергійних 
рухів на орбіті пенітенціарної реформи. Тому, звичайно, допуск справді зацікавлених вірян та 
сторонніх осіб до внутрішньої механіки функціонування вітчизняної пенітенціарної секти ставить 
пенітенціарну секту під велику загрозу, а тому є неприпустимим. 

Особливо цей раціоналізм стосується та проявляється на прикладі мілітаризованої складової 
в діяльності оновленого вітчизняного ордену пенітенціарії. 

Так, можна нагадати, що саме нарощування мілітаризованої складової є обов’язковою 
характеристикою будь-якого релігійного ордену або тоталітарної секти (за умов, якщо держава не 
проти такого нарощування мілітарних м’язів). У нашому ж випадку держава була аж ніяк не проти, 
щоб цей мілітаризований орден мав власні військові формування та власну охранку, що за 
задумками очільників секти мало виключити доступ занадто цікавих прийдешніх, але непрошених 
варягів до пенітенціарної системи. Проте, як свідчить історія, найбільш нескорені віряни мали 
нахабство збунтуватися проти волі верховних жерців. Ці нескорені віряни як Прометеї примусили 
верховних магістрів ордену юстиції позбутися навіть думки про подальше нарощування 
мілітаризованої складової для реалізації вітчизняної пенальної політики. 

Говорячи про інші характеристики вітчизняного пенітенціарного ордену, варто також 
зосередити увагу на наступному. 

Будь-який релігійний культ так чи інакше пов’язаний з приходом месії та/або настанням 

кращого майбутнього. Часові межі настання кращого майбутнього можуть бути різними, проте тут 
головним є те, що культ вимагає прийняття на віру цього факту з майбутнього як такого. У випадку 
пенітенціарно-реформістського культу ми можемо очікувати на настання задекларованих 
позитивних наслідків реформування не раніше, аніж через 10 років. Принаймні саме на строк 
у 10 років постійно наголошується увага верховних жерців ордену юстиції. 

Чому саме 10 років? Гадаємо, що на це питання не скажуть навіть ті жерці, хто проголошує 
настання таких світлих наслідків. Так само, як і не скажуть, які саме наслідки можна очікувати. 
Головним тут є не кількість років і не самі наслідки як такі, а достатньо великий з погляду 
соціального розвитку строк, який не піддається прогнозуванню, особливо враховуючи, що за цей 
строк команда жерців-менеджерів зміниться декілька разів. 

На особливу увагу також заслуговує і особливості статусу вождя у формуванні та 
підтриманні нового просоціального релігійно-пенітенціарного культу. 

Як це не дивно звучить, у попередній пунітивно-каральній формації пенітенціарної секти 
культу вождя як такого не було. 

Був певний конунг з його дружинниками, проте ім’я конунга здебільшого не афішувалося: 
«Ім’я» було замінено на «Епоху». 

Не було конунга X, конунга Y або конунга Z як таких. 
Була епоха конкретного правителя, наприклад, конунга Sh, конунга L або конунга S. 
Саме епоха. 
Причому епоха не залежала від часу перебування конунга при владі. Адже, як свідчить історія, 

інколи конунг, який тримав владу достатній час, наприклад, конунг P, так і не став епохою. 
Проте, як свідчить історія, на противагу цим доволі примітивним практикам культово-владної 

соромливості, культ епохи у рамках нових пенітенціарно-тотемних відносин через так звані 
«комунікації» було замінено на культ високодуховного просоціального вождя-месії (вірянам ну дуже 
подобається таке ну вкрай яскраве слово «комунікації», глибина якого їм ну дуже імпонує). 

Саме тому пенально-політична реформація надала сучасним археологам величезну кількість 
історичних артефактів, які свідчать саме про безмежний культ вождя. Принаймні величезна 
кількість зображень вождя на стінах печер та величезна кількість степових баб просто вражає: 
«комунікації» зробили свою справу. 

Крім того, на відміну від конунгів старої пунітивно-каральної формації, нові просоціальні 
жерці додали до свого статусу елемент, який до того часу був невідомий старим пунітивним 
конунгам. 

Йдеться про цінність та статус слова, що промовляє верховний жрець або його заступник. 
Так, слово конунгів мало статус Авторитету. 
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На відміну від нього слово верховних жерців нового політично-пенітенціарного ордену має 
статус Верховної Істини. 

І коли, наприклад, верховний жрець промовляє якусь таку Верховну Істину, наприклад, про 
Квітку з Трьома Пелюстками (які символізують «швидкість», «ціну» та «якість») то це робиться 
виключно у позі лотоса та коли верховний жрець формує абхая-мудру з пальців рук. 

Як правило, після такого неочікуваного занурення до безкрайньої мудрості у вірян одразу ж 
відкриваються нові духовні горизонти. Люди кажуть, що окремі віряни впадали у релігійний екстаз, 
коли мали нагоду безпосередньо сприймати таке відкриття істини. 

Крім того, одним з елементів, яка характеризує сучасну українську пенальність, є наявність 
елементів, притаманних культу вождя, а саме існування наближеного до вождя придворного, який 
посідає позицію фаворита з повноваженнями, наприклад, брадобрея або повара. Як засвідчили 
обширні археологічні знахідки, подібні особи нерідко спричиняли великий вплив на багатьох 
видатних історичних постатей, навіть формально не будучи експертами у тій чи іншій сфері 
менеджменту або державного управління, та посідаючи достатньо скромні посади. Проте 
вітчизняна пенально-політична реформація поставила глашатая або блазня на посаду 
наближеного до вождя. 

«Або», тому що археологи так до цього часу і не зрозуміли його вплив на формування 
пенальної політики, так само як і не зрозуміли, ким він був насправді – глашатаєм або блазнем. 

До речі, сама пенально-політична реформація також не стоїть на місці з огляду на гасла та 
кінцеві цілі реформування. Якщо із самого початку акцент робився на просоціальних духовних 
практиках, де системоутворюючим елементом був «клієнт пенітенціарної системи», то 
в подальшому системоутворюючий елемент був зміщений у бік «представник (працівник) 

пенітенціарної системи». 
Так, чого варті численні ролики та відеорепортажі пенітенціарного ордену, присвячені 

неприпустимим кримінальним практикам «клієнтів системи», які ще учора розглядалися як центр 
галактики (обшуки з метою вилучення заборонених предметів, напади на представників 
адміністрації та розслідування таких нападів тощо). 

Відтак існують усі підстави говорити про дуже тонке лавірування верховних жерців 
пенітенціарного ордену з огляду на гострі потреби тримати вірян під контролем через обрання 
потрібних на даний момент пріоритетів. 

Інше питання: а чи є таке лавірування дійсно щирим та раціональним. 
Підсумовуючи викладене вище та оцінюючи вкрай ірраціональні гасла й декларації, поєднані 

із занадто раціональними практиками верховних жерців пенітенціарної ордену, можна зауважити 
на одному висновку. Практична повсякденна релігійна діяльність дійсних та справжніх 
представників різних релігійних конфесій у сфері справжнього реформування вітчизняної 
пенітенціарної системи (зокрема у сфері допомоги ув’язненим та засудженим) як раз 
характеризується найвищим ступенем справжньої філантропії й раціоналізму та вносить набагато 
більший внесок до такого реформування порівняно з начебто професійними менеджерами, які 
начебто мають уособлювати пенітенціарний раціоналізм та сучасні наукові досягнення. 

Внаслідок реалізації пенітенціарної реформи в Україні містична віра у реабілітацію злочинців 
досягла свого апогея. Сьогодні широко декларується, що усі верховні жерці вітчизняного 
пенітенціарного ордену начебто щиро вірять в те, що завдяки новим технологіям вони отримали 
рецепти трансформації девіантів та прогнозування подальшої поведінки таких людей. Гасло 
верховних реформаторів – «Дайте більше!». Більше суддів, більше експертів, більше спеціальних 

програм, більше тренінгів, більше нових напрямків нових програм – все це та інше стало 
фундаментом пенітенціарної реформи в Україні та функціонування вітчизняної пенітенціарної 
системи в цілому. Проте питання базових показників функціонування вітчизняної пенітенціарної 
системи залишається до цього часу закритим та завуальованим. 

В цілому складається враження, що за формою (лише за формою) українська пенітенціарна 
реформа 2016-2018 років дуже віддалено нагадує щось на кшталт пенітенціарної реформи, 
запровадженої квакерами в Америці у кінці XVIII століття. 

Проте головна відмітність полягає у тому, що квакери в умовах нестабільності та 
неможливості провели дійсно революційні та по-справжньому просоціальні зміни. 

В Україні, навпаки, в умовах абсолютних можливостей (у тому числі фінансових) 
пенітенціарна реформа стартувала передчасно, а головне – базуючись на пустих (а інколи – відверто 
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шкідливих) деклараціях нечесних людей, які свої приватні політичні інтереси та амбіції зробили 
двигуном такого пенітенціарного реформування. 

Минуло більше двох років, і кожного разу верховні «реформатори» зі ще більшим завзяттям 
декларують «великі реформаторські принципи» та заявляють, що ось-ось начебто підійшли до 
«нових горизонтів», які, мовляв, вже «за 10 років» начебто продемонструють золотий вік 
української пенології. 

Тому, гадаємо, шо вже настав час, керуючись досвідом, часом, науковими доказами та 
здоровим глуздом, визначити, наскільки ефективно та результативно очільники пенітенціарної 
«реформи» запровадили ті «великі принципи», які декларувалися, а головне, і чи дійсно ті принципи 
були великими. 



ISSN 2336-5439 EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ 

 68 

Євгенія Дуліба, к. ю. н. 
Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний  

економіко-гуманітарний університет ім. акад. С. Дем’янчука»,  

Україна 

ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ  

В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ  
ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ 

Yevheniia Duliba, PhD in Law 
Private Higher Educational Establishment «International University of Ecomomics and 

Humanities named after Academician Stepan Demianchuk», Ukraine 

UKRAINIAN FISCAL POLITICS IN THE CONTEXT OF THE 

FISCAL FUNCTION OF THE STATE 

The article is about the research of essence of fiscal politics in the context of realization of the 

fiscal function of the state. It is marked, that realization of the fiscal function of the state is 

predefined by the row of factors, including globalization of economic sphere, and also by the 

requirements of eurointegration, decentralization and fight against the system crisis phenomena 

in the economy, as well as integration into Global Economy. 

It is marked, that the fiscal function of the state is realized exactly by means of fiscal politics 

which demonstrate the activity of the state, presented by public authorities in relation to 

formation and realization of income and expenditure politics of the state budget. The main ideas 

for understanding and the value of the fiscal politics are analyzed. 

It is stated that for effective realization of the fiscal function of the state, the development of the 

real strategy of economic development which has to meet certain requirements and the state 

strategy of economic development must be based on such fiscal politics. It has been confirmed 

that without correct, scientifically well-grounded, carefully well-reasoned and gradually 

implemented policy in Ukraine any national strategy of economic and social development that 

makes provision for integration of our country into global economy cannot be successfully 

realized. 

It is proved that for effective realization of the fiscal function of the state it is necessary to 

realize the fiscal politics, that includes tax reform, reform of state customs and integration in the 

customs association of European Union, reform of state financial control and budgetary 

relations. 

As a result of scientific research the conclusions were drawn that using active fiscal politics that 

is based on the principles of stability and moderation, it is possible to attain the high socio-

economic development of Ukraine. Integration of Ukraine into the global economy is impossible 

without the development of the main strategic directions of integration, without carrying out 

reforms that would be helpful in improving Ukraine’s reputation on the international stage. 

Keywords: fiscal function, fiscal politics, budget, taxes, strategy of economic development. 

Постановка проблеми. Протягом останніх років Україна намагається наблизитися до 
європейських стандартів у різних сферах життєдіяльності держави і суспільства. Впровадження 
європейських стандартів життя, реалізація стратегічних пріоритетів економічного та соціального 
розвитку щодо забезпечення сталого економічного зростання, соціальна переорієнтації економічної 
політики, стрімке збільшення масштабів фінансової діяльності держави, юридичних і фізичних осіб 
та ускладнення зв’язків і відносин у фінансово-економічній сфері зумовлюють зростання ролі 
фіскальної функції держави. В даному контексті актуальності набуває впровадження дієвої 
фіскальної політики органами державної влади та реалізація фіскальної функції в Україні. Крім 
того, дослідження фіскальної функції держави допомагає реально оцінити її можливості, сприяє 



ISSN 2336-5439                                                                              EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 5 Issue 3 2018 

 69 

більш глибокому розумінню механізму її взаємодії з інтеграційними інститутами у вирішенні 
найбільш важливих завдань1. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Значний внесок у розробку теоретичних та 
прикладних основ фіскальної політики зробити такі вітчизняні вчені: В. Андрущенко, 
С. Герчаківський, А. Даниленко, О. Данілов, О. Десятнюк, Я. Жаліло, Ю. Іванов, О. Кириленко, 
А. Крисоватий, А. Луцик, В. Опарін, Т. Паєнтко тощо. Однак, здійснення подальших досліджень 
фіскальної політики набуває сьогодні актуальності з врахуванням сьогоднішній реалій та загроз 
національній економіці. 

Мета статті полягає у здійснення характеристики фіскальної політики України в контексті 
реалізації фіскальної функції держави, висвітлення особливостей і напрямків вдосконалення. 

Виклад основного матеріалу. Світова економіка розвивається під впливом процесу 
глобалізації, що дедалі поширюється й поглиблюється. В економічному вимірі процес глобалізації 
узгоджується з переходом від індустріального суспільства до постіндустріального і трактується від 
обмеження її тільки сферою економіки до поширення на всі прояви людської життєдіяльності2. Тим 
не менш, глобалізація означає не тільки прискорення розвитку соціально-економічних процесів, але 
виводить їх на новий якісний рівень. Інтернаціоналізація економічних зв’язків, яка спонукала до 
формування міжнародного і регіональних ринків, посилення впливу транснаціональних корпорацій, 
утвердження панування наддержавних структур, обумовила суттєву зміну ролі держави в реалізації 
фіскальної функції3. Насамперед, глобалізація охоплює фінансову сферу, тому з процесом 
глобалізації тісно пов’язана національна економіка, ступінь інтенсивності, з якою країна 
«занурюється» в міжнародні економічні відносини, експорт та імпорт товарів та послуг, експорт та 
імпорт капіталу, лібералізація законодавства щодо зовнішньоекономічної діяльності резидентів і 
нерезидентів тощо4. 

Досвід останніх років переконливо свідчить про те, що Україна є державою з економікою 
вільного ринку, однак подальше розширення її участі в світовій економічній інтеграції та посилення 
її позиції на міжнародному ринку потребує визначення конкретних юридичних механізмів 
просування у світовому економічному просторі, визначення напрямів підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки. 

Постійна проблема недостатності чи відсутності коштів у державному бюджеті призводить до 
необхідності пошуку нових джерел вирішення цього питання з використанням міжнародного 
досвіду подолання економічної кризи і забезпечення економічної безпеки держави. 

Один із факторів економічної стабільності держави є виважена державна політика у будь-якій 
сфері її життєдіяльності. Саме економічний і соціальний розвиток, створення необхідних передумов 
господарювання значною мірою залежать від засад внутрішньої та зовнішньої політики держави, 
що, в свою чергу, визначають принципи та пріоритети державної політики у відповідних сферах. 
Забезпечення реалізації внутрішніх і зовнішніх функцій держави неможливо без наявності й 
використання фінансових ресурсів. Саме за рахунок акумуляції коштів у власності держави, 
формування спеціальних фондів створюють можливість і врешті-решт існування самої держави.5 

Оптимальність організації держави безпосередньо залежить від того, наскільки повно і чітко 
сформульовано її завдання і визначені функції і чи може вона їх самотужки здійснювати. Саме за 
допомогою функцій з високим ступенем точності можна розкрити характер і зміст діяльності 
держави, рівень ефективності, вплив на процес здійснення державою внутрішніх функцій, а відтак 
вірність обраного Україною шляху розвитку6. 

                                                      
1 Cало, В.І. (2007). Внутрішні функції держави в умовах членства в Європейському Союзі: Дисертація 

на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків: Одеська національна юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого, 3. 
2 Козак, Ю.Г., Ковалевський В.В., Логвінова Н.С. (2010) Світова економіка. Київ: Центр учбової літератури, 21-22. 
3 Cало, В.І. (2007). Внутрішні функції держави в умовах членства в Європейському Союзі: Дисертація 

на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків: Одеська національна юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого, 136. 
4 Козак, Ю.Г., Ковалевський, В.В., Логвінова, Н.С. (2010). Світова економіка. Київ: Центр учбової літератури, 23. 
5 Кучерявенко, М.П., Дмитрик, О.О., Лукашев, О.А. (2016). Фінансове право. Харків: Право, 9. 
6 Cало, В.І. (2007). Внутрішні функції держави в умовах членства в Європейському Союзі: Дисертація 

на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків: Одеська національна юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого, 3. 



ISSN 2336-5439 EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ 

 70 

Враховуючи той факт, що уряд кожної країни здійснює політику, спрямована на регулювання 
економічного розвитку1, Кабінет Міністрів України забезпечує державний суверенітет та 
економічну самостійність України, здійснює внутрішню та зовнішню політику, виконання 
Конституції та законів України, актів Президента України2. При цьому фіскальна політика є 
невід’ємним елементом економічного життя суспільства, який пов’язаних з необхідністю вирішення 
загальнонаціональних завдань. 

У сучасному науковому розумінні фіскальну політику розглядають як заходи держави щодо 
формування, наповнення та регулювання державного бюджету з використанням податкових 
важелів, як діяльність держави щодо формування та реалізації оптимальної політики витрат 
із державного бюджету, спрямована на формування ефективної національної економіки; діяльність 
держави щодо формування та реалізації політики надходжень і витрат державного бюджету, що має 
на меті створення належних умов для продуктивного розвитку національної економіки3. 

Саме здійснюючи фіскальну політику, органи державної влади проводять сукупність заходів 
щодо формування й реалізації дохідної та видаткової складових державного бюджету з метою 
ефективного виконання державою фіскальної функції. Дана позиція знаходить своє відображення 
у ст. 92 Конституції України, де зазначено, що виключно законами України встановлюються 
Державний бюджет України і бюджетна система України; система оподаткування, податки і збори 
та визначаються засади митної справи4. Саме Податковим кодексом України врегульовані 
відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, визначено функції та правові основи 
діяльності контролюючих органів та Державної фіскальної служби України, що забезпечує 
формування та реалізує державну податкову політику5. Митним кодексом України врегульовані 
відносини у митній справі.6 Бюджетний кодекс України регулює відносини, що виникають у процесі 
складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю 
за дотриманням бюджетного законодавства, і питання відповідальності за порушення бюджетного 
законодавства, а також визначаються правові засади утворення та погашення державного і 
місцевого боргу.7 Кожного року Україна приймає закон щодо державного бюджету на рік, тобто 
план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які 
здійснюються відповідно органами державної влади протягом бюджетного періоду8. 

Таким чином, реалізація фіскальної функції відіграє важливе значення, перш за все, через 
здійснення ефективної фіскальної політики можливо найраціональніше оптимізувати доходи 
держави, використовуючи належні джерела їх отримання, а також обґрунтовано використання 
державних коштів. Ефективна фіскальна політика повинна відповісти на питання, що пов’язані 
зі встановленням максимально припустимого рівня податкового навантаження, його росту або 
зниження, з метою забезпечення оптимального прибуткового ефекту оподаткування, дотримуючись 
при цьому інтересів як платників податків, так і держави, сприяти створенню необхідних умов для 
розвитку підприємницької активності, ліквідації тіньової економіки, мінімізації рівня інфляції, 
стабільного економічного зростання і поліпшення рівня життя населення країни9, а також сприяти 
вирішенню таких питань, як структурне удосконалення національної економіки, нівелювання 

                                                      
1 Козак, Ю.Г., Ковалевський, В.В., Логвінова, Н.С. (2010). Світова економіка. Київ: Центр учбової літератури, 160. 
2 Закон про Кабінет Міністрів України, ст.2, 2014 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 

України <:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/794-18> (2018, травень, 22).  
3 Ракул, О.В. (2015). Фіскальна політика держави: проблеми розуміння. Науковий вісник Національної академії 

внутрішніх справ, 1, 44. 
4 Конституція України ст. 92 1996 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/page2> (2018, травень, 22). 
5 Податковий кодекс України ст.1 2010 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17> (2018, травень, 22). 
6 Митний кодекс України cт. 1 2012 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 

<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17> (2018, травень, 22). 
7 Бюджетний кодекс України ст.1 2010 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 

<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17> (2018, травень, 22). 
8 Бюджетний кодекс України ст.2 2010 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 

<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17> (2018, травень, 22). 
9 Алейнікова, О.В. (2013) Еволюція теоретичних підходів щодо формування ефективної фіскальної політики 
держави. Економіка і держава, 4, 25. 
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галузевих і територіальних диспропорцій, стимулювання господарюючих суб’єктів до розвитку 
науково-технічного прогресу і запровадження передових технологій, формування людського 
капіталу тощо.1 

Сьогодні визнано, що існує необхідність розвитку фіскальної функції держави та створення 
відповідних противаг існуючим загрозам у фінансовій сфері, зменшення обсягів та кількості 
бюджетно-фінансових зловживань та злочинів, покращення рівня фінансової дисципліни 
у використанні бюджетних коштів, забезпечення надходжень до бюджету податків та зборів, 
посилення відповідальності усіх учасників бюджетних та податкових відносин. 

Реалізація фіскальної функції держави зумовлена низкою чинників, у тому числі потребами 
євроінтеграції, децентралізації та боротьби із системними кризовими явищами в економіці, 
входження в світовий економічний простір.2 

Важливим для досягнення ефективності реалізації фіскальної функції держави є розробка 
реальної стратегії економічного розвитку з урахуванням всіх особливостей нашої економіки, 
з врахуванням всіх зовнішніх та внутрішніх дисбалансів. Така стратегія має на меті подолати 
несприятливий стан економіки країни і досягнути більш високих параметрів її розвитку, тобто така 
стратегія повинна прокласти шлях до перетворення України на економічно розвинену країну 
постіндустріального типу, здатну забезпечити свою оборонну міць і високий рівень життя 
населення.3 

Перш за все, розробка такої стратегії має починатися з визначення головної цілі розвитку, 
саме це є найбільш складний і відповідальний елемент, що має відповідати таким вимогам: 

1) пріоритетною ціллю стратегії демократичної держави є людина, піднесення її добробуту, 
створення гідних умов для всебічного розвитку особистості. 

2) стратегія повинна бути об’єктивно реальною, тобто такою, що може бути досягнутою 
взагалі; 

3) стратегія повинна відповідати об’єктивним можливостям держави; 
4) стратегія повинна мати реальні строки досягнення мети, адже якщо цілі стратегії 

не досягнуто у задекларований строк, то це підриває привабливість стратегічної ідеї; 
5) цілі і строки стратегії повинні реально співвідноситись із наявними в країні матеріальними, 

людськими і фінансовими ресурсами, а також з можливим залученням кредитів, інвестицій та 
фінансової допомоги з інших країн та міжнародних організацій; 

6) цілі не визначаються «раз і назавжди», вони не повинні стати догмою, а із суттєвою зміною 
внутрішніх і зовнішніх обставин, повинні змінюватися; 

7) зміст мети повинен бути чітко, лаконічно сформованим і охоплювати найважливіші сфери 
соціально-економічного життя країни. 4 

Поряд з цим, для реалізації стратегії економічного розвитку важливим є формування 
відповідної законодавчої бази, що забезпечила б впровадження необхідних заходів щодо 
реформування економіки, докорінна структура та технологічна перебудова економіки5, відповідна 
врівноважена фіскальна політика та реалізація фіскальної функції держави в цілому. 

Вважаємо, що, перш за все, фіскальна політика повинна базуватися на принципі стабільності. 
В Податковому кодексі України принцип стабільності трактується як зміни до будь-яких елементів 
податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного 
періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки6. Податки та збори, їх ставки,  
а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року. Однак, зміни кожного 

                                                      
1 Носіков, Д.М. (2016) Фіскальна політика держави: теоретико-правовий аспект. Державне будівництво та 

місцеве самоврядування, 31, 184. 
2 Білоцерківець, В.В., Завгородня, О.О., Лебедєва, В.К. (2012). Міжнародна економіка. Київ, Центр учбової 
літератури, 188. 
3 Білоцерківець, В.В., Завгородня, О.О., Лебедєва, В.К. (2012). Міжнародна економіка. Київ, Центр учбової 
літератури, 220. 
4 Білоцерківець, В.В., Завгородня, О.О., Лебедєва, В.К. (2012) Міжнародна економіка. Київ: Центр учбової 
літератури, 163-164. 
5 Білоцерківець, В.В., Завгородня, О.О., Лебедєва, В.К. (2012) Міжнародна економіка. Київ: Центр учбової 
літератури, 220. 
6 Податковий кодекс України ст.4 2010 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17> (2018, травень, 22). 
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року до Податкового кодексу України демонструють не лише нестабільність законодавства, а й 
недієвість реалізації податкової політики, зокрема, а також фіскальної функції держави в цілому. Аналіз 
внесених змін до Податкового кодексу України за останні роки підтверджує лише складність 
податкового законодавства і порушення принципів соціально-економічної справедливості та 
рівномірності. Як наслідок, платники податків не знають, які податки будуть запроваджені найближчим 
часом, державні установи не знають, який обсяг коштів буде їм доступний у середньостроковій 
перспективі, а громадяни не знають, на які цілі будуть виділятися бюджетні кошти та які послуги вони 
можуть отримати1. Саме відсутність цілісної системи стратегічного планування не дає змоги 
забезпечити бюджетне планування на належному рівні та призводить до послаблення зв’язків між 
бюджетними програмами та пріоритетами розвитку держави2. Сьогодні в багатьох країнах світу 
в Податкових кодексах діють норми, відповідно до яких обов’язково повинен існувати тривалий період 
між моментом прийняття будь-яких податкових змін і моментом набрання чинності. 

Незмінним залишається той факт, що основою для реалізації фіскальної функції держави є 
ефективна система управління державними фінансами, досягнення стратегічних цілей розвитку 
шляхом забезпечення дотримання загальної бюджетної дисципліни, стратегічного розподілу 
бюджетних коштів та ефективного надання державних послуг. Саме державні фінанси мають 
стратегічне значення для регулювання реального сектору економіки та фінансового сектору, 
забезпечення розвитку регіонів, підтримки підприємницької діяльності,а їх потенціал є основою 
економічного та соціального розвитку. Ефективність системи управління державними фінансами 
має важливе значення для забезпечення стабільності бюджетної системи, фінансової безпеки та 
стійкого економічного зростання.3 Виходячи з того, що ефективна система державного управління є 
однією з основних передумов демократичного врядування, необхідність побудови ефективної та 
конкурентоспроможної національної економіки призвели до прийняття ряду концепцій розвитку 
фіскальної функції: Стратегію реформування державного управління України на 2016-2020 роки4, 
Стратегію реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки5, 
Стратегією сталого розвитку “Україна – 20206. 

Так, наприклад, Стратегією сталого розвитку «Україна-2020» визначено першочергові 
пріоритети та індикатори належних соціально-економічних, організаційних, політико-правових 
умов становлення та розвитку України, що нададуть можливість виходу України на провідні позиції 
у світі. При цьому для дієвої реалізації фіскальної функції держави необхідно проведення дієвої 
податкової реформи, реформи державної митної справи та інтеграція в митну спільноту 
Європейського Союзу, реформи державного фінансового контролю та бюджетних відносин.7 

Результати реалізації Стратегії передбачено досягнення 25 ключових показників8, 
що оцінюють хід виконання реформ, серед яких: 

1) у рейтингу Світового банку "Doing Business" Україна посяде місце серед перших 
30 позицій; Сьогодні Україна у рейтингу Doing Business-2018 перебуває на 76 сходинці. 

                                                      
1 Розпорядження про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами 

на 2017-2020 роки, 2017 (Кабінет Міністрів України) Офіційний сайт Верховної Ради України 
<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-р/paran6#n6>(2018, травень, 22). 
2 Розпорядження про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами 

на 2017-2020 роки, 2017 (Кабінету Міністрів України) Офіційний сайт Верховної Ради України 
<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-р/paran6#n6> (2018, травень, 22). 
3
 Розпорядження про стратегію розвитку системи управління державними фінансами 2013 (Кабінет Міністрів 
України) Офіційний сайт Верховної Ради України <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/774-2013-%D1%80> 
(2018, травень, 22). 
4 Розпорядження деякі питання реформування державного управління України 2016 (Кабінет Міністрів 
України) Офіційний сайт Верховної Ради України <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-%D1%80> 
(2018, травень, 22). 
5 Розпорядження про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 

2017-2020 роки, 2017 (Кабінет Міністрів України) Офіційний сайт Верховної Ради України 
<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-р/paran6#n6> (2018, травень, 22). 
6 Указ про Стратегію сталого розвитку Україна-2020, 2015 (Президент України) Офіційний сайт Верховної 

Ради України <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015?nreg=5%2F2015&find=1&text=%E1%FE%E4%E6% 
E5%F2&x=0&y=0> (2018, травень, 22). 
7Там само. 
8Там само. 
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До прикладу США перебуває на 6 позиції, Швеція – на 10 позиції, Німеччина – 20 позиції, Іспанія – 
на 28 позиції. Тому для того, щоб за період з 2018 до 2020 року Україна посіла місце серед перших 
30 позицій, необхідно більш дієва реалізація стратегії. 1 

2) кредитний рейтинг України – Рейтинг за зобов’язаннями в іноземній валюті за шкалою 
рейтингового агентства Standard and poors – становитиме не нижче інвестиційної категорії "ВВВ", 
тобто в державі є достатня здатність виконувати свої фінансові зобов’язання, проте більша 
чутливість до дії несприятливої економічної кон’юнктури. Станом на травень 2018 року аналітики 
рейтингового агентства Standard and poors кредитний рейтинг України підтверджений на рівні  
"B- / B"2; прогноз стабільний, тобто стабільний прогноз відображає думку, що в Україні висока 
уразливість в умовах несприятливої ділової, фінансової і економічної кон’юнктури, хоча є 
можливість виконання фінансових зобов’язань. 

3) за глобальним індексом конкурентоспроможності, який розраховує Всесвітній 
Економічний Форум (WEF), Україна увійде до 40 кращих держав світу. Сьогодні Україна 
за індексом конкурентоспроможності займає 81 місце серед 137 країн світу. Відповідно 
до інформації Міжнародного валютного фонду такими найпроблемнішими чинниками є: інфляція 
(16, 3 %), корупція (13, 9%), політична нестійкість (12, 1%), податкові ставки (9, 7%), податкові 
правила (9, 4%), нестабільність уряду (8, 9%), неефективна урядова бюрократія (6,9%)3 

4) за індексом сприйняття корупції, який розраховує Тransparency International, Україна увійде 
до 50 кращих держав світу тощо. Відповідно до результатів дослідження міжнародної громадської 
організації по боротьбі з корупцією та дослідженні питань корупції у світі Transparency International 
Україна за рівнем корупції в країні зайняла 130 місце серед 180 країн4. 

Таким чином, такі рейтинги України відображають слабкість її економіки (з точки зору рівня 
доходів на душу населення), а також несприятливе інституціональне середовище і складну 
політичну ситуацію, значний вплив на які робить корумпованість різних рівнів управління. 

Як висновок, варто зазначити, що держава має створити сприятливі умови для формування, 
функціонування і розвитку економіки, забезпечити стабільність і підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки5. Рішучі економічні перетворення вимагають 
значних бюджетних витрат.6 Тому серед завдань соціально-економічного розвитку України 
особливого значення набуває вдосконалення правового регулювання бюджетних та податкових 
відносин, відносин у сфері доходів від операцій з капіталом, зовнішніх запозичень та цільових 
фондів. Все це можливо досягнути з активною фіскальною політикою органів державної влади, що 
буде базуватися на принципах стабільності та поміркованості. 

Переорієнтація податкової системи із суто фіскальних цілей на стимулювання економічного 
зростання шляхом послаблення податкового тягаря економіки частки податків у ВВП, зниження 
ставок податків, що сприятиме пожвавленню підприємницької активності і в підсумку не зменшить, 
а навпаки, збільшить податкові надходження до бюджету, радикальне скорочення пільг 
з врахуванням принципу справедливості в оподаткуванні7 сприятиме розширенню бази 
оподаткування, зменшенню можливості для ухилення від сплати податків, збільшення находжень до 
бюджету. Від скоординованості як на стратегічному, так і на тактичному рівні залежить успіх 
фіскальної політики держави. 

                                                      
1 Doing Business (2018). Regional Reports <http://www.doingbusiness.org/reports/regional-reports> (2018, травень, 22). 
2 Countryeconomy.com (2018). Rating: Ukraine Credit rating <https://countryeconomy.com/ratings/ukraine> 
 (2018, травень, 22). 
3 World Economic Forum (2018). Ukraine. Global Competitiveness Index 2017-2018 <http://reports.weforum.org/ 
global-competitiveness-index-2017-2018/countryeconomy-profiles/#economy=UKR> (2018, травень, 22). 
4Transparency International (2018). Corruption perceptions index 2017. <https://www.transparency.org/news/feature/ 
corruption_perceptions_index_2017> (2018, травень, 22). 
5 Білоцерківець, В.В., Завгородня, О.О., Лебедєва, В.К. та інші. (Редакція Задої, А.О., Тарасевича, В.М.) 
Міжнародна економіка. Київ: Центр учбової літератури, 388. 
6 Білоцерківець, В.В., Завгородня, О.О., Лебедєва, В.К. та інші. (Редакція Задої, А.О., Тарасевича, В.М.) 
Міжнародна економіка. Київ: Центр учбової літератури, 164. 
7 Указ про стратегію сталого розвитку Україна-2020, п.8 р.3 2015 (Президент України). Офіційний сайт 

Верховної Ради України <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015?nreg=5%2F2015&find=1&text= 
%E1%FE%E4%E6%E5%F2&x=0&y=0> (2018, травень, 22). 
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CRIMINALIZATION OF VIOLATION  

OF THE RIGHT TO LEGAL ASSISTANCE  

IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN:  

THEORETICAL JUSTIFICATION 

The article analyzes the means of criminal legal protection of a person’s constitutional right to 

legal assistance and defense. It turns out that the activity of a defender of a person is 

an important part of justice in the modern democratic state. The author substantiates the need 

for independent criminalization of "violation of the right to legal assistance and defense" in the 

Azerbaijani Republic. Analysis of current legislation of the Azerbaijani Republic permits 

to conclude that enforcement of the constitutionally enshrined right for legal assistance is 

a complex intersectional institute which is initial for all this process, acts at all its stages, reflects 

dominant in the society idea on endorsement of human rights and freedoms. The author 

concludes that the constitutional right of everyone to legal assistance is highly important in the 

system of constitutional guarantees of the rights and legitimate interests of a person 

participating in trial. This right is general for all branches and implemented through 

the provisions of various legal acts of the Law of the Azerbaijani Republic. The corresponding 

amendments to the current Criminal Code of the Republic of Azerbaijan were offered. 

Keywords: justice, defender, lawyer, right to legal assistance, right to defense. 

The constitutional right of each person to legal assistance is highly important in the system 
of rights’ and legitimate interests guarantees of a person participating in a trial. Significance of this right 
as an additional guarantee for abidance of other rights and legitimate interests of a person is determined 
by its role of the element in legal protection mechanism which is understood as dynamic system of legal 
rules, means and actions aimed at prevention of human rights violation or their restoration in case 
of violation. 

Nowadays the Criminal Code of the Azerbaijani Republic does not provide for sufficient list 
of criminalized actions against lawful activity of defense lawyer or person’s representative. In particular, 
corpus delicti of such crimes as violation of the right to defense, intrusion in the activity of defense lawyer 
or person’s representative, intentional destroy or damage of lawyer’s property are absent in the Criminal 
Code of the Azerbaijani Republic. It is considered necessary to remove this gap and consequently suggested 
to criminalize the action on ‘violation of the right to defense’ and amend accordingly the Special Part of the 
Criminal Code of the Azerbaijani Republic which is substantiated by the below mentioned. 

Work of defense lawyer is an integral part of justice. Without guaranteed right of a person to 
professional legal assistance the pretrial investigation turns to punitive, and trial becomes inquisitional 
process. Establishing of truth in a trial upon objective and impartial examination of evidence and taking 
of equitable decision is not possible without participation of professional defense lawyer. 

The background for criminalization of socially dangerous encroachments on the human right to legal 
assistance and defense in the Azerbaijani Republic is person’s particular value and requirement of criminal 
legal defense of his/her rights and freedoms observance during court proceedings. Existence of the 
Republic of Azerbaijani as democratic, legal, secular state is not possible without ensuring of legal 
assistance accessibility to all layers of the society and establishing by this of real opportunity of efficient 
legal protection of citizens rights, freedoms and legal interests. 

We are convinced that criminalization of violation of the right to legal assistance and protection 
in the Azerbaijani Republic corresponds to scientific principles of criminalization, especially to the 
principles of action’s public danger, criminal political adequacy, constitutional conformity, system-legal 
non-contradiction of certain action criminalization, definiteness and consistency of terminology. 
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The principle of action public danger is decisive in determination of various offenses as criminal. 
Public danger is often understood as main substantive feature of a crime which reflects its key content and 
means crime’s capability to cause or threat causing damage to the object of criminal legal defense. This is 
objective feature of an action, real breach of relations established in the society, impeding their existence 
and development. Objectivity of crime’s public danger is expressed by objective character of the damage 
which it causes (material, physical, moral)1. 

The necessity of criminal legal protection of person’s right to legal assistance from certain types of 
infringements is determined primarily by damage character and size caused in the result of such actions. 
For instance, danger of this crime is growing if an innocent person was found guilty in this crime or ensuing 
of harsh consequences for a person. 

One of the criteria for estimation of public danger level is an assessment of infringements subject. 
The number of features related to crime subject may impact estimation of danger level of the one and the 
same crimes’ type. Such features are the age, occupied position, stability of crime scene and so on. The 
crime’s ‘violation of the right to defense’ subjects are state officials (investigators, prosecutors, judges) who 
are given by law with authoritative powers in relation to a person (indicted person, witness, accused person, 
etc.) and a priori entitled with greater volume of competence and professional knowledge. 

Hence, it is found that encroachment on person’s right to legal assistance is characterized by the level 
of public danger sufficient for defining such infringement to be criminal. 

The principle of constitutional conformity is implemented in part 1 of the Article 12 of the 
Constitution of Azerbaijan stipulating that ensuring the rights and liberties of a person and a citizen, decent 
living conditions for the citizens of the Republic of Azerbaijan is the highest objective of the State. The 
Article 61 of the Fundamental Law of the Azerbaijani Republic guarantees that everyone has the right for 
obtaining qualified legal advice. In specific cases envisaged by legislation legal advice shall be rendered 
free, at the governmental expense. Every citizen has the right for the lawyer’s advice from the moment of 
detention, arrest or accusation with crime by competent state bodies2. 

Mentioned constitutional rules confirm the right to legal assistance and right to defense for any 
person. The essence of the constitutional right for legal advice is a guaranteed by the Constitution and other 
state laws possibility to obtain qualified legal assistance related with application of legislation in practice 
for asserting of person’s rights and interests3 

Consequently, ensuring of proper implementation of the right to legal assistance and defense by 
means of criminal legal protection corresponds to the principle of constitutional conformity. 

Principle of criminal political adequacy of criminalization includes requirements on its compliance 
with key trends of social and criminal policy of the state, to the level and character of legal consciousness, 
and social opinion. 

Ensuring of person’s rights and freedoms in Azerbaijan has tasked drastic democratic legal reforms 
in the country. For implementation of Constitutional provisions in February 1996 the President of the 
Azerbaijani Republic adopted the Order provided for establishment of the Commission on legal reform 
which is composed of famous specialists in legislation, judges, scientists-jurists, law enforcement authority 
officials. 

Within the framework of judicial legal reform in Azerbaijan numerous events were held aimed at 
harmonization of judicial legal system with international and European standards. One of the first steps of 
judicial legal reform was a creation of the Concept of its implementation where the main objectives and 
tasks of judicial reform were determined, namely ensuring independent functioning of judicial authority 
within law-governed state, ensuring citizens right for fair trial, obtaining of legal advice. Judicial legal 
reform gradually held in Azerbaijan is targeted at fixing and guaranteed implementation of person’s and 
citizen’s rights in all areas. 

The Law ‘On lawyers and advocacy’ as of December 28, 1999 elaborated in partnership with experts 
of the Council of Europe, German Society of Technical Cooperation (GTZ) and the World Bank, ensures 

                                                      
1 Кривоченко Л.Н. (1983). Классификация преступлений. Харьков: Высшая школа, 32. 
2 Конституция 1995 (референдум Азербайджанской республики) Официальный интернет сайт Президента 

Азербайджанской Республики <http://ru.president.az/azerbaijan/constitution> (2018, June, 11). 
3 Смех, В.В. (2011). Уголовная ответственность за нарушение права человека на правовую помощь: 
Диссертация на получение научной степени кандидата юридических наук. Львов: Львовский государственный 
университет, С 54.  
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equity of the rights of the part of charge and defense, provides for strong guarantees of constitutional rights 
for legal protection, right for fair treatment in the court and independent advocacy. The Law stipulates main 
principles of defense independence in its functioning. According to legislation the party of defense 
participates in all investigative procedures and in the court and has the right to present proofs of defense 
confidentially and without barriers in meeting client. Present Law stipulates legal status of advocates, their 
independency and fundamentals of self-government guaranteeing by this independence of lawyer 
profession. 

Since 1 September 2000 the Criminal, Criminal Procedural, Civil, Civil Procedural Codes and the 
Code on Administrative Offences, the Code on Punishment Execution were enforced being elaborated 
under participation of authoritative foreign experts with regard to international and European standards. 

In particular, the Article 19 of the Code of Criminal Procedures of the Azerbaijan Republic states that 
during the criminal prosecution the inquiry officer, investigator, prosecutor and court must take measures to 
guarantee the right of the victim, the suspected and the accused person for proper legal assistance. During 
the questioning of the victim or witnesses, the prosecuting authority may not prevent the lawyer invited by 
them as their representative from accompanying them1. 

For investigation of crimes against justice the Investigation Department was established at the 
Ministry of Justice. For deepening the cooperation with local and international non-governmental 
organizations and ensuring observance of the rights of condemned persons in detention places, the 
Department on human rights was launched in the Ministry of Justice2  

At modern stage of Azerbaijan development the strengthening of efforts in establishing of law-
governed state and protection of human rights is determined as one of key directions of the state policy. The 
Azerbaijani Republic promotes cooperation with powerful international institutions performing activity in 
human rights area, the state became a participant of more than 50 international documents in human rights 
protection and made significant progress in execution of international obligations in this field. 

Within the State program on human rights protection approved by the Order of the President of the 
Azerbaijani Republic on June 18, 1998 the legislative and institutional reforms were held. Relying on the 
principles of democratic justice the new court system, new institutions, such as constitutional supervision, 
human-rights ombudsman were established, law-enforcement activity was improved, activity of non-
governmental organizations and media was enlarged, efficient protection mechanisms in the area of human 
rights enforcement were created. For the future the following tasks were determined: ensuring of complete 
correspondence of the legal acts of the Azerbaijan Republic to international standards in human rights, 
development and execution of new strategy on cooperation with international organizations, enhancement 
of state bodies activity in human rights protection, promotion of scientific analytical works, expansion 
of legal education work, development of interrelations between state and civil society. 

Considering protection of human and citizen rights and freedoms in the Azerbaijani Republic as 
general state objective, taking into account the priorities in human rights protection and promotion 
of democracy and rule of law determined by the United Nations Millennium Development Goals and Third 
Summit of the Council of Europe, for extension of actions in human rights protection, the National plan on 
human rights protection in the Azerbaijani Republic was adopted by the Presidential Order as of December 
28, 2006, № 1880. 

In particular, by the paragraph 29 of the adopted National Plan the measures on strengthening of 
advocacy in the Azerbaijani Republic, improving performance of its activity and ensuring its independence, 
as well as increasing amount of professional lawyers in regions for providing people with possibility in 
obtaining legal assistance were foreseen3. 

According to the Article 10 of the Code on Execution of Punishment of the Azerbaijani Republic 
the right to legal assistance is one of the main rights of the convicted person. In penitentiary institutions 

                                                      
1 Уголовный кодекс 1999, ст. 251 (Милли Меджлис Азербайджанской Республики). Собрание 

законодательства Азербайджанской Республики, 2000, 4. 
2 Перечень вопросов, подлежащих обсуждению в связи с рассмотрением третьего периодического доклада 

Азербайджана 2009 (Комитет ООН по правам человека). The University of Minnesota Human Rights Center 
<http://hrlibrary.umn.edu/russian/hrcommittee/Razerbaijan_2009.html> (2018, June, 11). 
3 Смех, В.В. (2011). Уголовная ответственность за нарушение права человека на правовую помощь: 
Диссертация на получение научной степени кандидата юридических наук. Львов: Львовский государственный 
университет, 54.  
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of Azerbaijan provision of legal assistance to the convicted person by human rights defender and non-
governmental organizations is widely spread practice. For instance, the representatives of the Social 
Committee on public control of penitentiary institutions functioning attend regularly different detention 
facilities of the country paying particular attention to provision of relevant legal assistance to sentenced 
persons. 

Based on the Decree of the President of the Azerbaijani Republic ‘On modernization of judicial 
system’ and application of the Law of the Azerbaijani Republic ‘On amendments and additions to some 
legal acts of the Azerbaijani Republic’ dated on January 19, 2006 the new courts, including regional appeal 
and local economic courts, were established. Functioning of such courts promotes significant improvement 
of legal assistance delivery to population in regions and generates motivation for advocacy service. 

Hence, the criminal legal protection of relations on ensuring person’s right to legal assistance and 
defense completely corresponds to main trends of state social and criminal policy in the Azerbaijani 
Republic. 

The principle of system-legal non-contradiction of criminalization of the proposed by us 
infringement lies in determination of hyphenated nature of protection of the right to legal assistance in the 
Azerbaijani Republic, the part of which is criminal legal protection of this right being a component of 
single comprehensive mechanism of its legal implementation. 

Analysis of current legislation of the Azerbaijani Republic permits to conclude that enforcement 
of the constitutionally enshrined right for legal assistance is a complex intersectional institute which is 
initial for all this process, acts at all its stages, reflects dominant in the society idea on endorsement of 
human rights and freedoms. 

The laws of the Azerbaijani Republic on defense lawyer and person’s representative activity 
in rending legal assistance provide for the right for safety of the mentioned personalities. The Articles 1, 7 
of the Law of the Azerbaijani Republic ‘On lawyers and advocacy’ stipulates that one of the advocacy 
fundamentals is tackling of intrusion in professional activity of advocates and their associations and 
pressure from prosecution, judicial, other state bodies, public associations, any enterprise, institution, 
organization and official; protection and ensuring of lawyers’ safety is ensured by the provisions of the Law 
of the Azerbaijani Republic ‘On state protection of the persons participating in criminal proceeding’1. 

The Article 17 of the Law of the Azerbaijani Republic ‘On state protection of the persons 
participating in criminal proceeding’ stipulates that established by security authority real evidence on 
existing danger of execution of murder threat, application of violence to the persons being defending due to 
the provided by them support to investigation or criminal case proceeding, on destroy or causing of damage 
to the property of such persons are treated as grounds for application of security measures. According to the 
Article 3 of the same Law the victims, suspected persons, indicted persons, accused persons, their defense 
lawyers and representatives are also referred to the subjects of state protection2. 

The above mentioned rules comply completely with content of the Basic Principles on the Role of 
Lawyers adopted by the VIII United Nations Congress on the Prevention of Crime in 1990 obliging 
governments to ensure that lawyers are able to perform all of their professional functions without 
intimidation, hindrance, harassment or improper interference, and enjoy civil and penal immunity for 
relevant statements made in good faith in written or oral pleadings or in their professional appearances 
before a court, tribunal or other legal or administrative authority3. 

Giving that security for mentioned persons under circumstances and procedure stipulated by law is 
an important guarantee for ensuring person’s right to legal assistance and defense, than the criminalization 
of infringements on this right corresponds to the principle of system-legal non-contradiction 
of criminalization. 

The principle of terminology definiteness and consistency means that criminalization 
of infringements on the human right to legal assistance shall be carried out with help of notions determined 

                                                      
1 Закон об адвокатах и адвокатской деятельности 1999, ст. 19 (Милли Меджлис Азербайджанской 
Республики). Сборник законодательных актов Азербайджанской Республики, 2000, 1. 
2 Закон о государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе 1998 (Милли Меджлис 
Азербайджанской Республики). Законодательство стран СНГ <http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2736> 
(2018, June, 11). 
3 Распоряжение об утверждении Национального плана деятельности по защите прав человека 

в Азербайджанской Республике 2006 (Президент Азербайджанской Республики). Газета Азербайджан, 293. 
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by the law. In current legislation of the Azerbaijani Republic on ensuring human rights for protection 
during court proceeding the unified notion has not been articulated yet. 

The Constitution of the Azerbaijani Republic guarantees the right for obtaining a qualified ‘legal 
advice’ for everyone. At the same time, in the context of criminal proceeding the notion ‘lawyer’s advice’ is 
applied (art.61). The Criminal Procedural Code of the Azerbaijani Republic establishes the procedure on 
execution of the right to ‘legal assistance and defense’ (art. 19)1. 

The Law of the Azerbaijani Republic ‘On police’ uses the notion ‘lawyer’s assistance’. The Article 1 
of the Law of the Azerbaijani Republic ‘On lawyers and advocacy’ defines that advocacy is independent 
legal institute, which professionally conducts ‘legal defense’2. 

According to the Article 10 of the Law of the Azerbaijani Republic ‘On courts and judges’ at any 
stage of the trial everyone is provided with the right for ‘judicial defense’. As well, ‘the right to defense’ is 
guaranteed by the means foreseen by legislation and the circumstances for free rendered ‘legal advice’ 
at governmental expense are stipulated in pursuance of the Constitution provisions3. 

Following the Article 14.4 of the Civil Procedural Code of the Azerbaijani Republic the persons 
participating in trial may freely choose the lawyers for obtaining of ‘professional legal assistance’, 
representation of their interests or execution of their procedural rights. 

Based on the analysis of current legislation, taking into account the principle of the highest legal 
power of the Constitution of the Azerbaijani Republic it is found appropriate to define the proposed by us 
criminal infringement as follows: ‘violation of the right to legal assistance and defense’. 

Therefore, the constitutional right of everyone to legal assistance is highly important in the system 
of constitutional guarantees of the rights and legitimate interests of a person participating in trial. This right 
is general for all branches and implemented through the provisions of various legal acts of the Law  
of the Azerbaijani Republic. 

Taking into account the validity of grounds for action criminalizing and compliance to scientifically 
founded principles of illegal actions criminalization, it is suggested to amend the Chapter 32 of the Special 
Part of the Criminal Code Law of the Azerbaijani Republic with additional Article 2901 as follows: 

“Article 2901. Violation of the right to legal assistance and defense. 
Non-admission or failure to ensure defense lawyer in-time presence and other gross violation of the 

rights of victim, suspected or accused person for qualified legal assistance and defense committed by 
inquiry officer, investigator, prosecutor or judge, – punished by imprisonment up to 2 years along with 
deprivation of the right to occupy determined posts or to engage in a determined activity up to 3 years. 

2. The same actions which resulted in miscarriage of justice or other serious consequences, - 
punished by imprisonment of 3 to 7 years along with deprivation of the right to occupy determined 

posts or to engage in a determined activity up to 3 years”. 
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The role of social and political factors in the evolution of the institute of punishment is analyzed. 

It has been determined that the motivation of citizens to adhere to European democratic and 

cultural values has made the integration of Ukraine into the European Union a prior direction of 

Ukraine’s political development. The orientation towards European integration leads to the need 

to adapt the national system of law to the systems of law of the EU member states. 

The problem aspects of reforming the domestic institute of punishment are highlighted. 

Significant differences in the concepts of the USSR penal system and penal system, which 

complies with the EU requirements, caused the problem transition from some guidelines for the 

development of criminal legislation to others. 

It is proved that the mandatory condition for solving the problems of the effectiveness  

of the penal system is to bring it in line with the standards of the European Union. 
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law. 

Покарання є найбільш витребуваним кримінально-правовим заходом, що застосовується 
державою для виконання завдань законодавства України про кримінальну відповідальність (далі – 
ЗУпКВ) та поширеною формою здійснення кримінально-правової відповідальності. Тому дієвість 
інституту покарання в значній мірі визначає ефективність реалізації кримінальних норм. 

Суспільні перетворення та політичний курс держави, що спрямований на інтеграцію України 
до Європейського Союзу (далі – ЄС), призводять до необхідності реформування механізму 
застосування кримінального покарання у відповідності до вимог ЄС. Водночас, відсутність 
ґрунтовних наукових досліджень щодо ролі політичних чинників в процесі трансформацій 
сучасного інституту покарання є фактором, який становить загрозу ефективному проведенню 
реформ. 

Розгляд проблем інституту покарання проводив ряд вчених, серед яких В.Г.Гончаренко, 
С.В.Гончаренко, Н.О.Гуторова, О.О.Дудоров, О.В.Козаченко, О.П.Кучинська, В.О.Навроцький, 
Є.С.Назимко, М.І.Панов, В.М.Попович, Є.В.Фесенко, М.І.Хавронюк, С.В.Хилюк та інші. 

Метою статті є аналіз ролі політичних факторів у формуванні парадигми кримінально-
виконавчої системи України, висвітлення проблемних аспектів реформування вітчизняного 
інституту покарання. 

Співпраця з країнами та союзами суверенних держав вимагає адаптації національних систем 
права та правових інститутів. Тому політичні інтеграційні процеси призводить до необхідності 
зближення вітчизняної правової системи з правовими системами країн-партнерів. Адаптація 
інститутів права, в тому числі інституту покарання, означає їх трансформацію у відповідності до 
обраного політичного вектору. 

Геополітичне положення України зумовлює багатовекторність зовнішньополітичного курсу. 
Можливими напрямками міжнародного співробітництва є розширення партнерства з США, 
країнами ЄС та ін. Прагнення громадян України до дотримання фундаментальних демократичних 



ISSN 2336-5439 EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ 

 82 

принципів, підвищення рівня добробуту, слідування європейським соціальним та культурним 
цінностям призвела до того, що пріоритетним напрямком інтеграційної стратегії України стала її 
інтеграція в ЄС. «Згідно зі статистичними даними Київського міжнародного інституту соціології 
(КМІС), за інтеграцію України в ЄС виступають 45,9 українців»1. 

На наш погляд, початковим моментом, який обумовив зближення законодавства України до 
законодавства ЄС є ухвалення «Угоди про партнерство і співпрацю (УПС) між Україною та 
Європейськими співтовариствами та їх державами-членами» від 14.06.1994 р. 

31.10.1995 року Україна набула членства в Раді Європи (далі – РЄ), прийнявши Закон України 
«Про приєднання до Статуту Ради Європи». 

З вступом до РЄ Україна взяла на себе зобов’язання щодо підписання та ратифікації ряду 
міжнародних нормативно-правових актів стосовно співробітництва з країнами партнерами та 
приведення національної системи права у відповідність до європейських стандартів. Це означає, що 
з набуттям членства України в РЄ, тенденції розвитку кримінального права ЄС визначають 
пріоритетні напрямки реформування кримінально-правового законодавства України. 

Парадигмою суспільного розвитку держав-членів ЄС є гуманне ставлення до людини, 
дотримання верховенства права та слідування принципам демократії. Гуманізація державних 
інститутів не могла не позначитись на інституті покарання. 

В одній із статтей проекту Конституції ЄС «Цінності союзу» визначено: «Союз ґрунтований 
на цінностях шани людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права і шанування 
прав людини, охоплюючи права меншин. Ці цінності є спільними цінностями всіх держав-членів 
у суспільстві, де панують плюралізм, недискримінація, толерантність, справедливість, солідарність 
та рівність між жінками і чоловіками. «Спільні цінності» мають поділяти всі держави-члени. З цього 
випливає, що порушення «спільних цінностей» із боку будь-якої держави-члена може загрожувати 
засадам усього ЄС, і, як наслідок, ставити під сумнів членство держави-порушника в ЄС»2. 

«Ефективна імплементація спільних цінностей є суттєвим чинником 
подальших відносин між ЄС і країнами-сусідами»3. 

Слідування спільним цінностям стало запорукою єдності та орієнтиром розвитку країн-членів 
Європейського співтовариства. 

«Плюралістична демократія, верховенство права і дотримання прав людини – тріада 
принципів, закладених у самобутності тієї спадщини, якій держави засновниці Ради Європи 
«підтвердили свою відданість» у преамбулі Статуту згаданої організації»4. 

«Організація Об’єднаних Націй значну увагу приділяє питанням гуманного поводження 
з усіма, в тому числі тими, які перебувають у місцях позбавлення волі. Вона розробила та ухвалила 
низку міжнародних нормативних актів щодо захисту і забезпечення прав людини та 
фундаментальних свобод»5. 

Принцип поваги до прав людини, гуманного поводження з засудженими, внаслідок 
закріплення в міжнародно-правових актах, став пріоритетним принципом розвитку кримінального 
законодавства України. 

Тому вибір європейського напрямку розвитку призвів до необхідності гуманізації вітчизняної 
системи виконання покарань. Правовою основою обраного напрямку реформування є ряд 
ратифікованих Верховною Радою України міжнародних правових актів, зокрема, «Європейська 
конвенція про захист прав і основних свобод людини» від 04.11.1950 р., «Конвенція проти тортур та 
інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання», 
що набула чинності 26.06.1987 р., «Європейські пенітенціарні правила» від 12.02.1987 р та ін. 

З метою забезпечення захисту прав засудженого в місцях позбавлення волі, адаптації 
вітчизняного законодавства до вимог ЄС, 08.04.2014 року прийнято Закон України «Про внесення 

                                                      
1 Зленко, С. (2018) Суспільно-політичні настрої. Довіра соціальним інституціям. КМІС. 
<http://kiis.com.ua/lang=ukr&cat=reports&id=584&page=3.html> (2018, травень, 18). 
2 Петров, Р. (2006). Європейські «спільні цінності»: імплікації для України. Право України, 10, 110–112. 
3 Закон про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу 2004 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 29, 367. 
4 Головатий, С. (2006). Верховенство права: монографія. Київ: Фенікс, 17-47. 
5 Букалов, О. (2001). Як змусити стандарти працювати. Практичний посібник з ефективного застосування 

міжнародних тюремних правил. Донецьк: Східний видавничий дім, 212. 
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змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого 
до європейських стандартів». Нововведення цього закону призначені для пом’якшення правового 
статусу арештованих осіб, розширення прав засуджених та введення додаткових гарантій їх 
дотримання. 

Політика гуманізації інституту покарання відображається на судовій діяльності та сприяє 
тому, що призначення судом кримінального покарання у вигляді позбавлення волі можливе 
лише у виняткових випадках, з врахуванням тяжкості вчиненого злочину або у разі, якщо 
застосування більш м’якого покарання є невиправданим для досягнення мети кримінальної 
відповідальності. 

Однією з вимог РЄ в питанні реалізації політики гуманізації інституту покарання стало 
виключення смертної кари, як такої, що порушує конституційний принцип невід’ємності права 
людини на життя, з переліку кримінальних покарань, що визначені в ЗУпКВ. 

У «Віденській декларації держав членів РЄ» від 25.06.1993 року визначено 
загальнообов’язкові вимоги для вступу до РЄ нових держав. Першою такою вимогою є «приведення 
політичних інститутів та правової системи у відповідність до принципів демократії, верховенства 
права і поважання прав людини»1. Зазначена вимога заперечує можливість застосування смертної 
кари, тому що найголовнішим правом людини є право на життя. 

11 червня 1998 року Указом Президента України була затверджена «Стратегія інтеграції 
України до Європейського Союзу», в першому пункті якої «Адаптація законодавства України до 
законодавства ЄС, забезпечення прав людини», в першій главі «Основні напрямки інтеграційного 
процесу» передбачено «зближення із сучасною європейською системою права», що за задумом 
розробників Концепції, забезпечить приведення вітчизняного законодавства «до рівня, що склався 
у державах – членах ЄС» 2. 

Рішенням Конституційного Суду України від 29 грудня 1999 р. визнано, що смертна кара 
суперечить Конституції України3. З прийняттям Кримінального кодексу (далі – КК) від 28.12.2000 р. 
смертну кару було виключено з переліку покарань. Найсуворішим кримінальним покаранням стало 
довічне позбавлення волі. 

Відміна смертної кари стала вагомим кроком, що спрямований на зближення законодавства 
України та ЄС, і визначила недоліки, що вказують на невідповідність вітчизняної пенітенціарної 
системи європейським стандартам тримання осіб в місцях позбавлення волі. 

З відміною смертної кари зросла кількість осіб, які засуджені до довічного позбавлення волі. 
Це призвело до перенавантаження установ відбування покарань. У пояснювальній записці народних 
депутатів Верховної Ради до проекту «Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо застосування покарання у виді довічного позбавлення волі» зазначено 
«Існування такого виду покарання, як довічне позбавлення волі, пов’язано з низкою серйозних 
проблем. Так, для утримання таких засуджених ще й досі не створено належних умов, а на відміну 
від усіх інших видів покарання, довічне позбавлення волі має характерну тільки йому властивість – 
постійне збільшення кількості засуджених (в середньому 100 осіб на рік)»4. 

У доповідях Європейського Комітету із запобігання тортурам (ЄКЗТ) піддано серйозній 
критиці ряд аспектів в діяльності пенітенціарної системи України. Зокрема відзначено «…погані 
умови тримання ув’язнених в місцях позбавлення волі, особливо в СІЗО, переповненість місць 
ув’язнення, безліч інших недоліків, які стосуються харчування ув’язнених, медичного 
обслуговування, поводження з ними персоналу установ виконання покарань…»5. 

                                                      
1 Віденська декларація 1993 ( Рада Європи). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/ how/994_189> (2018, травень, 18). 
2 Гривняк, Л. (2014). Вплив міжнародного чинника на скасування смертної кари в Україні. Вісник 

Національного університету Львівська політехніка. Юридичні науки, 782, 172-175. 
3 Рішення по справі 1-33/99 (справа про смертну кару) 1999 (Конституційний суд України). Офіційний сайт 

Верховної Ради України <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-99> (2018, травень, 18). 
4
 Чумак, В., Луценко, І. (2015). Пояснювальна записка до проекту Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо заміни довічного позбавлення волі більш м’яким покаранням. Інформаційне 

агентство ЛІГА:ЗАКОН. <http: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GH1RO00A.html> (2018, травень, 18) 
5 Букалов, О. (2007). Статистичний огляд. Кримінальні покарання в Україні. Донецьк: Донецький Меморіал, 
45. 
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Виникає питання: «Чи можливе виправлення засудженого до довічного позбавлення волі, чи 
перевиховання особи, засудженої до позбавлення волі в цілому, за умови, якщо в місцях відбування 
покарань відсутні належні умови тримання осіб?» 

Як показує практика, відбування покарання в тюрмах приводить не до виправлення 
засудженого, а навпаки, до його моральної деградації. 

Занепад норм моралі, набуття свідомих протиправних установок є тими факторами, що 
сприяють підвищенню рівня насильства в установах відбування покарань. 

На нашу думку, зростання рівня насильства та порушень прав людини в закладах 
пенітенціарної системи, це ті чинники, усунення яких є необхідною умовою вступу України в ЄС. 

Водночас, вимоги ЄС щодо умов перебування в установах відбування покарань мають 
рекомендаційний характер, проте, їх невиконання становить чинник, який послаблює 
євроінтеграційні позиції України. 

Це означає, що обов’язковою умовою євроінтеграції України є реформування кримінально-
виконавчої служби в питанні приведення умов утримання ув’язнених до стандартів, які 
відповідають вимогам, що забезпечують дотримання конституційних прав і свобод людини. 

Міжнародні стандарти поводження із засудженими знайшли своє відображення в численних 
міжнародних конвенціях, рекомендаціях, правилах. Такі стандарти можуть мати як універсальний, 
так і регіональний характер. Безумовно, головними стандартами універсального характеру слід 
назвати Мінімальні стандартні правила поводження із в’язнями, прийняті Генеральною Асамблеєю 
ООН…1. 

Впровадження в Україні міжнародних стандартів щодо дотримання прав людини в місцях 
позбавлення волі та правил поводження з ув’язненими спрямована не лише на забезпечення гідних 
умов в ході фактичного відбування кримінального покарання, а й на соціальну адаптацію злочинця. 
Таким чином, гуманізація покарань означає, що держава не лише застосовує до особи, яка скоїла 
злочин, покарання, а й за допомогою заходів профілактично-виховного впливу прагне виправити 
його. 

Відміна смертної кари визначила також ряд соціальних чинників, що обумовлюють 
виникнення проблем в ході реформування інституту покарання. 

Дані опитування Соціологічної групи «Рейтинг» свідчать про те що 38 % громадян України 
підтримують ідею відновлення смертної кари 2. 

Прихильники примусового позбавлення життя аргументують свою позицію тим, що 
застосування смертної кари є ефективним видом покарання для попередження та протидії скоєнню 
тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема таких, що посягають на життя громадян. У такому 
розумінні страх перед примусовим позбавленням життя, як відплати за вчинений злочин, відіграє 
роль стримуючого фактора щодо злочинності. 

На наш погляд, це означає, що репресивно-каральна парадигма інституту покарання СРСР 
призвела до спотвореного розуміння сутності та призначення кримінально-правової 
відповідальності, як інструменту кари та пригнічення людини. Наслідком чого є формування 
відповідних ціннісних орієнтирів, що орієнтовані на насильство та культ сили. Зазначені ціннісні 
орієнтири прямо суперечать спільним цінностям країн-членів ЄС, тому сприяють суспільному 
запереченню тих реформ, що необхідні для приведення вітчизняної системи виконання покарань 
у відповідність до стандартів ЄС. 

Таким чином, політична динаміка, яка мала вираження у виході України зі складу СРСР та її 
інтеграція в ЄС, обумовила виникнення проблем не тільки нормативної основи вітчизняного 
інституту кримінального покарання, а й механізму його практичної реалізації. 

Система покарань СРСР будувалася на насильстві та відігравала роль правового заходу, що 
був призначений для підтримання тогочасного тоталітарного режиму. 

Відсутність належного правового захисту громадян СРСР була обумовлена поглядом на права 
і свободи, місце людини в суспільстві, що нав’язувався радянському народу Комуністичною партією 

                                                      
1 Лисодєд, О.В. (2015). Закріплення міжнародних та європейських стандартів поводження із засудженими 
у кримінально-виконавчому законодавстві України (на прикладі Закону України № 1186-VII від 08.04.2014 р.). 
Питання боротьби зі злочинністю: збірник наукових праць. Харків: Право, 30, 64–76. 
2 ZN.UA (2017) Менше 40 % українців виступають за відновлення смертної кари. <https://dt.ua/UKRAINE/ 
menshe-40-ukrayinciv-vistupayut-za-vidnovlennya-smertnoyi-kari-246713_.html> (2018, травень, 18). 
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Радянського Союзу (КПРС). Доктрина комунізму визначала спільність культурних та правових 
цінностей всіх членів суспільства. Радянські громадяни мали спільну ідеологію, спільну мету – 
побудову комунізму, спільний політичний світогляд, спільну колективну власність та ін. Орієнтація 
на спільність соціальних цінностей громадян обумовила нівелювання індивідуальності людини, її 
прав та свобод. Це призвело до того, що пріоритетними завданнями радянського законодавства став 
захист державних та суспільних цінностей, а права людини і громадянина стали похідними від 
інтересів держави. 

У такому разі злочинець, який вчинив кримінальне правопорушення, внаслідок чого посягнув 
на суспільні інтереси, втрачав підтримку суспільства, його індивідуальні права та свободи 
залишалися не захищеними, та такими, що не становили найвищої соціальної цінності. 

Наслідком такого розуміння місця людини в суспільстві стало становлення суспільної моралі, 
відповідно до якої злочинець заслуговує лише на покарання та ізоляцію від суспільства. Це 
призвело до формування типу мислення посадових осіб спеціальних органів держави, який 
орієнтований на негативний образ людини, як потенційного злочинця. Такий тип розуміння 
будується на зневажанні прав і свобод громадян, усвідомлення держави виключно як карального 
інституту. 

Для реалізації кримінально-правової політики, яка мала виражено каральну спрямованість та 
не заперечувала можливість порушення прав і свобод людини і громадянина, також була задіяна 
відповідна система установ відбування покарань. Перебування засуджених в місцях позбавлення 
волі, в яких відсутні відповідні умови утримання, зводило нанівець можливість виконання виховної 
функції покарання. 

Водночас, політика гуманізації кримінального покарання, яка передбачає повагу до прав 
людини і громадянина, є за своєю сутністю протилежною репресивно-каральній парадигмі 
інституту покарання за часів СРСР. Така політика визначає людину, її права та свободи, як найвищу 
правову цінність, а державу – як політичну організацію влади, що покликана служити людині. Якщо 
європейська карна система, поряд з застосуванням покарання, спрямована на створення для 
ув’язненого необхідних для виправлення умов, повагу до особи засудженого, то вітчизняна 
кримінально-виконавча система націлена виключно на втілення неприємних наслідків накладення 
кримінального покарання. 

З метою реформи закладів виконання покарань та приведення їх у відповідність до вимог ЄС 
Указом Президента України 08.11.2012 року за № 631/2012 була схвалена «Концепція державної 
політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України». «У даній 
Концепції, зокрема, вказується, що існуюча система виконання кримінальних покарань та 
попереднього ув’язнення, побудована ще за радянських часів, не відповідає сучасному рівню 
соціально-економічного розвитку суспільства та принципам гуманізму і поваги до прав і свобод 
людини у процесі виконання покарань. 

Реалізація Концепції має забезпечити: 
1) приведення умов тримання засуджених у відповідність до європейських стандартів та 

запровадження процедури досудової пробації; 
2) створення: 
– системи надання засудженим медичної допомоги належної якості; 
– механізму соціальної реабілітації засуджених та повернення їх до самостійного 

загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві; 
– умов для залучення засуджених до праці та відшкодування ними збитків, завданих 

злочином, та виконання інших майнових зобов’язань; 
– служби пробації; 
3) формування кадрової політики відповідно до Європейських пенітенціарних правил»1. 
16.09.2014 року Верховна Рада України ратифікувала «Угоду про асоціацію з ЄС», у ст.6 якої 

передбачено проведення діалогу між Україною та країнами ЄС з питань проведення реформ у сфері 
забезпечення верховенства права, поваги до прав людини і основоположних свобод, у тому числі 
в ході реформування правоохоронних органів. 
                                                      
1 Указ про Концепцію державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби 

України 2012 (Президент України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ 
show/631/2012> (2018, травень, 18). 
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З метою поліпшення умов тримання засуджених осіб, впровадження заходів, спрямованих на 
виправлення засуджених, 05.02.2015 року за № 160-VIII був прийнятий Закон України «Про 
пробацію», що є одним з наслідків ратифікації угоди між Україною та ЄС. Пробація успішно 
пройшла впровадження та становить невід’ємний елемент системи кримінальної юстиції багатьох 
країн світу, в тому числі держав-членів ЄС. Тому, прийняття ЗУ «Про пробацію» є черговим 
кроком, спрямованим на адаптацію системи виконання покарань України та кримінального 
законодавства ЄС. 

Але виконання завдань пробації зіштовхнулося з рядом проблем, пов’язаних з відсутністю 
налагодженого механізму здійснення пробації. 

В зв’язку з тим, що в Україні не створена служба пробації, функції пробації виконує 
кримінально-виконавча інспекція, яка за своїми функціями та методами роботи суттєво 
відрізняється від служб в країнах ЄС, що забезпечують реалізацію альтернативних видів покарань, 
та таких, що передбачають звільнення засудженого від покарання за умови гарантії його 
виправлення. Це означає, що кримінально-виконавча система, яка перейшла в «спадок» від СРСР 
виявилася непридатною для впровадження нововведень системи покарань, що відповідають 
стандартам ЄС. 

Значні відмінності репресивно-каральної парадигми інституту покарання СРСР та системи 
виконання покарань, яка відповідає вимогам ЄС, обумовили проблемний перехід від одних 
орієнтирів розвитку кримінального законодавства до інших. Орієнтація на репресію та політика 
гуманізації кримінальної відповідальності становлять собою два протилежних полюси. Зміна одного 
орієнтира на протилежний неминуче призводить до виникнення проблем в діяльності пенітенціарної 
служби України. 

Розуміння кримінального покарання, яке сформувалося в умовах тоталітарного режиму, та 
стан радянської системи відбування покарань є тими чинниками, які відіграють роль гальма в ході 
реформ інституту покарання. 

Негативні стереотипи сприйняття кримінальної відповідальності формувалися на теренах 
СРСР на протязі десятиліть, тому для їх викорінення потрібен достатньо тривалий проміжок часу. 

Таким чином, реформування інституту покарання у відповідності до стандартів ЄС потребує 
не лише модернізації установ відбування покарань, трансформації нормативної основи 
кримінального законодавства, а й підвищення рівня правової свідомості, культури та юридичної 
поінформованості громадян. 

Це означає, що політика євроінтеграції обумовлює потребу створення нових соціокультурних 
цінностей, викорінення культу насильства, мотивацію людини на справедливість та повагу до прав і 
свобод громадян, інтересів суспільства і держави. 

Водночас, європейська інтеграція України актуалізує необхідність проведення реформ 
інституту покарання та механізму його реалізації, визначає недоліки та проблемні питання 
кримінального права, усунення яких є необхідною умовою вступу України до ЄС. 
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OF CRIMINAL VIOLATION OF PATIENTS’ RIGHTS: 

PRACTICAL ASPECTS 

The article studies international standards for the protection of patients ‘rights defined in the 

European Patients’ Rights Charter 2002 and their reflection in Ukrainian legislation. Current 

Criminal Code of Ukraine criminalized the most dangerous violations of patients’ rights, which 

lead to grave consequences. However there is a number of violations of the rights of patients 

that are not covered by the Criminal Code, and thus they can also cause death and diseases, 

including mental illness, and other grave consequences, including suicide, etc. For example, 

violation of the right to eliminate excessive pain, the right to individualized treatment can lead 

to the same serious consequences, and maybe more than a violation of medical secrecy or 

failure to provide timely medical care. The author makes suggestions on improvement of the 

Ukrainian legislation in this field. 
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Високі світові стандарти захисту праві пацієнтів визначені у Європейській хартії прав 
пацієнта 2002 р.1. До них належать: право на профілактичні заходи; права на доступність допомоги; 
право на отримання інформації; право на інформовано згоду; право вибору; право на 
конфіденційність; право на повагу до часу пацієнта; право на допомогу, яка відповідає прийнятим 
стандартам якості; право на безпеку; право на використання сучасних технологій; право на усунення 
надмірного болю; право на індивідуалізоване лікування; право на скаргу та право на отримання 
відшкодування завданої шкоди. Майже аналогічно, хоча і за відсутності ратифікації Європейської 
хартії прав пацієнтів, в Україні права пацієнтів описані у Законі України «Основи законодавства 
України про охорону здоров’я».2 

На рівні сучасного Кримінального кодексу України3 (далі – КК) криміналізовано найбільш 
небезпечні з порушень прав пацієнтів, що призвели до тяжких наслідків. Так, у статті 141 КК, яка 
має назву «Порушення прав пацієнтів» визначена міра відповідальності за порушення правил 
клінічних випробувань, а у статтях 139, 140, 142 та 145 КК, регламентують кримінальну 
відповідальність за злочинні порушення прав пацієнтів, що потягнули небезпечні наслідки. У той де 
час, деякі з положень вказаних статей КК не повною мірою відповідають вимогам законодавчої 
техніки і вимагають удосконалення, що, очевидно, має деконструювати всю систему кримінально-

                                                      
1
Europen Charter of Patients’ Rights 2002 (European Comission) The official website of the European Comission 

<http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf> (2018, червня, 08). 
2 Основи законодавства України про охорону здоров’я 1992 (Верховна Рада України) Офіційний сайт 

Верховної Ради України <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12> (2018, червня, 08). 
3 Кримінальний кодекс України 2001 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (2018, червня, 08). 
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правової протидії порушенням прав пацієнтів. Одним з аргументів на цю користь може виступати і 
принципи адекватності покарання та принципу економії кримінальної репресії. 

Межі покарання, визначені для вказаних вище злочинів, що за об’єктивною стороною містять 
ознаки порушення прав пацієнтів, за КК України визначені наступним чином. 

 

Стаття КК / опис діяння Покарання 

139 «Ненадання  
допомогу хворому 
медичним працівником» 

За частиною першою, у разі, якщо медичному працівнику завідомо 
відомо, що це може мати тяжкі наслідки для хворого, 
карається штрафом у розмірі п’ятдесят неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян (далі у таблиці – min) з позбавленням 

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 
(далі у таблиці – дискваліфікація) на строк до трьох років або 
громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними 
роботами на строк до двох років. 
За частиною другою, у разі, якщо таке діяння спричинило смерть 
хворого, або інші тяжкі наслідки, 
карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або 
позбавленням волі на ст. рок до трьох років, з дискваліфікацією 
на строк до трьох років або без такого. 

140 «Неналежне 
виконання професійних 
обов’язків медичним 
або фармацевтичним 
працівником» 

За частино першою, у разі настання внаслідок таких діянь тяжких 
наслідків для хворого, 
карається дискваліфікацією на строк до п’яти років або виправними 
роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк 
до двох років, або позбавлення волі на той самий строк. 
За частиною другою, таке порушення, у разі спричинення тяжких 
наслідків не повнолітньому, 
карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням 
волі на строк до трьох років, з дискваліфікацією на строк  
до трьох років. 

141 «Порушення прав 
пацієнта» (проведення 
клінічних випробувань 
лікарських засобів 
в порушення правила 
добровільної згоди) 

У разі якщо такі дії спричинили смерть пацієнта або інші тяжкі 
наслідки, 
Карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або 
позбавлення волі на той самий строк. 

142 «Незаконне 
проведення дослідів 
над людиною» 

За частиною першою, у разі, якщо діяння створювало небезпеку для 
життя та здоров’я, 
карається штрафом від двохсот min або виправними роботами 
на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох 
років, з дискваліфікацією на строк до трьох років. 
За частиною другою, якщо діяння вчинене щодо неповнолітнього або 
двох чи більше осіб, шляхом примушування або обману, а так само 
якщо воно спричинило тривалий розлад здоров’я, 
карається обмеженням волі на строк до п’яти років або 
дискваліфікацією на строк до трьох років або без такої. 

145 «Умисне 
розголошення лікарської 
таємниці» 

Якщо таке діяння спричинило тяжкі наслідки, 
карається штрафом до п’ятдесяти min або громадськими роботами 
на строк до двохсот сорока годин, або дискваліфікацією на строк 
до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років. 

 
Фактично, більшість з криміналізованих КК України діянь, діяння яких у межах диспозиції 

яких є порушеннями прав пацієнтів різних видів, криміналізовані через ознаки наявності 
небезпечних наслідків таких порушень. Це – «тяжкі наслідки» (ч.ч. 1, 2 ст. 139, ч.ч. 1,2 ст. 140, 
ст. 141, 145) або «смерть» (ч. 2 ст. 139, ст. 141), «тривалий розлад здоров’я» (ч. 2 ст. 142). 
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Деякі з цих діянь у диспозиції відповідних статей КК характеризуються особливістю 
вольового моменту суб’єктивної сторони: «завідомо» для медичного працівника (ч. 1. ст. 139), або, 
навіть, і через опис ознак об’єктивної сторони – усвідомлене виникнення наслідків: «якщо це 
створювало небезпеку для життя та здоров’я» (ч. ч. 1 ст. 142), напевно, завідомо для лікаря. 

Крім того, у межах одного криміналізованих порушень прав пацієнтів у межах статті 142 
«Незаконне проведення лікарських дослідів», у ч. 1 якої криміналізоване незаконне проведення 
медико-біологічних, психологічних або інших дослідів над людиною, якщо це створювало 
небезпеку для її життя чи здоров’я, за ч. 2 відповідальність передбачена за такі діяння, якщо вони, 
серед іншого, вчинені шляхом примушування або обману. 

Таким чином, якщо діяння, говорити про те, що порушення прав пацієнтів, як сталий факт, 
визнаються у державі злочинними, або, навіть, в подальшому претендують на відведення їх до 
рjзряду карних проступків, як наслідки у вигляді смерті, так і інші тяжкі наслідки, а також елементи 
шахрайства не є підставою для такого детального розкладання порушень прав пацієнтів у межах 
діаметрально різних складів. 

Існує низка порушень прав пацієнтів, які не охоплюються представленими складами, і при 
цьому, можуть також тягнути і смерть, і захворювання, у тому числі на душевні хвороби, і інші 
тяжкі наслідки, у т.ч самогубство тощо. Наприклад, право на усунення надмірного болю, право на 
індивідуалізоване лікування може потягнути такі ж тяжкі наслідки, а може й більші, ніж порушення 
лікарської таємниці чи ненадання своєчасної медичної допомоги. 

Вказане свідчить про те, що деталізація і криміналізація вибіркових порушень прав пацієнтів 
не має сенсу, і, у той же час, порушення прав пацієнтів, являють собою суспільну небезпеку, що 
визнане державою і про що свідчить криміналізація таких. 

Важливим є те, що майже всі наслідки, які описані у межах досліджуваних положень КК 
являють собою самостійні злочини, зокрема, це стосується смерті людини, захворювання 
(як завдання різного роду тілесних ушкоджень). 

Також, навряд чи має сенс говорити у межах опису криміналізованих порушень прав пацієнтів 
і про «завідомість» для медичного працівника тих небезпек, які тягнуть порушення праві пацієнта, 
адже це характеристика його компетентності. 

В цьому контексті доцільно було б говорити про уніфікацію криміналізації і впровадження 
єдиного складу злочину «Порушення прав пацієнтів», з перспективою переходу його до категорії 
кримінальних правопорушень в процесі реформи кримінальної юстиції. Утім, питання полягає у 
тому, яким саме має бути такий склад, адже з урахуванням неоднаковості формулювань і 
вибірковості криміналізації медичних поршень в КК, це негативно впливало б на те, що такі 
криміналізовані сьогодні діяння мають неоднакову суспільну небезпечність, що виражається, навіть 
через ступінь їхньої пеналізації. 

Утім, враховуючи той факт, що наслідки визначених злочинними порушень права пацієнтів 
самостійно описані у ст. Розділу ІІ особливої частини КК, добитися правильної кваліфікації 
в даному випадку можна не через перевантаження КК спеціальними складами «медичних» злочинів, 
а навпаки – через виокремлення «Порушення прав пацієнтів» та кваліфікації його за сукупністю 
злочинів, у разі реального настання наслідків, які криміналізовані іншими статтями КК. 

На підтвердження цього аргументу доцільно враховувати і те, що покарання, яке передбачене 
за злочини, що тягнуть настання певних наслідків, у чинній редакції КК викликає непорозуміння: 
так, за діяння медичного працівника, які потягли настання смерті, максимальне покарання за ч. 2 ст. 
139 складає позбавлення волі до трьох років, за ст. 141 – позбавлення волі до п’яти років, у той час 
як вбивство через необережність (ст. 119 КК) карається таким самим строком. Очевидно, що тут має 
бути зовсім інший підхід, ніж спостерігається сьогодні, на рівні універсалізації і одночасно, 
групування порушень прав пацієнтів за специфікою порушень, а не за однорідністю їх за змістом. 

Дивно, що далеко не всі положення досліджуваних статей КК містять у якості як основного, 
так і додаткового покарання – позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю. У той же час, зрозуміло, що суспільна небезпечність злочинця пов’язана саме з родом 
його занять, і діяння, що йому інкримінуються, не могли б бути вчинені ним без виконання таких 
професійних занять. 

Очевидно, що і покарання у вигляді позбавлення волі м- не те покарання, якого заслуговує 
медик, діяння якого – небезпечні. Вчинене на тлі використання професії діяння і має каратися 
покаранням, що стосується його професії. Більш того, таке покарання має бути ефективним, і 
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убезпечувати і суспільство від лікаря-злочинця. Напевно, що у разі вчинення порушень прав 
пацієнтів, що ставить під загрозу життя і здоров’я людини – позбавлення права обіймати посади та 
займатися певної діяльністю – найбільш розумний підхід в суспільстві. У разі ж настання смерті, 
тілесних ушкоджень, за сукупністю злочинів, така відповідальність підвищується, і за другий 
злочин має наступати інше покарання, і не виключено, що це може бути і обмеження і позбавлення 
волі на певний строк. 

Таку можливість дає провадження на заміну статтям 139-142, 145 КК– 
«Порушення прав пацієнтів» у наступній редакції: 
1. Порушення прав пацієнтів медичним або фармацевтичним працівником, яке завідомо для 

такого працівника, могло утворити або утворило загрозу для життя, здоров’я або репутації 
пацієнта, - 

карається …; 
2. Діяння, передбачені частинами першою і другою цієї статті, у разі вчинення їх відносно 

недієздатних або обмежено дієздатних пацієнтів, - 
карається…; 
3. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті у разі вчинення його повторно, або по 

відношенню двох і більше пацієнтів, - 
карається .... 
Примітка 1. Особа, яка вперше вчинила діяння, передбачені частинами першою або другою» 

звільняється від кримінальної відповідальності у разі своєчасного відвернення ним шкоди, що 
виникла внаслідок порушених ним прав працієнта. 

2. Під загрозою в контексті запропонованого положення слід розуміти такий стан, за якого 
реальна вірогідність настання наслідків у вигляді смерті, тілесних ушкоджень, а також 
розголошення відомостей, що містять лікарську таємницю.» 

Виходячи з принципу економії кримінальної репресії, напевно, що у разі вчинення діянь, зо 
містять ознаки порушення прав пацієнтів, застосування покарання, пов’язаних з примусовими 
роботами або позбавленням волі не повною мірою обґрунтовані, адже, у даному випадку, особа 
злочинця не може характеризуватися небезпечною поза межами своєї професії – медичного 
працівника, і, водночас, саме ця професія і є причинною при вчиненні порушення прав пацієнта За 
таких умов оптимальним покаранням мала б бути – його дискваліфікація – на певний строк, або 
довічно. За КК України вона визначена як позбавлення права обіймати певні посади чи займатися 
з певною діяльністю. 

У той же час, сьогодні за кримінально-правовим законодавством України граничні межі 
застосування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю встановлені, відповідно до ст. 55 КК. Це покарання належить до числа покарань: 
а) змішаних, оскільки може бути призначене як основне, так і додаткове покарання (ч.3 ст. 52, ч. 1 ст. 
55 КК); б) строкових, оскільки як основне покарання призначається на строк від двох до п’яти років, а 
як додаткове – від одного до трьох років (ч.1 ст. 55 КК); в) спеціальних, оскільки застосовується не до 
будь-якого суб’єкта, а лише до тих осіб, які на момент вчинення злочину обіймали ті посади чи 
займалися тією діяльністю, з яким був пов’язаний вчинений злочин (ч.2 ст. 55 КК)1. 

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю – вид 
кримінального покарання, відповідно до якого особі забороняється обіймати певні2. Позбавлення 
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю слід віднести до числа покарань 
з яскраво вираженими превентивними ознаками. Вони виконують в першу чергу в плані 
попередження вчинення злочинів самими засудженими, проте включають і попередження вчинення 
злочинів іншими особами3. 
                                                      
1 Сташис, В.В., Тацій, В.Я.: загальна редакція. (2003). Кримінальний кодекс України: Науково-практичний 
коментар. Стаття 55. Український юридичний портал Радник. <http://radnuk.info/komentar/kruminal/zagal-
chact/281-roz10/4350--55.html> (2018, червня, 08). 
2 Вікіпедія. Вільна Енциклопедія (2018) Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю. <https://uk.wikipedia.org/wiki/Позбавлення_права_обіймати_певні_посади_або_займатися_ 
певною_діяльністю> (2018, червня, 08). 
3 Кечеджі, О.Б. (2016) Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 
як вираження запобіжної функції кримінального права. Збірник наукових праць «ΛΌГOΣ» 
<http://ukrlogos.in.ua/19_04_2016.php> (2017, грудня, 08). 
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Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю переслідує мету 
недопущення вчинення засудженим у подальшому злочинів у зв’язку зі знаходженням на певній 
посаді чи внаслідок зайняття певною діяльністю1. Виділяють такі основні види кримінально-
правових заборон, що тягне за собою призначення цього покарання: 1) заборона обіймати певні 
посади; 2) заборона на зайняття професійною діяльністю; 3) заборона займатися непрофесійною 
діяльністю. Позбавлення такого права покликане попередження вчинення повторних злочинів, 
пов’язаних як зі службовою, професійною, так і не професійною діяльністю винної особи. 

О.В. Лужбін визначає, що змістом покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади 
або займатися певною діяльністю є обмеження трудових прав і похідні від такого обмеження 
майнові і моральні обмеження засудженого2. Позбавлення права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю має певну специфіку, відмінності від інших покарань. Воно, як буд-
яке інше покарання, переслідує мету спеціальної превенції 3. 

Приватну превенцію при застосуванні покарання у виді позбавлення права можна 
охарактеризувати двома аспектами. По-перше, це запобігання завдяки каральному впливу цього 
виду покарання на конкретного засудженого, тобто безпосередня кара, що виражена у позбавленні 
відповідного права. По-друге, це так звана індивідуальна профілактика, тобто запобігання 
вчиненню нових злочинів із використанням певної посади або певної діяльності, завдяки тому, що 
особу було знято з певної посади або ж усунено від здійснення певної діяльності, з яким й 
пов’язується вчинення нею злочинного діяння, за яке цю особу було засуджено до цього виду 
покарання. 

Дійсно, дане покарання покликане нейтралізувати злочинну діяльність засудженого шляхом 
виключення можливості зловживання посадою або діяльністю. При цьому інші права за ним 
зберігаються. Застосування цього виду покарання обумовлюється переважно необхідністю 
попередження рецидиву з боку осіб, злочини яких були пов’язані з їх посадовим положенням або 
професійною діяльністю4. 

Це покарання переважно розраховано «на майбутнє», на те, що засуджений протягом 
визначеного часу «в силу судової заборони буде позбавлений можливості опинитися в умовах своєї 
колишньої роботи, що сприяли його протиправній діяльності і полегшили вчинення злочину»5. 

У той же час, враховуючи принципи економії кримінальної репресії та гуманізму, було б 
значно кориснішим і для суспільства, і гуманніше по відношенню як до пацієнтів, так і для медика-
порушника, застосовувати до нього дискваліфікацію, а не певним чином обмежувати його свободу 
або притягувати до певних робіт. 

При аналазі положень Законів Царя Хамурапі, лікар, який вчинив злочин, що містив ознаки 
порушення прав пацієнтів з тяжкими наслідками щодо вільних (рівних) карався позбавленям руки, 
що унеможливлювало в подальшому медичну практику таким лікарем. 

Проводячи аналогію до сьогоднішнього часу, напевно, що значно адекватнішим, і, більш 

того, ефективнішим для досягнення мети унеможливлення вчиння злочинів в подальшому є 

застосування до осіб, які порушили права пацієнтів саме позбавлення права обіймати певні посади 

або займатися певною діяльністю. Тобто – побавлення права займатися медичною або 

фармацевтичною діяльністю. 

Особливості вчинення вказаного злочину вимаають того, щоб позбавлення права займатися 
певною діяльністю застосовувалося у якості основного покарання за вчинення даного злочину. 

                                                      
1 Мельник, М.І., Хавронюк, М.І.: загальна редакція (2003). Науково-практичний коментар до ККУ. Стаття 55. 

Електронна бібліотека юридичної літератури. Правознавець. <http://www.pravoznavec.com.ua/books/162/ 

12012/28/#chapte> (2018, червня, 08). 
2 Лужбин, А.В. (1993). Наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью и его исполнение органами внутренних дел: учебное пособие. Хабаровск: 
Хабаровская высшая школа МВД РФ, 7-12. 
3 Стартаков, О.В. (1998) Криминологические проблемы исполнения уголовного наказания: Диссертация 
на получение научной степени кандидата юридических наук. Москва, 309. 
4 Кузнецова, Н.Ф., Тяжков, И.М.: общая редакция (1999). Курс уголовного права. Общая часть. Учение 

о наказании. Москва :Зеркало, 2, 35. 
5 Степанюк, А.Ф. (1990). Порядок и условия исполнения наказаний, не связаных с мерами исправительно-

трудового воздействия. Киев: УМК ВО, 9. 
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Регламентація загальних правил застосування пропонованого до застосування покарання дещо 
нівелює його значення для досліджуваної норми. Так, як вже вказувалося, у ст. 55 КК, зазначаються 
граничні межі призначення позбавлення права обіймати певі посади та займатися певною 
діяльністю у якості основного покарання – від двох до п`яти років. 

Наприклад, у випадках вчинення порушення прав пацієнтів з обтяжуючими обставинами, такі 
границі застосування покарання є достатньо неадекватними. Так, наприклад, якщо діяння 
з порушення прав пацієнтів, які створили загрозу життю, здоров’ю або репутаії пацієнта покарання 
у виді позбвлення права займатися медичною / фармацевтичною практикою на термін від 2 до п’яти 
років є адекватною мірою покарання, то у разі вчинення таких діянь до малолітнього, або були 
повторними, такий ліміт нівелює значення покарання, і допускає можливість повернення до 
професії раніше строку, який логічно було б надати їх для виправлення. 

У той же час, межі загального положення ст. 55 унеможливлюють зстосування такого 
покарання на термін понад п’ять років, і призначення його, наприклад, на 10 років, або довічно – 
взагалі неможливо. В порівнянні з іншими видами покарань і можливостями їх варіативності, це 
здається достатньо дивно, особливо враховуючи те, яка кількість сучасних злочинів мають під 
собою саме професійні підвалини або характер занять суб’єкта. 

У той же час, межі загального положення ст. 55 унеможливлюють зстосування такого 
покарання на термін понад п’ять років, і призначення його, наприклад, на 10 років, або довічно – 
взагалі неможливо. В порівнянні з іншими видами покарань і модливостями їх варіативності, це 
здається достатньо дивно, особливо враховуючи те, яка кількість сучасних злочинів мають під 
собою саме професійні підвалини або характер занять суб’єкта. 

Так, наприклад, враховуючи положення ч. 2 ст. 55 КК суд вправі призначити це покарання як 
додаткове у випадках, коли воно не передбачене в санкції статті (санкції частини статті) Особливої 
частини цього Кодексу за умови, що з урахуванням характеру злочину, вчиненого за посадою або у 
зв’язку із заняттям певною діяльністю, особи засудженого та інших обставин справи суд визнає за 
неможливе збереження за ним права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 

У той же час, наприклад, щодо осіб, які скалічили життя групі людей внаслідок порушень 
прави випробувань ліків, системно зловживають службовими повноваженнями, або є 
професіональними фальсифікаторами виборів, рейдерами чи хакерами, доцфільно булоб 
застосовувати довічне позбавлення права обічмати певні посади або займатися певною діяльністю. 

Дійчна редакція оложень ст. 55 КК такої можливості не дають. 
Поряд з тим, відносно регламентації покарання у вигляді штрафу, у ч. 2 ст. 53 КК вказано: 

Розмір штрафу визначається судом залежно від тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням 
майнового стану винного в межах від тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо статтями Особливої 
частини КК не передбачено вищого розміру штрафу. 

Таким чином, на рівні Загальної частини КК передбачена можливість, але лише щодо штрафу, 
спеціальні граничні рамки застосування цього покарання на рівні доспозицій окремих статей КК. 

Позбавлення права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю і штраф – 
достатньо споріднені покарання: обидва вони можуть виступати у ролі і основних, і додаткових 
покарань, обидва вони не належать до репресивних покарань та не обмежують свободу людину, 
обидва носять майновий характер. Якщо позбавлення права обіймати певні посади та займатися 
певною діяльністю і пов’язане з професійним підґрунтям вчинення злочину, то це – не єдина 
«карна» його складова. Позбавляючись характерної професій чи роду занять, хоча б на певний час, 
особа позбавляється і певного доходу від цієї роботи. 

Таким чином, якщо особа сплачує штраф – вона відає певні кошти. Якщо особа позбавлена 
права обіймати певні посади – вона їх не отримує. Обидва покарання пов’язані з обмеженням 
майнових інтересів осіб, але в першому випадку вони – стягуються, в другому – не отримуються. 

Очевидно, що така «майнова» спорідненість обумовлює і те, що аналогічний до підходу щодо 
варіативності застосування більшого ніж передбаченого загальними межами застосування штрафу, 
доцільно передбачити і щодо позбавлення права обіймати певні посади і займатися певною 
діяльністю. 

При сприйнятті такої доцільності, стає необхідним передбачення на рівні положень ст. 55 
додаткової характеристики можливості застосування покарання у виді позбавлення права 

обіймати певні посади і займатися певною діяльністю, виклавши положення ч. 1 ст. 55 КК в такій 
редакції: 
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Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю може бути 

призначене як основне покарання на строк від двох до п’яти років або як додаткове покарання на 

строк від одного до трьох років, якщо статтями Особливої частини цього Кодексу не передбачено 

більшого терміну призначення позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю». 

Очевидно, що поставлення під загрозу життя та здоров’я пацієнта, зокрема, малолітньої 

особи, а також повторне вчинення діянь з порушення прав пацієнтів, свідчить про підвищену 

професійну соціальну небезпечність особи. 

Напевно, що у якості додаткового покарання, у разу вчинення діянь, передбачених ч.ч. 2 і 3 
запропонованої редакції статті, доцільно передбачити додаткове покарання. Таким нерепресивним 
покаранням у даному випадку міг би виступати штраф. 

Але, на нашу думку застосування штрафу у якості додаткового покарання до основного 

покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю не 

відповідають принципам гуманізму, адже обидва ці покарання, як вказувалося, стосуються 

майнового становища винної особи, і, відповідно, мають ідентичну природу превентивного впливу. 
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THE IDEOLOGICAL BASIS OF ISLAMIC  

FUNDAMENTALISM AND EXTREMISM:  

HISTORY AND POSSIBLE CONSEQUENCES 

Islam is one of the most widespread religions in the world and dominant in the Middle East. The 

emergence and popularization of fundamentalist and radical movements in Islam were 

facilitated by many factors and the very specificity of Muslim countries, where religion serves as 

a holistic system of principles for the functioning of social, political and private life. Often, 

radicalism finds its continuation in extremism, which involves committing specific actions to 

meet its ideological beliefs. In the context of world globalization processes, the problem of 

radical movements activisation is becoming more and more relevant due to the transformation 

into extremism. Modern religious extremism is inseparable from terrorism and is increasingly 

turning to the organized and religiously grounded use of terrorist acts to achieve its goals. In the 

long run, religious extremism and Islamic movement can turn into a political force that will be 

able to exert a decisive influence on the regional situation in the Middle East. 

Keywords: ideology, Islamism, extremism, fundamentalism, radicalism, terrorism, Middle East. 

Іслам є домінуючою релігією на Близькому Сході. Ідеологія ісламського фундаменталізму має 
глибоке історичне коріння, а її зародження можна спостерігати ще в середньовіччі. Зростанню ролі 
ісламського фундаменталізму сприяв цілий ряд факторів соціально-економічного, політичного та 
психологічного характеру. Розповсюдженню ідей фундаменталізму сприяла також сама специфіка 
мусульманських країн, в яких іслам є не тільки пануючою релігією, а виступає в ролі цілісної 
системи принципів функціонування суспільного, політичного та приватного життя. Адже іслам це і 
релігія, і філософія, і певний світогляд. 

Фундаменталізм, радикалізм і екстремізм дуже схожі між собою. Але якщо фундаменталізм – 
це глибокі ідеологічні переконання, то радикалізм – це вже готовність до рішучих дій. Дуже часто 
радикалізм знаходить своє продовження в екстремізмі, який передбачає вчинення конкретних дій 
з метою задоволення свого, в даному випадку, ідеологічного переконання. 

Для фундаменталістів характерно бачення світу як повністю загиблого, і який вже 
не призначений для порятунку. Есхатологія фундаменталістів відрізняється від есхатології 
ісламістів-універсалістів, вона досить песимістична: в недалекому майбутньому людство чекає не 
Царство Боже на землі, а лише Судний День. Фундаменталісти вважають, що авангард «обраних» 
здатний лише вести партизанську війну, завдаючи точкові удари по світу джахілії. Фундаменталізм, 
що трактують як позитивний культурно-соціальний феномен, є реакцією на процеси модернізації та 
глобалізації, підриваючи підвалини традиційного суспільства. З іншого боку, під ним часто 
розуміють фанатичний, нетолерантний, антиінтелектуальний світогляд. Дані підходи видаються 
занадто спрощеними. 

Фундаменталізм існував ще з початку ХІХ століття, задовго до виникнення самого поняття. 
Він з’явився в Європі як відповідь на модернізм в релігії і теології, обґрунтований І. Кантом 
у філософській думці. Модерністські позиції, проти яких виступав протестантський, а скоро і 
католицький фундаменталізм, уособлювали вторгнення духу Просвітництва в теологію та релігію, а 
також зведення релігії до ролі гаранта моральних мотивів1. 

                                                      
1 Трофимов, Д.А. (1991). Исламский фундаментализм в арабских странах: истоки и реалии. Восток, 1, 5-27. 
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Термін «фундаменталізм» в релігійному плані вперше було застосовано щодо однієї 
з консервативних течій в американському протестантизмі, який виник на початку XX століття, при 
цьому більшість вітчизняних дослідників почали уявляти собі фундаменталізм як внутрішній стан 
віруючої людини, розуміючи під цим терміном прихильність людини до основ і самому фундаменту 
релігійної віри. Наприклад, деякі автори визначають фундаменталізм як «ідеологію релігійних та 
релігійно-політичних рухів, і течій, які активно виступають за повернення до витоків або 
богословської основи віровчення, за повернення вірі її початкової чистоти»1. 

Останнім часом відзначається підйом релігійного фундаменталізму, це також стосується 
рамок християнської традиції. Зростає рівень насильства на етнічному та національному ґрунті: 
палестинці і курди, сикхи і таміли, ірландські католики і валлійці, вірмени та азербайджанці, які ніяк 
не хочуть погодитися з глобалізацією культури, що загрожує їм асиміляцією. Таким чином, на 
порядку денному залишаються національно-визвольні війни та тероризм. Все це трактується як 
форма специфічної реакції на глобалізацію. Природньо, що проблема глобалізації культури стала 
найбільш актуальна для країн, що розвиваються. 

Фундаменталістські рухи, успішно формуються і розвиваються, мають певні умови, що 
сприяють їх формуванню. Це означає, що масовий розвиток фундаменталістських переконань 
визначаючись загальними умовами, не є випадковим явищем. Дуже часто фундаменталістські рухи 
можуть виникнути в умовах соціальної кризи і політичної нестабільності, які мають властивість 
спиратися на насильницькі засоби2. 

У підйомі ісламського фундаменталізму особливу роль зіграла нероздільність політики та 
ісламу у свідомості мас, оскільки для багатьох іслам – найбільш заземлена релігія Сходу, для 
якої характерно чітко виражене уявлення про єдність політики та релігії. В умовах прискорених 
темпів урбанізації, соціального розшарування, величезної втрати соціальних орієнтирів, 
ісламський фундаменталізм зміг трансформувати масовий протестний заряд в потенційно 
масштабні політичні програми, оскільки він активно опанував масовою свідомістю. 
Фундаменталістська альтернатива суспільному розвитку використовуючи західний зразок 
виникла в результаті активної реакції суспільства на досить швидку і насильницьку ломку 
багатьох традиційних цивілізаційних цінностей. Вчення ісламського фундаменталізму, активно 
проповідують основні релігійні цінності, які цілком відповідають досить спонтанним 
устремлінням великих соціальних груп, які вже поставлені в несприятливі умови в процесі 
докорінної трансформації суспільства3. 

Іслам, як традиційна релігія, проповідує смиренність, гуманізм, ставлячи на чільне місце 
загальнолюдські цінності та закликає до благочестя і праведного способу життя, дотримання 
моральних і етичних імперативів. Разом з тим іслам неоднорідний і суперечливий, проте не 
спонукає віруючого у своєму прагненні уподібнитися божеству, лише вимагаючи сліпого виконання 
вказівок Всевишнього, що і є ґрунтом для міцного розвитку сучасного ісламського 
фундаменталізму. 

Традиційно, ісламський фундаменталізм розглядається як рух з очищення ісламу від будь-
якого побічного впливу. Однак, в даний час ісламський фундаменталізм все більше трактують як 
втручання релігії в політику держав. Очевидно, що будь-який активний вплив релігії на державу 
може неминуче призвести до змін соціального і політичного, законодавства, економіки. Головна 
особливість ісламу – значний вплив саме на правовий аспект у державі, оскільки він містить звід 
моральних і юридичних норм, які називаються шаріатом, і взяті на озброєння сучасними 
ісламськими фундаменталістами. Ісламський фундаменталізм здатний об’єднати самі різні рухи і 
напрями і течії – від помірних до досить екстремістських4. Його головна декларована мета – 
захоплення влади і перетворення суспільства в суворій відповідності з принципами «чистого» 
ісламу. 

                                                      
1 Сюкияйнен, Л.Р. (1987). Концепция мусульманской формы правления и современное государствоведение 

в странах Арабского Востока. Москва: История и современность, 32. 
2 Трофимов, Д.А. (1991). Исламский фундаментализм в арабских странах: истоки и реалии. Восток, 1, 5-27. 
3 Малашенко, А. (1997). Религиозный фундаментализм в контексте глобальных перемен. Москва: Весь мир, 
34-49. 
4 Бикеев, И.И. (2011). Экстремизм: междисциплинарное правовое исследование. Казань: ЭККО.  
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Відмінна риса сучасного ісламського фундаменталізму (фундаменталізму ХХІ століття) 
в тому, що він відповідає на виклики все більш зростаючої глобалізації світу і потужної політичної, 
економічної, і духовної експансії капіталістичного Заходу1. 

Відображенням ісламського фундаменталізму в політичній практиці є політика ісламізації, яку 
проводять ісламські держави. Для мусульманської цивілізації логіка повернення до першоджерел з 
метою виправлення недоліків, які привнесені людською недосконалістю і часом, являє собою базову 
модель, оскільки забезпечує не тільки збереження, а й розвиток духовної традиції, а також 
соціально-релігійної самосвідомості. Модель, яка описує повернення до релігійних і метафізичних 
витоків, зафіксована і відрефлексована і в самій традиції ісламу. Для позначення такої логіки в 
сунітській традиції часто використовують термін «салафійя», який етимологічно адекватний 
терміну «фундаменталізм», проте його вживають у більш широкому контексті2. 

Відродження ісламської спадщини трактується сучасними фундаменталістами досить широко. 
У першу чергу, це реставрація ранніх ісламських соціальних інститутів, які пов’язані з ними 
соціальними та правовими нормами. Вони виступають за відновлення справжнього ісламського 
правління і створення теократичної держави, яке подібно до того, що вже існувало за часів 
Мухаммада. У державі такого характеру, на їх думку, дійсними будуть лише норми ісламського 
права, що регламентують, як відомо, всі сфери життєдіяльності мусульман. Основний вектор цього 
напряму – норми або «закон Аллаха» на відміну від чинного сьогодні в більшості ісламських країн 
«закону людей», який вигаданий та недовершений3. 

Ісламські фундаменталісти мають свої виключні характеристики. Вони відрізняються 
розумінням базових релігійних істин, якимсь чином висхідних до ідеї відновлення «споконвічної 
чистоти віри». У сучасних ісламських релігійно-реформаторських рухах вони виступають як 
опоненти прихильників традиційного розуміння ісламу, звинувативши їх у спотворенні істинної 
віри, що, відповідно до думки ісламських фундаменталістів, призвело мусульманське суспільство не 
лише до духовної, але й соціальної кризи. 

Найбільш важливою глобальною тенденцією суспільного розвитку в 1990-ті роки став процес 
релігійного відродження, істотна сторона якого – «реполітизація» ісламу4. Цінності добра і зла, 
справедливість, повага до особистості, минуще значення життя, яке осягнуте на основі її духовного 
сенсу, – ось дійсно та істина, яку проповідує ісламський фундаменталізм. Саме вона фактично 
відповідає спонтанним устремлінням великих соціальних груп, які поставлені в несприятливі умови 
в ході докорінної трансформації суспільства. Заклик до соціальної та культурної інтеграції верств 
населення, які перебувають у тяжкому становищі, і до необхідності одухотворення життя в світі, що 
втрачає свою звичну матеріальну оболонку внаслідок розвитку нових технологій, потрапляє на 
виключно сприятливий ґрунт, а мусульманські інтелектуали, які розповсюджують цей заклик, 
укладають його у відповідні концептуальні рамки. 

Сучасний ісламський фундаменталізм від попередніх йому ісламських концепцій 
фундаменталістської спрямованості відрізняє переконаність у галузі політики, хоча в цьому випадку 
мова йде про політику, що спрямовується тотальним релігійним світоглядом. Наприкінці 
XX століття політична нестабільність, слабкість влади зумовили політизацію соціальних зародків 
цієї релігії. Зникнення біполярної системи, розпад СРСР призвели до трансформації геополітичної 
розстановки сил, розширенню сфери ісламського політичного та культурного впливу в цілому. 

Нові зони стійкої ісламістської активності з’явилися в центральноазіатському регіоні 
(Киргизія, Таджикистан, Ферганська долина в Узбекистані, південний захід Казахстану). У такому 
контексті аналіз ісламської фундаменталістської свідомості і вироблення коректних методологічних 
підходів до неї та її продуктів став вельми важливим не тільки для консолідації політики, а й для 
оцінки потенціалу внутрішніх процесів в геополітичній перспективі. 

На початку XXI століття ісламські фундаменталістські рухи в мусульманському світі стали 
важливим фактором регіональної і міжнародної політики. Проблемі поширення ідей ісламського 

                                                      
1 Малашенко, А. (1997). Религиозный фундаментализм в контексте глобальных перемен. Москва: Весь мир. 
34-49. 
2 Максименко, В.И. (1999). Фундаментализм и экстремизм в исламе. Москва: Предисловие, 76-92. 
3 Коровиков, А. В.(1991). Исламский экстремизм в арабских странах. Москва: Наука, 87. 
4 Журавский, А. В. (1990). Христианство и ислам. Москва: Наука, 76. 
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фундаменталізму характерний глобальний характер. Ризик і загроза безпеки в сучасному світі 
зв’язуються, в першу чергу, з ісламським радикальним фундаменталізмом. 

Проблема активізації ісламського фундаменталізму в багатьох державах на сучасному етапі 
набула все більшої актуальності в усьому світі. В останні десятиліття у більшості країн 
спостерігається сплеск міжнародного ісламського фундаменталізму, який часом доходить 
до фанатизму або екстремізму. 

Наприкінці 1970-х – на початку 80-х років в мусульманському світі намітилася тенденція до 
посилення позицій фундаменталізму та ісламського екстремізму, що загалом було зумовлено 
загальною політизацією ісламу (так само як і ісламізацією політики). 

Сучасний релігійний екстремізм невіддільний від тероризму, який є одним з найбільш 
виражених видів екстремістської діяльності. В останні десятиліття релігійний екстремізм все 
частіше звертається до організованого і релігійно обґрунтованого використання терористичних актів 
як до засобу досягнення своїх цілей. Численні факти такого роду спостерігалися на Північному 
Кавказі, Узбекистані, Югославії, Ольстері, на Близькому Сході1. 

Термін «ісламський екстремізм» спочатку присвоювався досить широкому спектру релігійно-
політичних організацій, які більш-менш використовують терористичні методи у своїй повсякденній 
діяльності. До таких організацій зараховуються численні автономістські та сепаратистські рухи, які 
зрідка використовують терор як засіб залучення уваги до певної проблеми. В ісламському 
екстремізмі насилля – основний метод боротьби, який відкрито і нелегально використовують у 
складі військових підрозділів2. 

В даний час поняття екстремізму прийняло досить широке значення і багатьма розуміється як 
досить стійка релігійна установка або як тип сучасної релігійної свідомості, який характерний для 
ісламу, християнства та іудаїзму. Крім того, він присутній і в таких релігіях, як буддизм, індуїзм, 
конфуціанство. 

Зростання ісламського екстремізму частково є наслідком послідовної політики ісламізації, яка 
проводилася не тільки режимом, а й ставила перед собою мету – реалізація суто політичних завдань. 
Поняття, гасла, категорії, що було взято з ісламу, покликані служити засобам впливу на маси в 
бажаному для правлячої еліти напрямку. У релігійну форму, яка найбільш доступна для більшості 
населення, мали можливість перетворюватись світські політичні доктрини, мета яких – мобілізація 
народу для здійснення того чи іншого курсу. Ісламську риторику активно використовували в свій час 
Бумедьєн і Каддафі, Насер і Садат3. В цілому дослідникам вдалося виділити наступні ознаки 
екстремістських ідеологій: «чорно-білий» погляд на світ; активізм; глибинний примітивізм4. 

Базові принципи і погляди численних теоретиків сучасного ісламського екстремізму 
сформувалися на основі ідейної спадщини багатьох мусульманських мислителів, які жили в самі 
різні періоди історії. Ідеологи екстремісти запозичили у харіджатів ряд положень, зокрема, і теза 
про те, що про правовірність людини слід судити по її діям, в той час як ортодоксальний іслам 
приділяє велику увагу наміру, таким чином, та категорія людей, яка скоїла тяжкі гріхи, є невірною. 
Наступне положення полягає в тому, що правителя, який відступив від заповідей ісламу, слід 
скинути, в той час як більшість улемів вважало, що поганий правитель – покарання, послане 
Аллахом на нечестивих мусульман. 

Що стосується ідейних та історичних витоків ісламського екстремізму, певною популярністю 
серед ісламістських екстремістів користуються праці мусульманських богословів XIX-XX ст. 
Джаміля ад-Діна аль-Афгані і Рашида Ріди, які досить міцно спиралися на спадщину Ібн Таімійі. 
У своїх наукових працях вони прагнули спонукати ісламські країни до активного опору імперській 
політиці європейських держав, закликаючи повернутися до первісної чистоти ісламу, 
виправдовуючи політичне насильство. Вирішальний вплив на формування ідеології сучасного 
ісламського екстремізму надали роботи Хасана аль-Банни, відомого як основоположника руху 
«Брати-мусульмани». 

Необхідно відзначити дві принципові відмінності «Братів-мусульман» від сучасних 
екстремістів, що стосуються питання про такфір (звинуваченні в невірі) і стратегії боротьби. Аль-
                                                      
1 Трофимов, Д.А. (1997). Исламский фундаментализм в арабских странах: истоки и реалии. Восток, 1, 123. 
2 Максименко, В.И. (1999). Фундаментализм и экстремизм в исламе. Москва: Предисловие, 76-92. 
3 Журавский А.В. (1990). Христианство и ислам. Москва: Наука, 65. 
4 Там само, 32. 
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Банна вважав сучасне йому суспільство неправедним і таким, що потопає у гріху, проте не вважав 
його суспільством невірних. Свою політичну боротьбу він розглядав як боротьбу правовірних 
мусульман з заблудлими одновірцями. Стратегія боротьби за ісламську державу, яку він 
запропонував, докорінно відрізнялася від екстремістської. Присвоєння політичної влади – 
заключний етап тривалої роботи, що стосується виховання населення в ісламському дусі, 
формування у нього «істинного» ісламського світогляду. На думку Аль-Банна, залучення широких 
народних мас – це найважливіший фактор успіху1. 

З неарабських теоретиків ісламу, які суттєво вплинули на ідеологію сучасних ісламських 
екстремістів, слід згадати пакистанця Абу-ль-Аля Маудуді, керівника «Джамаат-і-ісламі», праці 
якого особливо вплинули на С. Кутба, основоположника сучасного ісламського екстремізму, 
страченого в 1966 р. за звинуваченням в антидержавній діяльності2. Йому вдалося придбати в очах 
більшості ореол «мученика віри» і духовного батька, що заперечується дослідниками3. 

Потрібно відзначити, радикальний ісламізм представлений більше практиками ніж 
ідеологами, і проте необхідно згадати відомого богослова, який є автором низки творів про джихад, 
він же і головний ідеолог руху «афганських арабів» шейха Абделла Аззама. Ідеологія ісламського 
екстремізму представлена духовним лідером єгипетської «Аль-Гамаа аль-ісламійя», популярним 
проповідником шейхом Омаром Абдель Рахманом, який нині перебуває в ув’язненні в одній з 
американських в’язниць за звинуваченням в організації вибуху в Нью-Йоркському торговому центрі 
в 1993 р.; а також скандально відомим лондонським проповідником Абу-Хамзу аль-Масрі (Мустафа 
Камель), керівником віртуальної організації «прихильники шаріату»4. 

Ідейною складовою ісламського радикалізму є радикальний іслам, який складається 
з фундаменталізму, традиціоналізму і модернізму, кожен з яких є реакцією на події, що 
відбуваються у суспільстві. Ісламський фундаменталізм і традиціоналізм виступають захисною 
реакцією на відхилення від традицій і сталих норм культури і соціуму. Порівняно з відносно 
лояльним традиціоналізмом, фундаменталізм є більш реакційним і радикально налаштованим. 
У свою чергу ісламський модернізм навпаки прагне реформувати правові та суспільні структури 
згідно зі зміненими умовами життя, що робить його більш гнучким і сучасним. 

У перспективі релігійний екстремізм й ісламський рух можуть перетворитися на політичну 
силу, яка буде здатна надати вирішальний вплив на регіональну ситуацію. Складне економічне 
становище сприятиме дестабілізації політичної обстановки, створюючи умови для активізації 
ісламу. Усталені системи президентського єдиновладдя, а також відсутність організаційно 
оформленої політичної опозиції, сприяють тому, що такою опозицією стає ваххабізм, який 
неодноразово виступає за «соціальне рівноправ’я і справедливість», вміло використовуючи 
невдоволення населення різноманітними витратами модернізації. 

Базові світоглядні принципи та положення будь-якого вчення спроможні за умови їх 
радикалізації і доведення до краю сформувати як надзвичайно позитивне, так і негативне ставлення 
і до місця людини у світі, і до навколишнього середовища. 

Ісламському фундаменталізму притаманне більшість недоліків самого ісламу, а, саме, 
неоднорідність переконань і суперечливість ідеології, що тягне за собою нелогічність і 
недосконалість правових норм. Ця обставина дозволяє зробити висновок про можливість 
використання політичними лідерами лише тих аспектів шаріату, які досить вигідні в тій чи іншій 
ситуації. У такому випадку, ісламський фундаменталізм вже починає виявлятися не як релігійний, а 
як політичний рух, який прагне захопити владу будь-яким доступним способом, а також і шляхом 
насильницького повалення законної влади. Мабуть, сам ключ до подолання рецидивів ісламського 
фундаменталізму, який загострюється в основному на хвилі економічних і соціальних проблем, 
знаходиться не в прямій боротьбі з ним, як з якимось злом, яке матеріалізувалося, а у покращенні 
життя людей та оздоровленні економіки, що в свою чергу не тільки консервує, а й сприяє 
«розсмоктуванню» негативних проявів ісламського фундаменталізму. 

                                                      
1 Арунова, М. (2001). Исламизм и экстримизм на Ближнем Востоке. Москва: Наука, 67. 
2 Абу аль–Ааля аль–Маудуди. (1990). Основы Ислама. Москва: Наука. 
3 Арунова, М. (2001). Исламизм и экстримизм на Ближнем Востоке. Москва: Наука, 25. 
4 Арунова, М. (2001). Исламизм и экстримизм на Ближнем Востоке. Москва: Наука, 43. 
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Процес глобалізації об’єднав суспільства на рівні обміну досвідом та перевагами різних 
культур і народів. Також ми спостерігаємо інтеграцію проблем кожного з учасників 
глобалізаційного простору. Так, взаємозалежність подій створила реальність, в якій проблеми однієї 
держави розповсюджуються на ряд інших. Тому, країнам не вдається на довгий час залишатися 
осторонь локальних проблем, які зрештою стають платформою спільних глобальних питань. 
Феномен екстремізму має місце і в країнах третього світу, і в цивілізованих суспільствах. Оскільки, 
дана тема має безпосереднє відношення до проблеми миру в світі, поширення екстремізму в країнах 
сходу зачепила безпосередньо всі держави. Таким чином, екстремізм представляє актуальну 
проблему сучасності, адже, як у загальному контексті, так і в аспекті окремих країн, має значення 
для всієї міжнародної спільноти. 

На сьогоднішній день проблему екстремізму підіймають найпотужніші організації по захисту 
прав та свобод, міжнародні структури такі, як Рада Організація об’єднаних націй, Парламентська 
асамблея Ради Європи, Міжпарламентська асамблея Співдружності незалежних держав та інші. 
І метою кожного об’єднання є попередження розвитку екстремізму та подолання наявних проблем. 
Отже, актуальність складає теоретична і практична необхідність дослідження проблем екстремізму, 
в особливості на початкових стадіях задля попередження розвитку в різні, небезпечні для 
суспільств, форми. Екстремізм має як хаотичний, так і упорядкований механізм виникнення, тому 
існує необхідність не тільки його подолання, а й системних розробок його попередження. 

У міжнародному праві екстремізм вперше визначено у Шанхайській конвенції з питань 
боротьби з тероризмом, сепаратизмом і екстремізмом. Згадана конвенція визначає екстремізм як 
певне діяння, спрямоване на насильницьке захоплення влади чи насильницьке утримання влади, а 
також на насильницьку зміну конституційного ладу держави або насильницьке посягання на 
громадську безпеку, в тому числі організація у зазначених цілях незаконних збройних формувань та 
участь у них 1. Критерій використання насильницьких дій у досягненні певних цілей відображає 
специфіку екстремізму. Даний феномен можна розглядати як наслідок радикальної ідеології. Тому, 
направлення радикалізму саме по собі є ідеологічною настановою, яка може стати передумовою 

                                                      
1 Римаренко, Ю.І., Кондратьев, Я.Ю., Тацій, В.Я., Шемшученко, Ю.С.: редакція. (2007). Міжнародна 

поліцейська енциклопедія у 10 томах. Київ: Атіка, 966 
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екстремізму. Тому, є необхідність регулювання крайніх ідей, радикальних груп та спільнот, 
контролювання діяльності та поширення їх ідей в масову соціальну свідомість. 

Міжпарламентською асамблеєю Співдружності незалежних держав був розроблений 
модельний закон «Про протидію екстремізму» від 14 травня 2009 року. Де екстремізм визначається 
як посягання на основи конституційного ладу та безпеку держави, а також порушення прав, свобод і 
законних інтересів людини і громадянина, що здійснюються внаслідок заперечення правових і (або) 
інших загальноприйнятих норм і правил соціальної поведінки1. 

В політичному словнику екстремізм визначається як прихильнiсть в iдеологiї й полiтицi до 
крайнiх поглядiв i засобiв у досягненнi певних цiлей. Екстремізм виступає проти iснуючих громад, 
структур та iнституцiй, намагаючись пiдiрвати їх стабiльнiсть, розхитати та ліквідувати їх заради 
своїх цілей (як правило, силовими засобами). В ідеологічному планi екстремізм відкидає будь-яке 
інакомислення, намагаючись жорстко утвердити свою систему політичних, ідеологічних або 
релігійних поглядів, нав’язати їх опонентам за будь-яку цiну, вимагає вiд своїх прихильникiв слiпої 
покори і виконання будь-яких наказiв та інструкцій2. 

Одною з функціональних пріоритетів політичного екстремізму є, по-перше, психологічний 
вплив, нав’язування певної політичної ідеології, поглядів та цінностей суспільству, по-друге, 
втручання та діяльність, яка направлена на зміну існуючої державної влади, підрив її авторитету, та 
боротьба, до повної її ліквідації насильницькими, часто збройними методами. Дослідник Гетц Р.Н. 
виділяє характерні ознаки політичного екстремізму, такі, як, прихильність до насильницьких 
методів і пов’язаних з цим явищ: пропаганда політичного насильства, створення воєнізованих 
формувань, культивування відповідного іміджу та інше. Таким чином, екстремізм є радикальною 
формою громадських дій передбачає використання насильницьких методів досягнення поставлених 
цілей3

. 
На поширення екстремізму впливають такі чинники, як поглиблення політичних криз, 

низький рівень життя, недовіра до влади, зовнішні втручання певних держав у внутрішню політичну 
ситуацію країн, пропаганда, маніпуляції соціальною свідомістю, наростання протестних настроїв, 
формування активістських центрів, проведення бунтів. Такі чинники розхитують ситуацію не тільки 
всередині держави а й далеко за її межами. Відбувається ланцюжкова реакція, що в сучасності має 
стрімкий ефект. Оскільки, зародження крайніх ідеологій в суспільствах спричиняє їх швидкісному 
поширенню за допомогою сучасних масових комунікаційних каналів. 

Особливість екстремізму в інформаційну епоху також проявляється у утворенні та поширенні 
нових форм впливу на суспільну свідомість. Небезпечним явищем є удосконалення технологій 
маніпуляції політичною свідомістю через засоби масової інформації. Як наслідок політичні настрої 
суспільства можна змінювати від спокійного стану до мітингів, бунтів, революцій, громадянських 
зіткнень, війн та переворотів. Від стану прагнення свободи, громадянської активності до аморфного 
сприйняття, лежить короткий шлях певної інформаційної політики держави. На сьогоднішній день, 
технології мають на стільки сильний вплив, що формуючи повістку дня, можливо переключити 
суспільство з важливих проблем, до, так званого, новинного фону. Таким чином, особливу увагу 
дослідники приділяють проблемі поширення екстремізму через сучасні засоби масової комунікації. 
Тому, розробка програм попередження екстремізму, неможлива без виявлення сучасних тенденції 
його поширення. 

Все частіше, екстремізм утворюється на політичному підґрунті. Не рідко затяжні політичні 
конфлікти стають фундаментом формування радикальних груп. Одним з найнебезпечніших явищ 
сьогоднішнього світу стає підтримка та використання певними політичними силами 
екстремістських груп для влаштування приватних політичних амбіцій та переваг. І така проблема 
існує і на ріні внутрішньодержавних політичних відносин. Більш масштабні прояви здійснюється на 
рівні міждержавному, коли певна країна підтримує екстремістські групи та організації всередині 

                                                      
1 Модельный закон о противодействии экстремизму 2009 (Межпарламентская Ассамблея государств – 
участников СНГ). Антитеррористический центр государств-участников Содружества Независимых 

Государств <http://www.cisatc.org/135/154/250> (2018, червень, 08). 
2 Сурмін, Ю.П., Бакуменко, В.Д., Михненко, А.М. (2010). Енциклопедичний словник з державного управління. 
Київ: НАДУ, 820. 
3 Гетц, Р.Н. (2011). Политический экстремизм: позиции видения в современной научной литературе. Грамота, 
4, 43-47. 
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іншої країни для політичних та державних переворотів, змін політичних сил та нагнітання 
соціально-політичних конфліктів в державах. 

Можна відзначити, що на сьогоднішній день проблема політичного екстремізму виходить на 
практично один рівень, у контексті поширеності, з ісламським екстремізмом, та різного роду 
релігійним екстремізмом. Політичний конфлікт часто представляє точку відліку на шляху 
трансформації в екстремізм. Конфліктуючі сторони обирають засоби політичного конфлікту. Отже, 
не вирішення, або нагнітання якого може спричинити вибір в тому числі й екстремістських методів 
ведення конфлікту. Особливе значення має розробка програм попередження та виявлення 
потенційних загроз розвитку політичних конфліктів у екстремістські формації. 

Виділяють наступні види політичного екстремізму: «Міждержавний (міжнародний) і 
внутрішньодержавний екстремізм. А в рамках останнього ми можемо розрізняти, по-перше, 
екстремізм приватних соціально-політичних суб’єктів, які конфліктують з державою в цілому (його 
можна називати державно-політичним екстремізмом), і, по-друге, – екстремізм приватних 
соціально-політичних суб’єктів, які конфліктують між собою (його можна називати приватно-
політичним екстремізмом). Найбільш небезпечні державно-політичні види і форми екстремізму»1. 

Якщо у випадку, де конфліктуючими сторонами є приватні особи, держава виступає 
регулюючим чинником та здійснює вплив задля стабілізації ситуації. То у випадку, де держава є 
суб’єктом конфлікту, такий екстремізм виходить за рамки контролю і, часто, в особливості при 
підтримці поза державних суб’єктів, інших держав, набуває глобальних радикальних проявів. Не 
рідким явищем є сьогодні такий тип екстремізму і у більшості випадків призводить до державних 
переворотів, затяжних збройних конфліктів та громадянських війн. 

Питання національного соціально-політичного балансу виходить у сферу міжнародних 
відносин та геополітики. Так, з внутрішніх проблем країн ближнього сходу, де легітимації 
політичних лідерів, створилося безліч сторін політичного конфлікту, який переріс у масштабні 
державні перевороти, революції та війни. На прикладі подій так званої «арабської весни», яка мала 
початок у 2010 році, в таких країнах, як Туніс, Єгипет, Ємен, Бахрейн, Лівія та інші країни 
близького Сходу. Можна спостерігати як на ґрунті внутрішнього політичного конфлікту, утворених 
екстремістських центрів боротьби проти певних політичних лідерів, як наслідок були створені 
терористичні групування. Вплив ззовні інших країн, які схвалювали та підтримували такі 
організації, безпосереднім фінансуванням, матеріально-технічним постачанням, організаційною 
допомогою, спричинив розвиток екстремізму та тероризму, зміцнення та поширення таких 
формувань не тільки всередині країн, а й на ближніх територіях. Хвиля спалахів екстремістських та 
терористичних актів охватила країни Європейського союзу, Російську федерацію та інші країни. 
Окріплі організації екстремістських лідерів просуваються на різних континентах і захоплення 
ведеться не тільки безпосередньо, а й за допомогою активної підготовки та залучення в ряди 
майбутніх членів групувань безлічі людей з різних країн світу. Це ще одне свідчення того, що 
проблема політичного екстремізму становить глобальну проблему сучасності. 

Екстремізм політичний у випадку мусульманських країн має міцний взаємозв’язок 
з релігійною складовою. Таким чином, можна відокремлювати окремий тип політичного 
екстремізму, такий, як релігійно-політичний. Який зачіпає найбільш емоційні почуття членів 
організації. Претендування на домінування існує в різних релігійних конфесіях. Так, враховуючи, 
що в країнах ближнього сходу релігія та політика взаємозалежні, отже складаються особливо 
емоційні релігійно-політичні переконання. Тому, на сьогоднішній день найбільш поширеним і 
небезпечним є саме поєднання інтолерантних настроїв у вигляді релігійно-політичного екстремізму. 

Серед характерних ознак політичного екстремізму дослідник Васильчук Є.О. виділяє: «високу 
життєздатність та адаптивність до мінливих умов існування, що дозволяє тривалий час ефективно 
камуфлювати свою діяльність формально-декларативними атрибутами, характерними для 
традиційних релігійних вчень і демократичних форм політичної участі, та відкрито поширювати 
свої ідеї серед населення. Це, у свою чергу, суттєво ускладнює проведення компетентними органами 
держави моніторингових заходів, діагностику політичної системи, виявлення та деактивацію 
екстремістські налаштованих осіб та екстремістських угруповань»2

. 

                                                      
1 Дибиров, А.З., Сафаралиев, Г.К. (2009). Современный политический экстремизм: понятие, истоки, причины, 

идеология, проблемы, организация, практика, профилактика и противодействие. Махачкала: Лотос, 640. 
2 Васильчук, Є.О. (2013). Релігійно мотивований політичний радикалізм та екстремізм як загроза національній 
безпеці України. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили, 151-155. 
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Так, безліч таких організацій починають свою діяльність під гаслами свободи та демократії, 
боротьби з нелегітимними політичними лідерами, диктаторами. І тому, в умовах демократизації 
суспільств, існує складність виділення екстремістських центрів. Політичний екстремізм представляє 
собою модель, що обирається спільнотою чи окремими лідерами для боротьби з існуючим порядком 
чи режимом. І слід зазначити, що екстремізм не є загальносуспільним атрибутом, а виділяється як 
немирний, насильницький засіб боротьби. Тому, існує необхідність регулювання будь-якого 
конфлікту на початкових стадіях. Адже, при звичайному політичному конфлікті, може бути обраний 
саме політичний екстремізм як метод боротьби. Що має небезпеку стати точкою неповернення 
в соціально-політичних відносинах. Роль держави як регулятора локальних конфліктів 
розглядається як провідна. 

В українській реальності в період «революції гідності» 2013 року зіграла саме відсутність 
державної ролі. Активну участь в демонстраціях приймали радикальні групи націоналістів, які 
використовували екстремістські методи боротьби. І саме відсутність державного регулювання 
конфлікту, бездіяльність та брак діалогу спричинив розростання політичного конфлікту 
з демократичних демонстрацій в громадський бунт у сполученні з екстремістськими діями право 
радикальних націоналістів. Слід зазначити, що в той період був введений такий термін як 
«тітушки», що означало радикально настроєні групи молодих людей, що використовують 
протиправні дії на мітингах за для підтримки певних політичних сил. Сьогодні такі групи 
використовуються різними олігархічними силами, політичними діячами, партіями тощо, задля 
просування власних інтересів, захвату підприємств, бізнесу, інформаційних каналів, лобіювання 
певних політичних та економічних завдань. Задля створення імітації представлення громадянської 
позиції. 

Проведення маніфестацій з елементами екстремістських дій стало поширеним, і можна навіть 
сказати, неконтрольованим явищем в українській соціально-політичній дійсності. Протиправні дії 
учасників подібних демонстрацій захищаються на рівні органів державної влади. Слід зауважити, 
що деякі лідери радикальних спільнот зайняли посади в державному апараті та на хвилі 
революційних змін. Отже, окрім захисту, радикальні громадянські спільноти та діячі отримають 
заохочення з боку політичних еліт. Так само, свої радикальні політичні переконання підкреслюється 
і в офіційних виступах політичних лідерів, програмах політичних партій. Що свідчить про 
просування радикальних настроїв на офіційних рівнях та про підтримку політичних формувань з 
крайніми поглядами. В той, час, коли в усій міжнародній спільноті створюються програми 
попередження радикальної та екстремістської діяльності. 

Щодо законодавчого регулювання проблем екстремізму Україна ратифікувала чимало 
міжнародно-правових актів, таких як, Загальна декларація прав людини (1948 р.), Конвенція ООН 
про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (1965 р.), Міжнародний пакт про економічні, 
соціальні і культурні права (1966 р.), Статут Організації Об’єднаних Націй (1945 р.), Міжнародний 
пакт про громадянські і політичні права (1973 р.). Саме ж українське законодавство не визначає 
поняття екстремізму. Слід відзначити, відсутність в українському законодавстві виділення окремих 
законодавчих норм для попередження та регулювання політичного типу екстремізму. В період 
з 2002 по 2011 роки було проведено три спроби внести законопроекти під назвою «Про протидію 
політичному екстремізму», але всі вони були відхилені, як зазначає дослідник Паламарчук М.О., 
згідно висновків Головного науково-експертного управління Верховної Ради України на проект 
Закону України «Про протидію екстремізму», відповідна позиція законодавця була аргументована 
наявністю ризику довільної кваліфікації «екстремізму», внаслідок чого ухвалення спеціального 
закону про боротьбу з екстремізмом може створити передумови для масових порушень прав та 
свобод людини і громадянина1. 

Впровадження політичними силами інтолерантних настроїв в суспільстві ускладнює 
регулювання крайніх спільнот, оскільки вони отримують підтримку певної частини суспільства. 
А саме вороже настроєних до державної влади, унаслідок особливо гострого відчуття кризи, 
скрутної економічної ситуації та браку морально-етичного балансу. Як відзначає дослідник Трачук 
В., за останні роки в Україні сформувалася турбодемократія (демократія хаосу), однією з головних 

                                                      
1 Паламарчук, М.О. (2012). Протидія екстремізму в Україні: напрями оптимізації правового забезпечення. 
Стратегічні пріоритети, 3 (24), 102–106. 
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рис якої є педалювання суспільних цінностей конфліктогенного, а не консолідуючого, характеру. 
Найбільшими з них є: державна мова, форма державного устрою та державного правління, постійні 
пошуки «зрадників» (на котрих можна перекласти відповідальність за помилки та прорахунки), 
реабілітація вояків ОУНУПА, вступ до НАТО, пріоритети інтеграції (євразійський чи 
євроатлантичний)1. 

Однак, слід зауважити, що неможливо такі організації в Україні кваліфікувати в якості 
екстремістських груп, оскільки, екстремізм сам по собі передбачає ідеологічну настроєність як 
основну характерну складову. В ситуації ж з українськими реаліями, такі групи більше 
представляють комерційну направленість, а ні як не ідеологічну, хоча і позиціонуються в більшості 
своєї як націоналістичні та патріотичні спільноти. Дослідники зазначають мирну ментальність як 
характерну складову свідомості більшості українського соціуму. Як зазначає дослідник, Цебенко О. 
екстремістські прояви нечасто реєструються в Україні. В цілому, враховуючи ментальність народу 
України, багатовікове співіснування на її території різних націй та народностей, безконфліктний 
розвиток різних релігійних конфесій та інші фактори, говорити про масові прояви екстремізму в 
нашій країні немає підстав2. Але проблема радикальних груп та порушення громадського 
правопорядку залишається актуальною в Україні і потребує удосконалення законодавства в сфері 
регулювання таких спільнот в цілях попередження та протидії екстремізму. 

В ході аналізу проблеми політичного екстремізму в контексті глобалізаційних проблем 
сучасності, було зроблено наступні висновки. В більшості цивілізованих країн, сьогодні, 
розроблений власний закон щодо протидії екстремізму. Який хвилює міжнародні спільноти всіх 
рівнів. Локальні проблеми політичного екстремізму стають проблемами геополітичними, тому 
розроблено безліч міжнародних документів, проводяться конференції, саміти, присвячені питанням 
міжнародного політичного, релігійного та всіх форм екстремізму. Україна в тому числі 
ратифікувала більшість з таких міжнародно-правових актів. Однак, на сьогоднішній день існуючій 
проблемі політичного екстремізму в українській реальності приділяється незначна увага, хоча 
проблема має місце та потребує вироблення ефективної державного політики. В особливості 
потребує глибинних розробок законодавство у сфері політичної толерантності та попередження 
таких крайніх форм, як політичний екстремізм. В українському законодавстві існує потреба в 
конкретному визначені поняття екстремізму та політичного екстремізму, та створення визначеного 
законодавства та стратегії протидії політичному екстремізму. 

Також, існує необхідність встановлення норми відповідальності за просування радикальної 
ідеології. Важливою засадою в розробці попередження є активна позиція держави щодо початкових 
умов розвитку екстремізму. Тобто, проблема легких форм нетерпимості повинна бути 
підконтрольна органам державної влади. В особливості, спільноти, що мають радикальні погляди та 
несуть подібну ідеологічну направленість в маси, повинні бути під особливим наглядом спеціальних 
органів, як потенційно небезпечні організації. Не мало важливим є вироблення норм реагування 
спеціальних служб на неправомірну діяльність даних груп. Отже, попередження розвитку 
радикальних течій в повноцінні екстремістські центри складає фундаментальну основну протидії 
екстремізму в суспільстві. 
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Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку конституційного права одним 
з найбільш актуальних є дослідження сутності процесів правової глобалізації, оскільки в умовах 
міждержавної інтеграції вказані процеси визначають подальші тенденції формування 
конституційно-правових інститутів та трансформації предмету і методу конституційного права як 
базової галузі національного правопорядку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній конституційно-правовій та 
міжнародно-правовій доктрині питанням впливу глобалізації на правові процеси та розвиток 
національних правових систем приділялася увага в працях таких учених, як М.О. Баймуратов, 
М.В. Буроменський, Ю.О. Волошин, В.Н. Денисов, В.І. Євінтов, О.В. Задорожний, В.М. Кампо, 
Ю.М. Капіца, О.Л. Копиленко, А.Р. Крусян, П.Ф. Мартиненко, Ю.М. Оборотов, М.П. Орзіх, 
В.Ф. Погорілко, І.Д. Сліденко, П.Б. Стецюк, В.М. Шаповал, С.В. Шевчук, Ю.С. Шемшученко та ін. 

Мета статті – дослідити основні теоретико-методологічні підходи до визначення 
особливостей впливу сучасних глобалізаційних процесів на розвиток та трансформацію правової 
дійсності, зокрема – в конституційно-правовій площині регулювання суспільних відносин. 

Виклад основного матеріалу. Процеси глобалізації та міждержавної інтеграції як об’єкти 
розвитку та трансформації правової дійсності за своїм змістом та структурою є настільки складними 
та неоднозначними, що навіть серед фахівців, які займаються цією проблемою вже багато років, 
спостерігаються значні розбіжності в позиціях щодо сутності, етапів розвитку, основних чинників, 
проявів та шляхів розв’язання суперечностей означених процесів, причому більшість науковців 
розглядають економічну глобалізацію як фундаментальну основу подальшої правової інтеграції, 
побудовану на зближенні національних правових систем. 

Зокрема, М. Кастельс говорить про економіку, яка може функціонувати як єдина система 
в режимі реального часу в масштабі всієї планети1, а М. Ільїн – про утворення єдиного, 
взаємопов’язаного світу, цілісного за своїми загальними контурами та внутрішнім зв’язком 

                                                      
1 Кастельс, М. (2000). Информационная эпоха: экономика, общество и культура. Москва: ГУ ВШЭ. 105. 
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елементів, та формування структур глобальної керованості1. В. Кувалдін вважає глобалізацією 
процес безперешкодного переміщення капіталів, товарів, послуг, робочої сили, універсалізації 
господарського життя, який робить економічний простір більш однорідним і є передумовою 
перетворення сучасного світу в «мегасуспільство»2. 

Найбільш радикальну позицію тут займають дослідники, які взагалі говорять про «кінець 
національної держави» (наприклад, К.Омаe3). Вони презентують течію так званого 
«гіперглобалізму», яка стверджує, що ми вже живемо у світі без кордонів. Для «національного» 
в ньому на залишилося місця, національні держави більше не є важливими акторами: їх місце нібито 
займають глобальні корпорації, які не належать жодній державі та постачають стандартизовані 
в глобальному масштабі продукти. 

З другого боку, окремі дослідники виступають проти гіперболізації глобалізаційних 
тенденцій. На їхню думку, хоча глобалізація й стала визначальною рисою міжнародної економіки, її 
розмах та значення надто перебільшуються. Насправді, основними детермінантами економічних 
процесів все ще виступають національні політики та національні економіки4. 

Тому, на наш погляд, при визначенні сутності процесу глобалізації потрібно уникати 
вищенаведених поляризованих підходів і бачити насамперед тривалий процес розвитку, в рамках 
якого відбувається становлення нової системи господарювання. Така система органічно доповнює 
національний рівень організації економічного життя всесвітнім (глобальним). Причому є підстави 
вважати, що глобалізація зовсім не означає відчуження національної держави від управління 
економічними процесами. Вона, на наш погляд, веде до трансформації економічних функцій 
держави, в рамках якої остання делегує на глобальний рівень певні функції. Водночас процес 
глобалізації розширює географічну сферу свого впливу за межі національних кордонів тією мірою, 
якою вона бере участь у формуванні нових, глобальних правил економічної діяльності. 

Можна в цілому погодитися з твердженням, що глобалізація є комплексним процесом, який 
охоплює паралельно три основні процеси: 

− зменшення перешкод для економічної, політичної та культурної взаємодії країн та народів; 

− тенденцію до утворення більш гомогенного економічного, політичного та культурного 
просторів; 

− утворення структур глобальної керованості5. 
Водночас слід зауважити, що глобалізація найтіснішим чином пов’язана зі становленням 

постіндустріального суспільства. У такому суспільстві вирішальну роль відіграє розвиток не просто 
сектору послуг, а передусім секторів, пов’язаних із всеосяжною інформатизацією суспільства та 
продукуванням знань (економіки, що ґрунтується на знаннях). Саме цей тип економічної організації, 
не пов’язаний із жорсткою географічною локалізацією факторів виробництва, за своїм змістом є 
таким, що не визнає вузьких національних рамок і об’єктивно потребує глобального економічного 
простору. Не випадково саме найбільш розвинені країни, які в структурному відношенні увійшли 
до сфери постіндустріальної економіки, стали на сьогодні основними суб’єктами та рушіями цього 
процесу. 

Як і будь-який складний за своєю структурою процес, глобалізація розвивається під впливом 
цілої низки чинників, як економічних, так і неекономічних: політичних, ідеологічних, 
культурологічних, цивілізаційних. Це зумовлює надзвичайну багатоманітність конкретних її проявів 
і навіть визначає певну роздвоєність цього процесу. З одного боку, він виглядає як об’єктивний 
процес – результат розвитку продуктивних сил та відповідних їм економічних відносин, а 
з другого – як суб’єктивний процес, тобто результат певної політики, яка проводиться найбільш 
потужними країнами – глобальними «гравцями» на світовій арені. У цій роздвоєності приховується 

                                                      
1 Ильин, М.В. (2001). Стабилизация развития. Мегатренды мирового развития. Москва: Экономика, 183-191. 
2 Кувалдин, В. (2003). Глобальность: новое измерение человеческого бытия. Грани глобализации: Трудные 

вопросы современного развития. Москва: Альпина Паблишер, 53. 
3 Omae, K.: edited. (1995). The end of the nation state: the rise of regional economies. New-York: Free Press, 32. 
4 Gilpin, R. (2001). Global political economy: Understanding the international economic order. Princeton and 
Oxford: Princeton University Press, 3. 
5 Сіденко, В. (2004). Зовнішні аспекти макроструктурних зрушень. Макроструктурна політика та ринкова 

трансформація: досвід Польщі та України. Київ: Заповіт, 44. 
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фундаментальна внутрішня суперечність глобалізації. За своїм основним економічним змістом 
тенденція до посилення взаємодії країн та народів світу позитивна і має вести до підвищення 
загальної (глобальної) ефективності світової економіки, до більш раціонального розподілу ресурсів 
в глобальному масштабі. Але насправді вона реалізується в конкретній історичній соціально-
економічній формі, що слугує інтересам насамперед провідних країн – так званого «золотого 
мільярда». 

Не випадково в багатьох публікаціях1 розмежовуються об’єктивний процес глобалізації і 
політика неоліберального глобалізму провідних держав світу та їх глобальних монополістичних 
корпорацій. 

Неекономічні чинники, які пов’язані з сучасними процесами геополітичного домінування та 
культурної експансії Заходу2, і ведуть, врешті-решт, до територіального розширення сфери 
оперування західного капіталу, відіграють велику роль у об’єднавчих процесах. Та вирішальне 
значення, на наш погляд, мають чинники, породжені суто економіко-технологічними процесами й 
нерівномірністю (асиметричністю, асинхронністю) їх протікання в різних частинах світу. 

У цьому контексті слід насамперед наголосити на тому, що процес глобалізації розвивається 
під вирішальним впливом сучасної революції в сфері продуктивних сил: інформатизації та засобів 
комунікації. Вона технологічно уможливила виникнення і розповсюдження глобальних виробничо-
фінансових структур. Ці технологічні інновації зробили можливим використання ряду 
фундаментальних конкурентних переваг потужними транснаціональними економічними 
структурами. 

До таких переваг слід насамперед віднести: 

− можливість значного здешевлення та підвищення якості ресурсної бази розвитку: компанії, 
що оперують глобально, мають змогу розміщувати виробництво в регіонах із найбільш 
оптимальним сировинним забезпеченням та використовувати комплектуючі вироби найвищої 
якості, незалежно від місця їх виготовлення; 

− можливість опанування збутом на різноманітних регіональних ринках. Це подовжує 
життєвий цикл товару (коли на одних ринках товар вже виходить з ринку, для інших він може бути 
інноваційним товаром із високим потенціалом попиту) і дозволяє отримувати більшу економію на 
масштабі (окупність величезних постійних витрат на новітні продукти прямо залежить від обсягів 
ринку, на якому вони реалізуються); 

− можливість мінімізації трансакційних витрат та сплати податків за рахунок комерційної та 
фінансової діяльності в оптимальних для цього регіонах; 

− отримання величезного ефекту від впровадження новітніх мережевих форм організації та 
управління3. 

Важливим чинником розвитку глобалізації стали два процеси, що значно модифікують 
структуру світових економічних відносин. По-перше, це процес накопичення капіталу та зростаючі 
масштаби його експорту, який випереджає зростання торговельного обміну товарами і послугами. 
Цей процес призвів до того, що 500 найбільших ТНК світу (407 з яких базуються в країнах провідної 
«сімки») забезпечують понад 3/4 загальносвітового виробництва товарів і послуг, їх частка у 
світовому експорті сягає 1/3, а в торгівлі технологіями та управлінськими послугами – 4/54. 

По-друге, це масштабний процес лібералізації торгівлі та інвестиційної діяльності у світі, який 
був стимульований «неоліберальною революцією», що відбулася в останній чверті ХХ століття. В 
цьому зв’язку автори – прибічники неолібералізму – звертають увагу на ефекти, пов’язані з 
небувалим розширенням свободи вибору як для підприємців, так і для споживачів, їх попит і 
пропозиція також дедалі більше глобалізуються5. 

                                                      
1 Коллонтай, В. (2002). Эволюция западных концепций экономической глобализации. Москва: Цитрус пресс, 
147-192. 
2 Kennedy, P., Messner, D., Nuscheler, F.: edited (2002). Global trends and global governance. London: Pluto Press, 
64. 
3 Held, D. (1999). Global transformations: politics, economics and culture. Cambridge: Polity Press, 47. 
4 Белорус, О.Г. (2003). Экономическая система глобализма: Монография. Киев: КНЕУ, 22-24. 
5 Кримский, С.Б., Павленко, Ю.В. (2002). Цивилизационная природа и противоречия глобализации. 
Цивилизационные модели современности и их исторические корни. Киев: Наукова думка, 572-611. 
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З другого боку, досягнення більш високого рівня лібералізації світової економіки загалом 
сприяло загостренню конкуренції і породило намагання досягти якісно нового рівня глобальної 
конкурентоспроможності через утворення глобальних альянсів компаній. Такі альянси мають на 
меті розробку та впровадження новітніх продуктів і послуг, зміцнення фінансової бази 
корпоративного розвитку, зниження операційних витрат тощо. Ці процеси сьогодні є найбільш 
очевидними в таких глобальних галузях, як авіа- та автомобілебудування, авіаційні перевезення, 
банківський та страховий бізнес. 

Важливим чинником глобалізації стає й зростаюча стандартизація попиту на окремих 
товарних ринках, що робить доцільним заміну диференційованих регіональних стратегій 
маркетингу на уніфіковану стратегію глобального маркетингу1. Цей економічний чинник 
безпосередньо пов’язаний із дією факторів культурної експансії, через яку поступово формуються 
(завдяки агресивній рекламі і дедалі більш витонченим методам впливу на споживачів) схожі 
за змістом споживчі преференції й смаки. Яскравим символом цього процесу стала американська 
система швидкого харчування McDonald’s . 

Нарешті, процеси глобалізації та формування глобальних ринків розвиваються під впливом 
зростання спільних глобальних проблем людства, їх у принципі, неможливо вирішити, лише 
спираючись на відокремлені національні зусилля. Так, розв’язання таких проблем, як продовольча, 
екологічна, охорони здоров’я, освоєння нових джерел енергії тощо, потребує саме глобальних 
підходів і глобального регулювання, які мають забезпечувати зростання міжнародної кооперації 
у вирішенні цих завдань. 

Отже, на відміну від існуючих однобічних поглядів на наслідки глобалізації, реальний вплив 
цього процесу на національні економіки виявляється неоднозначним і суперечливим. При цьому 
сумарний результат дії різноманітних чинників глобалізації чималою мірою визначається рівнем 
національної спроможності виробляти адекватну політику розвитку власних конкурентних переваг. 
Глобалізація може приносити найбільший виграш саме тим країнам, які проводять ефективну 
політику підвищення власної конкурентоспроможності. Проте вона здатна серйозно гальмувати 
розвиток і породжувати кризи в разі відсутності спрямування політики держави на створення 
довготермінових міжнародних конкурентних переваг країни у світовому господарстві, а також 
на сприяння вітчизняним виробникам у зміцненні своїх міжнародних конкурентних позицій. 

На сучасному етапі слід відзначити певні зміни у сутності та структурі міждержавних 
правовідносин на економічних глобальних ринках, що обумовлено цілою низкою чинників 
міжнародного характеру. 

Так, у Доповіді про світовий розвиток 2005 р. «Поліпшення інвестиційного клімату 
в інтересах усіх верств населення» спеціально наголошується на тому, що конкуренція продовжує 
зіштовхуватися з перешкодами, що знижують мотивацію компаній, пов’язану із упровадженням 
нових технологій і підвищенням продуктивності. Серед них фігурує й державна політика, що 
послаблює стимули до інновацій, перешкоджаючи перевіреному досвідом взаємозв’язку: «сильніше 
конкуренція – більше інновацій»2 [13]. З цього випливає, що сприяти підтриманню конкурентного 
середовища держава може передусім через проведення сучасної конкурентної політики. 

Під такою політикою розуміється діяльність держави, спрямована на підтримання та/або 
створення ситуації конкуренції на ринках через встановлення й дотримання правил, що визначають 
заборонені способи поведінки на ринку. Саме правила, поряд із підтримуючими їх механізмами, 
формують стимули економічних агентів і, відповідно, впливають на їх рішення і поведінку. 
Виходячи з цього, в конкурентній політиці епохи глобалізації чітко простежуються взаємодії між 
прагненнями до досягнення різних видів економічної ефективності: алокативної, виробничої та 
динамічної. Йдеться про: забезпечення ефективного розподілу ресурсів між альтернативними 
варіантами їх використання; оптимізацію розміру заводу і фірми; ефективність галузі як структури, 
що розвивається, та впровадження інновацій, що мінімізують витрати, й розвиток стимулів 
до інвестування. 

                                                      
1 Stubbs, R., Underhill, G.: edited (2000). Political economy and the changing global order. New-York: Oxford 
University Press, 58. 
2 Всемирный банк (2005). Доклад о мировом развитии–2005. Улучшение инвестиционного климата 
в интересах всех слоев населения. Официальный сайт Организации Объединенных Наций 
<http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/worlddev2005.pdf> (2018, июнь 08). 
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Оскільки сучасна конкурентна політика повинна адекватно відбивати особливості ринкового 
змагання в епоху глобалізації, то це насамперед вимагає їх розгляду. 

У сучасній ринковій економіці спостерігаються дві взаємовиключні тенденції. Перша 
тенденція – до посилення монополізації ринку, оскільки інформаційно-технологічна революція (ІТР) 
спровокувала трансформацію до значно більш високого рівня концентрації господарства, об’єднання 
підприємств у різні господарчі комплекси. Утворилися потужні природні монополії, які охопили 
національний економічний простір. Друга тенденція – до загострення конкуренції, оскільки ІТР 
значно прискорила удосконалення технічної бази виробництва, завдяки чому різко посилилося 
суперництво, особливо у галузі впровадження новітніх досягнень техніки й технології. Така 
конкуренція охопила всі країни з відкритою економікою, отже, стала глобальною. 

Відтак, наприкінці ХХ ст. склалася суперечлива ситуація: на ринку водночас зміцнюють свої 
позиції прямо протилежні види взаємодії суб’єктів господарювання. 

Висновки. Таким чином, проаналізувавши загальні особливості впливу глобалізації на 
сучасний розвиток конституційного права як базової галузі національної правової системи, можна 
зробити такі найважливіші висновки: а) у сучасних умовах міждержавної інтеграції 
інтернаціоналізація конституційного права інституціонально може відбуватися не тільки 
на універсальному (глобальному) рівні, але і у формі взаємодії між державою і міжнародною 
урядовою або міжнародною неурядовою організацією регіонального рівня, не охоплюючи ширших 
меж; б) інтернаціоналізація конституційно-правової матерії може функціонально відбуватися 
на універсальному, регіональному та двосторонньому рівнях міждержавної взаємодії; в) основними 
формами конституціоналізації міжнародного права у сучасних умовах розвитку правових систем є 
його гармонізація, трансформація та уніфікація, що безпосередньо відображає суттєвий процесів 
глобалізації на галузевий розвиток конституційного права. 
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The article substantiates the methodological principles to study political peculiarities of the 
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algorithm of study of the state borders formation and functioning through of the main stages, 

performed works and their results. The process of border issues study is proposed to be carried 

out in four stages, and each of them is aimed at achieving the results of scientific-theoretical or 

applied aspects. It is emphasized that deepened methodological and methodological base of 

political peculiarities study of the state borders formation and functioning can be used in 

studying the border issues by any state. 

Keywords: limology, political limology, methodology, method, state border, research. 

Постановка проблеми. Процеси співробітництва між державами, процеси політичної взаємодії 
акторів міжнародної та міждержавної співпраці тісно пов’язані з питаннями просторово-
територіальної проблематики загалом, й питаннями державних кордонів зокрема. Функціонування 
державних кордонів у політичному та просторовому вимірі нерідко містило ознаки конфліктогенності, 
наслідками якої були не лише істотні територіальні зміни, але й значні корективи кордонів, що 
супроводжувалось трансформацією їх функцій та впливало на закономірності їх функціонування. 
Засобом успішного вивчення усіх вищеперерахованих процесів та проблем є застосування системи 
загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, використання різноманітної інформації та її 
аналіз, застосування специфічної методики дослідження. 

1. Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив, що науковий супровід дослідження 
питань кордонної проблематики забезпечує лімологія (наука про кордони), яка поділяється 
на прикладну та теоретичну. В напрацюваннях останньої є чимало доробків стосовно теорії 
кордонів, їх функцій, історії кордонів і прикордонних територій, методів дослідження кордонів і 
різних форм взаємодії у прикордонних територіях. Ці та інші питання представлені працями 
В. Колосова1, Б. Родомана2, М. Міроненка та багатьох інших. Проблематика теоретичних аспектів 
формування й функціонування державних кордонів знайшла відображення і в ряді наших 
публікацій3. Попри численні наукові розробки і дослідження кордонної проблематики теоретико-

                                                      
1 Колосов, В.А., Мироненко, Н.С. (2001). Геополитика и политическая география. М.: Аспект Пресс; Колосов, 
В.А. (2003). Теоретическая лимология: новые подходы. Международные процессы, 3, 10‒12.  
2 Родоман, Б.Б. (1982). Основные типы географических границ. Географические границы. Москва: Наука.  
3 Коцан, Р.І. (2017). Сутність державних кордонів та їх місце у науковому дискурсі. Науковий часопис 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Політичні науки та методика 

викладання соціально-політичних дисциплін: збірник наукових праць. 22, 23‒30; Коцан, Р.І. (2016). Теоретичні 
аспекти формування державних кордонів. Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наук 

статей: Чернівецький національний університет, 33-34, 64-70; Коцан, Р.І. (2017). Теоретичні аспекти 
функціонування державних кордонів. Журнал Політичне життя Донецького національного університету 

імені Василя Стуса, 1-2. 54-63. 
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методологічного характеру, рівень її наукового вивчення залишається недостатнім. Актуальністю 
відзначається проблема удосконалення методичних засад дослідження кордонів з використанням 
загальнонаукових принципів, традиційних та новітніх підходів, критеріїв та комплексу методів; 
розробки алгоритмів дослідження політичних особливостей встановлення, формування та 
функціонування державних кордонів. 

Метою статті є обґрунтування концептуальної схеми і алгоритму дослідження політичних 
особливостей формування й функціонування державних кордонів з позиції застосування наукових 
принципів дослідження, традиційних та новітніх підходів а також синергетичного, діалектичного, 
системного підходів та структурного аналізу з елементами синтезу та низки методів дослідження. 
кваДля досягнення мети були поставлені такі завдання: обґрунтувати концептуальну схему 
дослідження політичних особливостей формування й функціонування державних підходів; 
запропонувати алгоритм дослідження питань кордонної проблематики; з’ясувати роль методичної 
бази у розв’язанні питань наукового вивчення проблем встановлення, формування й 
функціонування державних кордонів. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження політичних особливостей встановлення, 
формування та функціонування державних кордонів ґрунтується на використанні наукових підходів, 
принципів і методів політичної науки, теорії міжнародних відносин, історії та філософії. Методи, 
принципи та підходи, використані при дослідженні питань кордонної проблематики, становлять 
єдину теоретико-методологічну базу дослідження. Правильні усвідомлення та вибір принципів й 
методів досліджень – одне із найважливіших завдань для будь-якої науки та окремо взятого 
наукового дослідження. Під методологією розуміють загалом вчення про систему основоположних 
засад (принципів) та способів організації як теоретичної, так і практичної діяльності, а зокрема 
конкретний набір, комплекс, систему чітко визначених принципів і способів організації такої 
діяльності. Частиною науки методології є методика, яка є штучно створюваним на базі загальної 
методології і теоретико-методологічних положень конкретної науки комплексом методів (прийомів 
та операцій здійснення дослідження), призначеним для розв’язання певного класу завдань, як 
правило, особливо важливих або найчастіше повторюваних. Цей комплекс методів повинен 
забезпечувати високий ступінь стандартизації великої кількості конкретних досліджень у всіх 
складових частинах і їх використання у фундаментальній, прикладній науці і практиці1. 

Кожен дослідник зобов’язаний дотримуватися певних регламентованих правил і прийомів, які 
б відображали, по-перше, дослідження явищ та процесів, що вивчаються, по-друге, роздуми та 
підсумки спостережень, по-третє, виведення на їх основі певних висновків, перегляд раніше 
сформульованих гіпотез та положень. Тільки наявність таких правил та чітке їх дотримання робить 
результати окремих досліджень такими, що взаємно перевіряються2. 

Завдання дослідження політичних особливостей встановлення, формування та 
функціонування державних кордонів можуть вирішуватися шляхом поєднання загальнонаукових, 
міждисциплінарних та спеціальних методів дослідження. 

Вагомим методом дослідження є структурно-функціональний аналіз, що реалізується в руслі 
сучасних тенденцій політичних і політико-географічних досліджень та полягає у різносторонньому 
розгляді визначеного обсягу історичних, політичних, економічних, культурних та інших явищ як 
істотних, з погляду динаміки, онтопоґрафічних змін (topos – місце, ontos – бути) і функцій 
державних кордонів. 

Важливими у дослідженні політичних відносин у формуванні державних кордонів та 
політичних особливостей їх функціонування можуть бути такі методи: проблемно-хронологічний, 
періодизації, метод ретроспективи і перспективи, порівняльно-історичний. Метою цієї групи 
методів є виявлення закономірностей, суперечностей, а також зв’язків певних подій і процесів 
у хронологічній послідовності на основі дослідження їхнього виникнення, формування та розвитку. 
Крім того, вони дозволяють виділити ту первинну інформацію, яка дає основу для отримання 
подальших теоретичних роздумів та побудов. Всі об’єкти реального світу змінюються, проходять 
певні фази і стадії свого розвитку. Здійснити ґрунтовний аналіз формування кордону за певних 
внутрішньополітичних умов і зовнішніх чинників, вивчити динаміку зміни функцій кордону 

                                                      
1 Пунченко, О. (2014). Методологічні новації у сучасному науковому знанні. Гуманітарний вісник ЗДІА, 57, 
27-37.  
2 Зашкільняк, Л. (1999). Методологія історії: від давнини до сучасності. Львів: Львівський національний 
університет імені І. Франка.  
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дозволяє проблемно-хронологічний метод. Він, а також діахронний методи при дослідженні 
проблем кордонів можуть бути базою для виділення специфічних етапів та політичних 
особливостей формування певних кордонів між державами. Проблемно-хронологічний метод також 
дозволяє розглядати особливості встановлення та розвитку державного кордону між конкретними 
державами у часовій послідовності. Його застосування у поєднанні з історично-порівняльним 
методом уможливлює об’єктивне дослідження еволюції конкретного кордону, супутньої динаміки і 
характеру забезпечення його функцій. При цьому доцільно використовувати також методи аналізу, 
синтезу, індукції та дедукції, що дасть змогу отримати комплексне уявлення щодо сутності, 
особливостей і закономірностей реалізації функцій державного кордону в історичній ретроспективі. 

Метод ретроспективи і перспективи допомагає реконструювати внутрішньополітичну і 
зовнішньополітичну ситуацію певного історичного періоду, мотиви рішень провідних політиків 
світу, які брали пряму чи опосередковану участь у процесі визначення та формування кордону між 
окремими державами. Він дає змогу зрозуміти основні чинники, які зумовили утворення інституцій 
з охорони кордону з боку сусідніх держав та мотиви, які вплинули на їх функціонування. 

Особливості розвитку інституційних і нормативно-правових засад функціонування державних 
кордонів з’ясовано за допомогою неоінституційного методу, а також методу аналізу документів. 
Найважливішими для дослідження проблем кордонів можуть бути офіційні документи, документи 
архівів, інформація про візити державних діячів, їх заяви і домовленості щодо формування кордону 
між сусідніми країнами впродовж певного періоду, інформація про роботу спільних комісій щодо 
делімітації та демаркації кордону тощо. На основі цих документів досліджується нормативно-
правова база оформлення кордону, вивчається політико-правові передумови та чинники процесу 
формування тих чи інших державних кордонів. 

Особливе місце у процесі дослідження займають методи івент- та контент аналізу. Контент-
аналіз допомагає дати інтерпретацію змісту інформації через кількісні показники. Останнім часом 
контент-аналіз розуміють як якісно-кількісний аналіз змісту в знаходженні і виділення в тексті 
певних смислових понять, одиниць аналізу, що являють інтерес для дослідника, а також визначенні 
частоти їх застосування в документі залежно від змісту. Ретельний підрахунок за кожною одиницею 
спостереження з обов’язковим урахуванням частоти їх вживаності у тексті дає змогу виявити 
закономірності, об’єктивності в документі, які традиційними методами вивчити не можна1. 
Застосування цього методу полягає у характеристиці змісту документальних джерел (архівних 
матеріалів); двосторонніх договорів, виступів глав держав, урядів, зовнішньополітичних відомств. 
У свою чергу, за допомогою івент-аналізу можна прослідкувати за ходом подій щодо формування 
державних кордонів та вивчити особливості цього процесу у відносинах держави з країнами-
сусідами. Івент-аналіз становить характеристику серії політичних подій, які можуть становити одне 
ціле, з метою отримання висновків і навіть прогнозування майбутньої ймовірної поведінки держав. 
Івент-аналіз доцільно застосувати при вивченні процесу делімітації досліджуваного кордону. 

З метою вивчення впливу окремих чинників на динаміку функцій державного кордону 
використовується статистичний метод. Економіко-математична статистика здійснює 
цілеспрямовану обробку інформації та дає її інтерпретацію, широко використовує групування 
об’єктів і процесів за якісними (типізація) та кількісними (класифікація) ознаками, їх динаміку та 
середнє значення показників. Статистичний метод слугує для дослідження окремих проблем, 
пов’язаних із наявністю статистичних відомостей та обрахунків. Це, зокрема, динаміка 
прикордонного руху, факти прикордонної злочинності; національна, релігійна, вікова 
характеристика осіб, причетних до цього; динаміка роботи підрозділів а також загалом інституцій 
з охорони кордону, особливості зміни структури їх особового складу. 

Широковживаними при аналізі особливостей формування та функціонування кордону є метод 
абстрагування, графічний, порівняльний методи. Їх застосування дозволяє визначити специфіку і 
загальний рівень ефективності функціонування кордону, а факторний аналіз – виявити зв’язки між 
компонентами та силу впливу окремих чинників на кінцевий результат. 

Порівняльний метод базується на принципах подібності і розрізнення порівнювальних 
об’єктів. У дослідженнях можливі порівняння: просторові, часові, просторово-часові (ергодичні). 
Просторово-часові порівняння використовують для досліджень територіальних зрушень, які 
                                                      
1 Іванов, В. (1994). Контент-аналіз як формалізований метод вивчення документів. Філософська і соціологічна 

думка, 3–4, 211–224. 
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характеризують певні переміщення або зміщення політичних і суспільно-економічних явищ і в часі, 
і в просторі. Порівняння об’єктів дає змогу оцінити їх подібність (відмінність), що є основою для 
наступної систематики та класифікації цих об’єктів. Використання порівняльного методу для 
дослідження функцій державних кордонів допомагає визначити тенденції їхніх змін з огляду 
на актуальні виклики внутрішнього і міжнародного характеру. 

Специфічне місце серед методів дослідження процесу формування кордону займає 
картографічний метод, який охоплює як вміння одержувати з географічних карт вихідну інформацію, 
так і складання карт, зокрема, картографування досліджуваних явищ. Відомо, що складена карта є не 
лише формою показу наявної інформації, але, одночасно, й основою для одержання нової інформації. 
Показ тих чи інших характеристик на картах фіксує їх положення та розміщення, а це вже нова 
інформація, яка дає змогу аналізувати взаємне розміщення цих явищ, їх сусідство, просторове 
дистанціювання чи накладання. Для одержання нової інформації необхідно зчитати та проаналізувати 
закладену в карту інформацію. Для зчитування користуються візуальним аналізом карти, 
картометричним вимірюванням, графічно-топологічним аналізом та статистичними методами. 
Із появою ГІС-технологій, зчитування та аналіз карт можна проводити в автоматичних режимах. 

У дослідженнях проблем державних кордонів можна застосувати також метод моделювання. 
Потреба у ньому виникає тоді, коли дослідження реального явища або об’єкту є важким (або 
неможливим), або вимагає тривалого часу. Модель виступає як аналог реального політичного 
об’єкта. Моделюванню підлягають: механізм політичної системи (механізм реалізації політичної 
влади) або ж процес (процес прийняття рішень), або окремий фрагмент функціонування системи 
(управління нею), інститути, їхні елементи або об’єднання, взаємодія з іншими політичними 
системами. У дослідженнях модель охорони державного кордону розглядається як система, що 
відтворює процеси охорони державного кордону. Метод моделювання доцільно застосовувати для 
побудови моделей охорони державних кордонів сучасних держав. Така модель ґрунтується на 
засадах прикордонної політики, спрямована на забезпечення належного рівня прикордонної 
безпеки, забезпечується інтегрованим управлінням кордонів та реалізується через функції 
прикордонної інституції. Метод моделювання дозволяє запропонувати різні перспективні моделі 
охорони й функціонування державних кордонів для різних регіонів з урахуванням ступеня ризиків у 
країн, прикордонній сфері, рівня інтеграційних процесів, міждержавного співробітництва. 

Допоміжне значення мають експедиційний та літературний методи. Дослідження формування 
та функціонування державного кордону, проведене із застосуванням різноманітного 
інструментарію, знаходить своє завершення у викладі змісту з використанням методів формальної 
логіки, індукції і дедукції, а також формалізації, прагматичного методу. 

Якщо індуктивний метод регламентує перенесення знань з відомих об’єктів на невідомі, а 
дедуктивний (гіпотетико-дедуктивний) метод визначає правила наукового пояснення на основі 
аналізу відношення між теорією та фактами, то прагматичний метод спрямований на аналіз 
відповідностей між речами, з одного боку, та поняттями і цінностями – з другого. Прагматичний 
метод потрібний там, де наука має справу з людськими цінностями. Таким чином, при дослідженнях 
встановлення державного кордону на практиці можна вивчати запити людей, їх уподобання та 
інтереси, навіть їх сподівання та наміри. 

Для успішного використання на практиці усієї сукупності методів дослідження політичних 
особливостей формування та функціонування кордону потрібна відповідна методика основного 
алгоритму наукового аналізу і синтезу з програмами окремих етапів роботи, з орієнтацією 
на науково-пізнавальну чи конструктивну мету. 

Для обґрунтування концептуальної схеми дослідження політичних особливостей формування 
та функціонування державних кордонів, а також розробки алгоритму дослідження цих процесів 
використано традиційні методичні позиції, застосування синергетичного, діалектичного, системного 
підходів та структурного аналізу з елементами синтезу та інших методів; а також позиції врахування 
найважливіших принципів і критеріїв дослідження, не обійшовши при цьому конструктивного 
(прикладного) спрямування роботи (рис. 1). 

Концептуальні підходи до вивчення державних кордонів базуються на використанні загальних 
науково-дослідницьких принципів історизму, об’єктивності, наступності, причинності та наукового 
плюралізму. У дослідженні політичних особливостей формування та функціонування кордонів 
потрібно врахувати такі два основоположні принципи: неможливості вивчення кордону тільки 
на рівні однієї держави та вивчення кордону у контексті процесів міжнародного характеру. 
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Рис. 1. Концептуальна схема дослідження політичних особливостей формування 

та функціонування державних кордонів 
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Основними підходами, необхідними для процесу дослідження встановлення, формування 
кордону та діяльності інституцій у його функціонуванні є: класифікаційний, політико-географічний, 
функціональний, історико-картографічний (традиційні), геополітичний, «ПСП»-підхід («політика-
сприйняття-практика»), які називають новітніми. Зв’язуючими компонентами для перерахованих 
вище підходів дослідження державних кордонів можуть стати синергетичний, діалектичний та 
системний. Так, синергетичний підхід дозволяє зробити припущення про нелінійність 
функціонального розвитку державних кордонів, що визначається сукупністю внутрішньо- та 
зовнішньополітичних обставин у контексті динаміки міжнародно-політичних процесів 
регіонального та глобального рівнів. За допомогою діалектичного підходу розглядається кордон 
у постійному розвитку, в єдності і боротьбі протилежностей. Застосування діалектичного підходу 
дозволяє виявити зміст функціональної складової кордону з огляду на суперечності внутрішньо- та 
зовнішньополітичного розвитку двох сторін. Системний підхід дає можливість розглянути 
державний кордон як цілісну динамічну систему і розкрити «механізми», що забезпечують таку 
цілісніть (мету, «вхід», елементи, функції, зв’язки та «вихід»). Підсистемами (чи частковими 
структурами) виступають: компетентна (елементи, види діяльності); функціональна (функції); 
організаційно-управлінська (державні інститути) структури. 

Визначальними критеріями дослідження є: комплексність, системність і синтетичність. Весь 
процес дослідження пропонуємо проводити в чотири етапи: 1) концептуально-теоретичний; 
2) інформаційно-методичний; 3) аналітико-синтетичний; 4) конструктивний (див. рис. 1). 

Основою концептуально-теоретичного етапу має бути вивчення проблематики кордонів 
у публікаціях політичного, політико-географічного і суміжного з ними змісту; аналіз попереднього 
наукового доробку, вивчення базових теорій і концепцій формування та функціонування кордону. 
Важливим завданням цього етапу має бути розробка загальної схеми об’єкта дослідження та його 
структури (елементів, функцій, інститутів і управлінських органів). Одним з першочергових завдань 
концептуально-теоретичного етапу має бути виявлення системи політичних відносин, а також ролі 
державних інститутів у формуванні та функціонуванні державного кордону. Для даного етапу 
характерним є застосування синергетичного, системного, діалектичного підходів, а також ряду 
методів дослідження, головними серед яких є: структурний аналіз, метод формалізації, 
абстрагування, індуктивний, дедуктивний (гіпотетико-дедуктивний). Концептуально-теоретичний 
етап є досить тривалий за часом і дуже відповідальний, бо формує теоретико-методологічні засади 
дослідження. 

Другий – інформаційно-методичний етап – є не менш важливим від попереднього, оскільки 
формує методико-методологічну базу та інформаційну платформу дослідження. Цей етап 
спрямований на збір і обробку інформації, нормативно-правових документів, архівних документів, 
збір і обробку статистичної бази для вивчення процесу політичних взаємодій у формуванні 
досліджуваного кордону в певний історичний проміжок часу. Важливим дослідницьким завданням 
цього етапу є розробка методологічної бази і методики дослідження (принципи, підходи, методи) та 
алгоритму дослідження політичних особливостей у процесі формування та функціонування 
кордону. Сукупність дослідницьких методів цього етапу доповнюється методами аналізу 
документів, контент- та івент-аналізу, методів абстрагування та порівняльного. 

Аналітико-синтетичний етап є третім і досить складним етапом дослідження, оскільки 
передбачає аналіз передумов і чинників формування досліджуваного кордону в історичній 
ретроспективі (геополітичних, історичних, правових передумов та чинників); дослідження 
політичних особливостей формування, а також аналіз політичних аспектів функціонування цього 
кордону впродовж певного періоду; дослідження політичних аспектів діяльності прикордонних 
військ, митної служби та правоохоронних органів на досліджуваному кордоні. До методів 
дослідження на цьому етапі додаються: історичний, діахронний, проблемно-хронологічний, 
неоінституційний, статистичний, графічний, порівняльний, структурно-функціональний аналіз, 
картографічний, прагматичний. Результати даного етапу є досить вагомими, оскільки піднімають і 
розкривають питання політичних відносин, політичних взаємодій, питання діяльності державних 
інститутів у складному процесі формування та функціонування досліджуваного кордону. 

Заключним етапом є конструктивний, що спрямований на обґрунтування висновків для 
політичної науки (щодо ролі політичних інститутів і відносин у процесі формування досліджуваного 
кордону) і розробку рекомендацій для практики управління функціональною складовою державних 
кордонів. 



ISSN 2336-5439 EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ 

 118

Отже, саме сукупність наукових підходів та методів як політичної так і суміжних наук, дає 
можливість комплексно та ґрунтовно дослідити політичні особливості формування та 
функціонування державних кордонів. Провівши дослідження в чотири етапи можна досягти 
поставленої мети, а саме виявити і розкрити роль політичних інститутів і відносин у формуванні та 
функціонуванні державних кордонів. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, поглиблена методологічна 
та методична база дослідження політичних особливостей встановлення, формування та 
функціонування державних кордонів може бути використана при вивчені лімополітичної 
проблематики будь-яких держав. Це, в свою чергу, сприятиме подальшим дослідженням актуальних 
проблем динаміки державних кордонів загалом, а українського зокрема. 
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The article is devoted to the scientific research of historical traditions and philosophical 

foundations of the process of formation of consciousness of the national autochthonous 

population of Ukrainian lands. These issues, in the end, as the entire history of Ukraine, have 

become more relevant than ever before as they become increasingly colourful. 

In particular, certain political circles, mostly foreign, in order to justify their ambitious and far-

less peaceful plans towards an independent and sovereign Ukrainian state, imposed on the 

world community a "scientific concept", in which the Ukrainian people have never existed, that 

there were no ancestors on their land, there was no law and, accordingly, justice, and therefore 

no statehood; that there was no Ukrainian language, but there was an ancient Slavic, there was 

no own writing, philosophy and education. 
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Постановка проблеми. Однією з головних особливостей наукового дослідження історичного 
процесу формування свідомості автохтонного населення українських земель є те, що останнім часом 
ці питання дедалі частіше набувають політичного окрасу. Світовому співтовариству настирливо 
нав’язується «наукова концепція», за якої українського народу ніколи не існувало, що у нього не 
було предків на своїй землі, не було української мови, натомість була давня слов’янська, власної 
писемності, філософії та освіти, не було й ніякого права та відповідно й правосвідомості, а отже й 
ніякої державності він не заслуговує. 

Аналітичний огляд наукових праць та публікації показує, що порушені нами питання були 
предметом дослідження вітчизняних вчених, таких як: С. Анісімов, І. Арістова, В. Василенко, 
О. Бобало, Р. Бурачок, А. Горшков, М. Грузман, Р. Гуревич, І. Журавльова, В. Камша, Л. Камша, 
Ю. Камша, М. Климаш, Б. Коваль, М. Козяра, В. Копилов, Н. Лебідєва, О. Матов, В. Маурін, 
С. Піскунова, В. Пономаренко, В. Ровенський, Р. Томаков, В. Туманов, Д. Сочнєв, А. Старков, 
І. Цвєлая, Д. Черешкин та багатьох інших. 

Однак, не зважаючи на значну кількість публікацій, питання, пов’язані із визначенням 
природи, сутності та закономірностей генезису процесу формування свідомості українців як 
представників титульної нації сучасної Української держави та впливу на цей процес філософсько-
правових категорій та суспільно-соціальних явищ, все ще лишається малодослідженим. 

Мета дослідження. На підставі аналітичного дослідження вітчизняної духовно-історичної та 
філософсько-правової спадщини з питань генезису формування національної свідомості українців та 
впливу на цей процес історичних традицій, рідної мови, морально-культурних та загальнолюдських 
цінностей, визначити орієнтири їх застосування та подальшого розвитку у правотворчій та 
правозастосовній діяльності демократичної, правової та соціальної Української держави. 
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Виклад основного матеріалу. Зародки науки педагогічна психологія можна знайти ще 
у працях античних філософів. «Два великих мислителя IV ст. до н. е., – слушно зауважує Г.Щокін – 
Платон і Аристотель – створили системи, які протягом багатьох століть впливають на філософсько-
психологічну думку людства»1. Стосовно історії розвитку вітчизняної педагогічної психології, то 
на думку українського психолога та педагога Д. Ф. Ніколенка (1899 – 1993), її аналіз слід починати 
з періоду Київської Русі. 

Дійсно, історичні джерела свідчать про високий рівень навчання дітей за тих часів. Так, як 
зазначалося, ще у 988 році князь Володимир запровадив навчання дітей, а наприкінці XI ст. у Києві 
функціонувала жіноча школа. Київська Русь виховала цілу когорту педагогів та філософів, які 
не тільки зважали на морально-психологічні якості дітей у процесі навчання і виховання, а й були 
авторами педагогічних творів, які відзначалися своєю оригінальністю, відображаючи психологічні 
особливості укладу суспільного життя соціуму тих часів2. 

Наприклад, в «Повчаннях» Володимира Мономаха наголошувалося: «якщо забуваєте [се] все, 

то часто перечитуйте: і мені буде без соромá, і вам буде добре. А коли добре щось умієте – того 
не забувайте, а чого не вмієте – то того учітесь, так же, як отець мій. Удома сидячи, він зумів 

знати п’ять мов, – а за се почесть єсть од інших країв. Лінощі ж – усьому [лихому] мати: що 

[людина] вміє – те забуде, а чого ж не вміє – то того не вчиться»3. 
Ідеал тогочасної людини – громадянина Київської Русі – особистості без шкідливих звичок 

(лихослів’я, пияцтво, блуд тощо), високоморальної, цнотливої та такої, що має втіху 
у самовихованні та духовному удосконаленні формувався також й в перекладених педагогічних 
трактатах, автором яких вважається І. Златоуст (грец.Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος; 347-407). До таких 
творів, насамперед, слід віднести: «Ізмаград», до якого увійшли тексти про необхідність милостині і 
жебраколюбія, повчання із засудженням неправедного багатства, заклики до дотримання посту, 
нагадування про Страшний суд і «кінець світу» тощо4; «Златоструй», у якому знаходилося 
знамените «слово про злих жінок і самовладних, і язичних, і богобойних», що дало матеріал для 
зображення жінки в «Молінні Данила Заточника», вплинула на освіту ідей про жінку, які 
у подальшому розвиваються в «Домострої». Книга не призначалася для читання в храмах при 
богослужінні, а лише для домашнього вжитку як посібник організації сімейного життя, у тому числі 
виховання дітей 5; збірник «Бджола», у якому зазначалося, що «ум без книг, аки птиця без крил. Як і 
вона злетіти не може, так і ум не домислиться досконалого розуму без книг» та було надано 
конкретні рекомендації щодо виховання любові до батьківщини, працьовитості, мужності, 
гуманності, доброзичливості, скромності 6. 

Навіть за часів татарського поневолення та подальшого розділу українських земель між 
Польсько-Литовською державою та Московським татарським улусом у ХV-ХVІ ст.ст. розвиток 
культури й освіти не припинявся. Переконливим доказом цього слугують чисельні педагогічні і 
психологічні пам’ятки. Зокрема, червоною стрічкою проходила «Статутом» Н. Сорського (в миру 
Микола Майков; 1433 – 1508) концепція особливостей потаємного духовного життя та розумової 
діяльності людини. «Розумова таємна молитва, – писав Сорський, – вище тілесної; тілесне 
творіння – лист, а внутрішнє, розумне – плід, хто молиться тільки вустами, про розум же нехтує, той 
молиться повітрю, – бо Бог слухає розуму. Вправа у внутрішній молитві доводить людину 
до вищого стану духовного, в якому дух не має навіть молитви, ні руху, ні самовладдя, 
а наставляється силою іншою. На цьому шляху, крім молитви, необхідна боротьба з помислами» 7. 

                                                      
1 Щокін, Г.В. (2001). Основи психологічних знань. Київ: МАУП, 8. 
2 Студопедія (2014). Історія розвитку педагогічної психології <http://studopedia.su/1_15886_Istoriya-rozvitku-
pedagogichnoi-psihologii.html> (2018, травень, 06). 
3 Полное Собрание Русских Летописей (1926) Лаврентьевская летопись. Поучення Володимира Мономаха. 

Ленинград: Издательство Академии Наук СССР, 1, 240-241. 
4 Пудалов, Б.М. (2000). Литературная история 1-й («древнейшей») редакции Иизмарагда. Древняя Русь. 
Вопросы медиевистики, 1, 76. 
5 Савельева, Н.В., Турилов, А.А. (2009). Златоструй. Православная энциклопедия. Москва: Церковно-научный 
центр Православная энциклопедия, ХХ, 197. 
6 Енциклопедія історії України (2018). Культура Київської Русі < http://www.litopys.com.ua/encyclopedia/organ-
zats-ya-derzhavnogo-mekhan-zmu/kultura-ki-vsko-rus/> (2018, травень, 06). 
7 Устав о скитской жизни. Предание Старца Нила Пустынникасвоим ученикам; и всем полезно его иметь: 
<http://omolenko.com/biblio/nil-sorskiy.htm?p=11#toc10.> (2018, травень, 06). 
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Значну увагу вихованню дітей та психології сімейних взаємовідносин приділяв і невідомий 
автор «Домострою», зокрема, стверджуючи у формі наказу «поспитай детей в запретах и найдешь 
в них покой и благословение. Если воспитаешь детей своих в страхе божьем в поучении и 

наставлении, и до возмужания их сохранишь в целомудрии и в чистоте телесной, законным браком 
их сочетаешь, благословив, и обеспечишь всем, и станут наслідниками имения твоего, и дома, и 

всего твого прибытка, который имеешь, то упокоят они тебя в твоей старости, а после смерти 
весную пам’ять отслужат по родителям своим, да и сами благословенны пребудут вовеки, и 

великую награду получат от Бога в сей жизни и в будущей, если живут они по заповідям 
господним» 1. 

У запорізьких козаків також існувала особлива, власна система формування здорового 
способу життя, зазначає вітчизняний історик В.Золочевський, та наголошує, що «козацька 
педагогіка як невід’ємна складова української народної педагогіки систематизувала в собі вироблені 
віками та адаптовані з часом традиції виховання тіла і духу молоді на глибинних цінностях 
православної віри»2. Важливою рисою системи навчання та виховання запорожців була практична 
реалізація психологічному принципу гармонійного виховання особистості, яка найповніше може 
бути простежена в діяльності шкіл, де поруч із загальноосвітніми дисциплінами багато уваги 
надавалось фізичному вихованню майбутніх козаків3. 

При цьому, відомий український вчений Є.Славинецький характеризуючи психологічну 
атмосферу занять з фізичної підготовки козацької молоді, зазначав, що «під час рухливих ігор та 
вправ діти повинні проявляти витриманість, уважно відноситись до слабших», постійність, чесні 
веселощі, рухливість, «звичка грати чесно і правдиво, а не обманом чи підступом у грі перемагати», 
прикрашала дитину в очах дорослих та однолітків4. 

Особлива роль у психологічному загартуванні молодих козаків відводилася так званим 
«козакам-характерникам». Характерники були носіями ведичних, сакральних та езотеричних знань і 
практик, які вони успадкували й на протязі віків зберігали традиції і таємниці бойових мистецтв 
пращурів. Посвята в їх магічні ритуали та обряди дали можливість розвинути екстрасенсорні і 
паранормальні здібності – навіювання, ясновидіння, телепатії. Це спричинило до виникнення 
поголосу, що вони володіли секретами, які межують із міфами про те, що їх і кулі не брали, і шаблі 
не рубали, і що вони ядра руками ловили, ходили по воді та вогню, а через річки на повстині чи 
рогожі переправлялися5. 

Найважливішими правилами, – зазначають дослідники історичного феномену Козацтва, – 
якими керувались характерники, у тому числі, при навчанні молоді були такі: 

«Ніколи не вчи того, хто ще не вміє». На перший погляд, тут є алогізм, але парадоксу немає. 
Йдеться про те, що не можна навчити того, хто ще не досяг внутрішньої зрілості для оволодіння 
Знанням. У цього правила цікавий підтекст – людина сама у собі несе Знання, вчитель лише 
допомагає його виявити. 

«Вмій робити те, чого бажаєш собі сам». Тобто не відступати ні перед чим, 
не «захоплюватися» принадами світу, постійно прислухатися до свого внутрішнього голосу – він 
підкаже, як слід поводитися. 

«Ніколи не будь таким, яким би вважали тебе інші». Це – про рамки вчинків, вихід за їх 
межі6. 

«Бачення “золотої середини». Спочатку козака вчили пекти хліб, потім – розрізняти лікарські 
рослини та готувати ліки, заздалегідь «бачити» вплив зілля на людину. До речі, знання корисних і 
шкідливих властивостей рослин вважалося необхідним для всіх козаків. 
                                                      
1 Домострой: < http://lib.pravmir.ru/library/readbook /1976>.(2018, травень, 06). 
2 Золочевський В.В. (2008). Українська козацька педагогіка про фізичне виховання і загартування особистості. 
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди: Засоби 

навчальної та науково-дослідної роботи, 28, 45. 
3 Сайт про козаків та їх історію (2018). Навчання та вишкіл у козаків <http://kozaku.in.ua/statt-pro-kozakv/76-
navchannia-ta-vishkl-u-kozakv.html>.(2018, травень, 06). 
4 Кремень, В.І.: загальна редакція (2005). Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія. Київ: Знання, 137. 
5 Пашковець М., Пляс Я. (2014). Легенди «Степових дзвіночків» або Країна Мамаїв-характерників. Київ: 
Берегиня, 20.  
6 Facebook (2018). Що ж таке характерництво <https://uk-ua.facebook.com/notes/ що ж таке характерництво> 
(2018, травень, 06). 
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«Розуміння поведінки і мови тварин». Характерник, наприклад, прикладав ліву руку до серця 
коня чи пса, а правим вухом слухав їхнє дихання і прагнув розуміти їх, поєднатися з ними. Через що 
нерідко мав вірного охоронця в таборі й товариша в бою. 

Методик навчання було безліч. Однак для кожного вони складалися індивідуально. Здібного 
юнака досвідчені характерники вели “шляхом Знання” кожного дня. Це не обов’язково передбачало 
спеціальні тренування: біля вечірнього багаття точилися “звичайні” балачки про бойове життя, 
сутички з ворогами, події в Україні й за кордоном. А ще було доволі жартів, бо без них не міг 
існувати справжній “козацький дух”. 

Водночас слід погодитися, О. Власовою, що та частина історії вітчизняної педагогічної 
психології, яка ґрунтується на наукових засадах, починається з ХVІІ-ХVШ ст. У цьому контексті 
особливо слід відзначити внесок визначних українських педагогів та філософів Ф. Прокоповича і 
Г.Сковороди. 

В притчі Г. Сковороди «Вдячний Єродій» чітко обґрунтовано положення про те, що діти з 
перших років життя повинні отримати фізичне виховання, яке «зміцнить їх таким чином, що 
допоможе краще пізнати науки»1. Чистосердечна привітність, що відображала сутність педагогічної 
діяльності Г. Сковороди, стала основою особливого типу педагогіки – «педагогіки серця», як форми 
вияву його життєдіяльності. Основними завданнями виховного процесу педагог уважав усебічний 
розвиток особистості на засадах природної та культурної відповідності, збереження і зміцнення 
морального, фізичного, психічного здоров’я дитини; здатної до свідомого вибору у різноманітних 
життєвих ситуаціях2. 

До видатних заслуг філософа і гуманіста Г. Сковороди, також слід віднести авторство 
концепції формування «істинної людини» у контексті вчення про дві натури людини «дух і плоть, 
серце й тіло»3. Основними постулатами цієї концепції були такі: 

Метою людського життя є «досягнення вищої доброчинності», і в цьому досягненні людина 
«не повинна ставити собі ніяких меж». Пізнаючи себе та самовдосконалюючись, шляхом 
«цілковитої перемоги духу та душевного спокою» кожний зможе досягнути щастя. 

Праця – основа суспільного життя. У ній людина найповніше само-реалізується, морально 
самовдосконалюється. Це важливий шлях до добра, оскільки «чим краще добро, тим більшим 
трудом обкопалося воно як ровом», а «хто труда не перейде, і до добра той не прийде». 

Обов’язки батьків: породити дітей, потурбуватися про їхнє здоров’я, навчити вдячності, 
оскільки останнє – основа морального виховання. Адже «у подяці заховалося всяке благо як вогонь і 
світло причаїлося в кремені. Вірую і сповідую. Бо хто зможе покласти руки на чуже, якщо раніше 
не загубить вдячність, котра посилається їй від Бога? З невдячності – смуток, неувага і жадоба, 
з жадоби – заздрість, а із заздрості – лестощі, розкрадання, кровопролиття і всяка прірва без 
законів»4. 

Також слід звернути увагу на праці К. Ушинського, якому належать психолого-педагогічні 
висновки про нову концепцію розвитку людини, за якою надається перевага психології в цілісному 
пізнанні людини, як засадної ідеології справи навчання і виховання5. 

Особливе місце в історії розвитку педагогічної психології займають праці А.Макаренка, який 
поставив перед собою завдання формування «нової людини», яке має здійснюватися в колективі, 
з використанням, зокрема, методу природного експерименту, за яким вихователь повинен 
сприймати вихованця не як об’єкт вивчення, а як об’єкт виховання6. 

Викликають зацікавлення роботи та світоглядна позиція В. Сухомлинського, який у своїй 
науковій та практичній діяльності керувався концепцією своєрідної психотерапевтичної функції 
слова педагога. Вчений вважав, що педагог у слові виявляє себе, свою культуру, своє ставлення 

                                                      
1 Сковорода, Г.С. (1988). Благодарный Еродій. Москва: Педагогика, 143. 
2 Год, Б.В. (2009). Особливості формування «істинної» людини в філософсько-педагогічній спадщині 
Г.Сковороди. Науковий вісник Слов’янського педагогічного університету, XLVІІ, 47, 147. 
3 Сковорода, Г.(1994). Листи до Якова Правицького. Київ: Обереги, 365. 
4 Борисова, З.Н.: загальна редакція (2004). Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки. Київ: Вища школа, 
211. 
5 Поліщук, В.М. (2010). Вікова і педагогічна психологія. Суми: Університетська книга. 
6 Ярмаченко, Н.Д. (1989). Педагогическая деятельность и творческое наследие А.С. Макаренко. Київ: 
Радянська школа. 
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до вихованців, яке повинно відповідати ідеям гуманізму, враховувати психологію дітей, без знання 
якої не можливо побудувати повноцінний навчально-виховний процес1. 

Висновки. Історичні джерела свідчать про високий рівень навчання дітей на теренах сучасної 
України ще за часів Київської Русі, яка виховала цілу когорту педагогів та філософів, що не тільки 
зважали на морально-психологічні якості дітей у процесі навчання і виховання, а й були авторами 
педагогічних творів, які відзначалися своєю оригінальністю, відображаючи психологічні 
особливості укладу суспільного життя тогочасного соціуму. 

Навіть за часів татарського поневолення та подальшого розділу українських земель між 
Польсько-Литовською державою та Московським татарським улусом у ХV-ХVІ ст.ст. розвиток 
культури й освіти не припинявся. Переконливим доказом цього слугують чисельні педагогічні і 
психологічні пам’ятки: «Статут» Н. Сорського, “Домострой” невідомого автора,тощо. 

Педагогіка українського козацтва, як невід’ємна складова української народної педагогіки, 
систематизувала в собі вироблені віками та адаптовані з часом традиції виховання тіла і духу молоді 
на глибинних цінностях православної віри. Важливою рисою системи навчання та виховання 
запорожців була практична реалізація психологічному принципу гармонійного виховання 
особистості, яка найповніше може бути простежена в діяльності шкіл, де поруч із загальноосвітніми 
дисциплінами багато уваги надавалось фізичному вихованню майбутніх козаків. 

У подальшому питаннями застосування психологічних прийомів виховання та навчання 
переймались видатні вітчизняні філософи та педагоги, Г. Сковорода, К. Ушинський, А. Макаренко, 
В. Сухомлинський та багато інших наших видатних співвітчизників. 
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TRANSPARENCY AND ITS EVOLUTION  

IN THE ITALIAN LAW SYSTEM 

The paper analyzes the institutes that have been introduced in the Italian law system since 1990 

in order to ensure transparency in the relationship between public bodies and citizens. It focuses 

on the different conformations of the three existing rights to access, which can let us identify the 

different roles that transparency has assumed time by time in the Italian law system. The right to 

access was a momentous step forward for the Italian law system, given the fact that previously 

there was a different, antinomic rule. The author concludes that the Italian legal environment is 

quite far from total accessibility of data detained by public bodies and that the co-existence 

of more than one right to access causes some coordination problems.  

Keywords: transparency, right to access, corruption prevention, Italian law system. 

1. Introduction: central research question and methodology 

The aim of this paper is to analyze how the Italian law system has acknowledged protection to 

transparency when public administrative bodies and their relations with citizens are concerned. This 

goal will be pursued through a diachronic examination of law texts, scholars’ books and judicial 

responses; the interpretation of these materials will allow to show that transparency is thought by 

Italian legislative bodies and policy makers to be a word bon a tout faire, whose enforcement is a tool 

to promote time by time a certain but changing relationship between citizens and government. So in the 

Italian legal environment we can now find three different institutes whose basis is transparency and 

which though are extremely different. They will be described below and the investigation on them will 

result in a complex mosaic of overlapping elements rather than in an ordered stratigraphy1. 

 

2. The birth of the right to access: the ordinary right to access. 

The first appearance in the Italian law system of the concept of transparency dates back to the 

nineteenth decade of last century2. In an attempt to make the relationship between administrations 

and citizens less self oriented and to ensure impartiality, a new legal institute was introduced, known 

as right to access (now ordinary right to access) to the acts – with this word we identify every 

document (written texts, tapes, audio registrations, files) – which are in possession of the authorities. 

It is to be clarified that, according to Italian law, it is possible only to get access to existing 

documents and it is forbidden to ask public bodies to elaborate information in their possession thus 

creating a new act.  

The first legal discipline of the institute can be found inside law 241/90, the general law 

on administrative procedure, in particular at articles 22 and following.  

                                                      
1 For this perspective see: Patroni F.G. (2013). La trasparenza della pubblica amministrazione tra accessibilità totale 
e riservatezza FEDERALISMI.IT <http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=22219> 
(2018, March, 10).  
2 For a scientific introduction see at least: Renda, F. (1990). Legittimazione all’ostensione, natura giuridica 

dell’accesso e poteri del giudice amministrativo, in Foro Amm, ex artt. 22, 241, 6/17, pages 1386 and following; 
Romano, A.: editor (2016). L’azione amministrativa, Torino, pages 907 and following; Canaparo, P. (2014). La via 
italiana alla trasparenza pubblica: il diritto di informazione indifferenziato e il ruolo proattivo delle Pubbliche 
Amministrazioni. Federalismi.it <http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=24228> (2018, 
March, 10); Scoca, F.G.: editor (2015). Diritto Amministrativo, Torino, pages 281 and following; Renna, M. Saitta, 
F.:editors (2012). Studi sui principi del diritto amministrativo, Milano, pages 141 and following; Sandulli, M.A. 
(2000). Accesso alle notizie e ai documenti amministrativi, Enc. Dir., agg. IV.  
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The right to access was a momentous step forward for the Italian law system, given the fact 

that previously there was a different, antinomic rule. Every act in possession of the administrative 

bodies was covered by secret; according to civil service general regulation1 every public official was 

not allowed to show citizens any act and every infraction of this law was under penal law protection. 

This vision had been born in the fascist period, but it was not in debt of only a totalitarian 

perspective. In fact, it was mainly the consequence of a vision of constant contrast between citizens 

and administrations, typical of Italian legal environment: according to it, no document could be 

shown until the start of a trial where legitimacy of administrative decisions was put in question and 

furthermore this could happen only after a judicial order.  

So the tendency of Italian administrative bodies to be glass houses – a famous slogan coined 

by an Italian socialist politician, F. Turati2 – was far from being detected and – the element which is 

the most important of all – it was clear that the legitimation to get access to documents was limited to 

the ones who were directly involved in an administrative procedure or the ones who wanted to start 

a process against an administrative decision. So the feature of the original right to access was very 

limited but it was tuned on the constitutional framework of Italy: only the people who could have 

a direct interest – the same expression we can find in civil process legislation – could access to 

documents. The request needs to have a proper motivation and it is goes through a scrutiny made 

by administrative body which detains the document. The procedure can last 30 days and if 

the administration keeps silence this is interpreted as a deny. 

No matter if the law text originally spoke about everybody as theoretically entitled with this 

right, the judges have always given a narrow interpretation of it in accordance with the constitutional 

framework described above. According to courts everyone must be read as the only person damaged 

by an administrative act or the part of a procedure. In fact, in the general procedure law right to access 

is shaped still now as a prominent way of individual protection, given to the ones involved 

in a procedure and it is expressly forbidden to use it in order to control the administrative action.  

Following the article 10 of l. 241/90, citizens are entitled to acquire documents (vision right) 

in order to express their opinion (voice right) inside the procedure3 they are part of. Next to this version 

of the institute, the same law embodies a slightly different regime: following the article 22, every one, 

apart from being involved in an existing administrative procedure, is entitled to get access to 

documents, when their knowledge is related to the protection of a juridical relevant situation.  

So – using a classification which is common among Italian scholars4 – right to access is neither 

a subjective right nor a legitimate interest; it can be instead defined as a instrumental tool to protect 

a proper juridical situation in a process, in an administrative remedy procedure or in an administrative 

procedure of different kind5. This was made clear by the 2005 reform, which put inside the law text 

the judges’ interpretation.  

We can add that some Authors immediately pointed out the ambiguity of the law text: not only 
the right to access was not allowed to everybody, but – at a closer look – the Italian law system had 

more than two versions of the same right to access6. This was a consequence of EU legislation as far 
data (not only documents) concerning the environment protection7 were involved and of a political 

mandate as far as right to know given to town and district council members, who could access to every 

                                                      
1 D.P.R., 15 (3/1957). 
2 It happened in 1908 year during a parliamentary speech.  
3 This theory was suggested by D’Alberti, M. (2000). La ‘visione’ e la ‘voce’: le garanzie di partecipazione 

ai procedimenti amministrativi. Riv. trim. dir. pubbl.: 1/00, pages 1 and following. 
4 See: Carpentieri, P. (2006). La legittimazione all’accesso: una questione non ancora chiarita, in Foro Amm., 6/95, 
pages 1358 and following and Due domande in tema di “diritto” di accesso (2018), in Foro Amm. TAR, 11/09, 
pages 3297 and following. 
5 According to rulings n. 6/06 and 7/16 State Council, Plenary Composition. 
6 See Occhiena, M. (1990). I diritti di accesso dopo la riforma della l. n. 241 del 1990, in Foro Amm. TAR, 3/05, 
pages 905 and following. 
7 According first to d. lgs. 39/97 and then to d. lgs. 195/05. 
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document belonging to the legal entity they were councillors, was in question1. In these two additional 

cases, there was no need of stressing an interest and the request of access could be without 
a motivation. It was, in the first case, a consequence of the primary role of environment protection 

actions, even from a multilevel perspective, and, in the second case, of control powers over 
administrative bodies entitled to political figures. In both these circumstances Italian law system for the 

first time has given an automatic and immediate legitimation to access.  
These two institutes, whose application was in the nineteenth decade really narrow, can be 

shown as pivot cases in studying the evolution of transparency in Italian law system, which has been 
influenced also by international treaties (e.g. art. 10 European Convention of Human Rights) as for 

right to access development is concerned.  
At even a closer look, another relevant factor in the original configuration of right to access is its 

relationship with privacy, whose legal protection in the Italian law system is almost contemporary to 
the introduction of transparency principle. So inside the law context we can find a clear hierarchy 

between access (data disclosure) and privacy (data protection)2. It is not surprising, according to the 
original configuration of right to access, that privacy was almost always prominent. The only case 
when a document, containing relevant information on a third party (who must be asked his view by 

administration) and detained by an administrative body, could be shown is even now when it can be 
used inside a judicial trail or to start it. From this element we get another confirmation that right to 

access was originally tuned on the personalistic structure of Italian Constitution.  
This discipline applies to private entities when they are entitled with activities of general interest.  

To end the analysis of the introduction of right to access inside Italian law context, we can add 
that for a new legal situation a new kind of process was created. In it for the first time Italian 

administrative judges are given the power not to quash an act but to decide if a subject has a right 
towards an administrative body, which could be sentenced to fulfil a request from a citizen. A part 

from this relevant procedural conformation, we can finally add that right to access and its extent were 
forged inside trials concerning them, which even now are extremely frequent. 

To sum up, we can say that original right to access was aimed at improving relationship between 
administrative bodies and citizens, as far as administrative decisions which affected directly them were 

concerned. It was given to a strict number of people and the need to know had to be motivated, no 
matter that the institute was defined as a minimum level of protection3. Transparency is here viewed 

as a value that can let citizens effectively understand only the administrative action they are involved 
in. It has a qualitative dimension4. 

 

3. The civic right to access 

The second version of right to access is newer one. It dates to 2009 year5. It was shaped inside 
a general effort to reform not only the administrative action, but also administrative personnel. It had 

so a completely different perspective; its aim was to promote efficiency of civil servants by giving 
citizenship the chance of evaluating them after knowledge of their action. This version of right to 

access is in fact a tool to measure performances and assess administrative personnel; this opportunity is 
given both to control bodies and to citizens’ general audience.  

                                                      
1 According to art. 31 l. 142/90 and art. 43 d. lgs. 267/00. 
2 According to art. 24 l. 241/90 and articles 59 and 60 d. lgs. 196/03 (general regulation on privacy).  
3 According to the reform of 2009. 
4 See Marrama, R. (2018). La pubblica amministrazione tra trasparenza e riservatezza nell’organizzazione  

e nel procedimento amministrativo, in Dir. proc. amm., 2/89, pages 416 and following and Manganaro, F. (2013) 
L’evoluzione del principio di trasparenza amministrativa. Università Mediterranea di Reggio Calabria 

<https://www.unirc.it /documentazione/materiale_didattico/1465_2013_352_18107.pdf>  

(2018, March, 10). 
5 According to d. lgs. 150. For a scholar introduction see: Simonati, A. (2018). La trasparenza amministrativa  

e il legislatore: un caso di entropia normativa?, in Dir. Amm., 4/13, pages 749 and following; Torano, V. (2018).  
Il diritto di accesso civico come azione popolare, in Dir. Amm., 4/13, pages 789 and following; Cavallaro, M.C. 
(2018). Garanzie delle trasparenza amministrativa, in Dir. Amm., 1/15, pages 121 and following; 
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This perspective is somehow linked to the contemporary efforts of giving administrations a more 

entrepreneurial scheme of action. So the knowledge of some categories of administrative documents is 
thought to be a proper way of assessing administration and letting citizens be aware of how their 

money is spent. Consequently we can say that this second version of the institute has been altered from 
its original structure according to its different goal. In fact it has not an aim of protection 

for individuals (the only need which could originally lead to data disclosure) but a goal of general 
welfare; it becomes so entitled to every citizens.  

Now the expression right gets its true and literary meaning: as consequence, we can speak – 
as suggested by some scholars1 – about a civic/social right. Its fulfilment is granted with an obligation 

on an administrative body to show to the general public on internet certain categories of documents 
(they are indicated by law and they deal with how public money is spent). For instance, every contract 

between an administration and a private corporation, every outcome of personnel selection, every 
consultancy agreement, every information about revenues of politically relevant people need to be 

published in a brand new section of the web site of administrative bodies, which is called “transparent 
administration”.  

Transparency now is declined as total accessibility of certain categories of data. It is worth 

of notice that technology development plays a great role in changing the conformation of the right to 
access. The effort to enhance public administration performances is for the first time linked to the use 

of new technologies, which should give birth to an e-democracy. Transparency is no more viewed 
as a tool of individual protection and it has become a key factor for the entire legal system. It is worth 

of note that it has been named between the general principles of administrative action in 2005 year. 
Every misalignment can be corrected by every citizen, who is entitled by law with a mere legitimacy 

control advocacy power, which is to be activated through a request of publication.  
A major critique is addressed to this second version of right to access: the documents are not 

easily understandable, even if they are published, and they are simply too many to serve the purpose 
of enhancing control on administrative bodies and on their personnel. It has been said that civic access 

is more something related to a voyeur than to a responsible citizen. The whole reform is so judged in 
a negative way also because the categories of documents to be published were not well defined till 

20132. Even after this year there were too many, so a diminishment of publication obligations took 
place in 2016.  

It is however important to stress that law itself gives legitimation and points out the documents 
to be published, so there is no need of motivation when their publication is required. In this way 

the two distinguishing elements of traditional right to access are set apart.  
Furthermore, to show the change of the institute conformation, we can add that this second 

version of right to access is always winning on privacy, which is not at all taken into account by law.  
Only some efforts by Independent Authority entitled with powers of personal data protection 

were aimed at limiting the extent of the so called civic access.  
It does not work as personal disclosure, but as notice of publication on web site. So it completely 

loses the personal feature, which was so relevant in the first type of access. It is, instead, a mean 
of correction of an administrative action, which is not following legal patterns and standards; so it can 

be defined as an objective remedy. This version of right to access still exists, but it has had no real 
impact or application. This is another difference with the first version of the institute, which has always 

been flourishing. 
To sum up, we can say that civic right to access is a passive tool to promote administrative 

efficiency through legal publication obligations, even if law doesn’t take care about data quality. 

                                                      
1 Simonati, A. (2013). La trasparenza amministrativa e il legislatore: un caso di entropia normativa?,  
in Dir. Amm., 4/13, pages 749 and following. 
2 According to d. lgs. 33/13. On the whole process of refining the obligations of publishing see Canaparo,  
P. (2014). La via italiana alla trasparenza pubblica: il diritto di informazione indifferenziato e il ruolo proattivo  

delle Pubbliche Amministrazioni, <http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=24228>  
(2018, March, 10). 
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Transparency is here viewed as a way to improve outputs and standards of public bodies; the boundary 

between publicity and transparency becomes not easily distinguishable, as transparency becomes 
a matter of quantity of data at citizens’ disposal. 

 
4. The general civic right to access 

The latest comer inside the numerous rights to access in Italian law system dates back 
to 2016 year1. It is called general civic right to access2 and it applies to public administration and to 

the private legal entities entitled with activity of public interest3. Its introduction can be studied and 
justified by two concurring reasons: the first one is related to another attempt to reform and improve 

performances of public administrations in Italy4, which is turning out to be a fatigue worth of Sisyfus. 
The second is more interesting and it aroused the attention both of general public and of scholars. Data 

disclosure is not interpreted as a way of promoting freedom of information (differently from US FOIA 
and Court of European Rights perspectives), but it is responsive to international treaties against 

corruption (Merida Convention).  
So transparency in its third version is mainly a way of preventing corruption5, designed as every 

episode of maladministration. Just to ensure this goal everyone could ask administration to be aware 

of every document they detain and besides the obligations of publishing. So there is a complete 
transformation of the original logic of the institute: every piece of information should be made 

accessible to everyone at simple request, without motivation, just in order to ensure transparency.  
Somehow this version of access is similar to the one contemplated in Freedom of Information 

Acts, which date back the seventeenth decades of last century in legal systems different from 
the Italian one. Though, it is not related to a right to information or to freedom of speech, but to a quite 

a different political model, according to which knowledge of documents used by administrative bodies 
is a tool to prevent crimes potentially committed by officers. This issue became quite sensitive in Italy 

starting from the end of last century. The main aim of the law is this one: an administrative law 
becomes a way to guarantee a criminal policy goal6. Another model which has been proposed to 

interpret this third version of right to access is the open government perspective. According to this 
position, the more information is given to general public, the more democratic and accountable a legal 

system is. Citizens can now solicit and check not only how public money is spent but how public 

                                                      
1 According to d. lgs. 97/16, art. 5, II c. 
2 For a scholar introduction see: Algieri, P. (2017). Il diritto di accesso alla luce del nuovo Decreto Trasparenza. 
Il Diritto Amministrativo Rivista Giuridica <http://www.ildirittoamministrativo.it/archivio/allegati/Accesso% 
20civico,%20di%20PIETRO%20ALGIERI.pdf> (2018, June, 13); Carloni, E. (2016). Il nuovo diritto di accesso 

generalizzato e la persistente centralità degli obblighi di pubblicazione, in Dir. Amm., 4/16, pages 579 and following; 
Villamena, S. (2016). Il c.d. FOIA (accesso civico 2016) ed il suo coordinamento con istituti consimili. Federalismi.it 
<http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=32823&content=Il+c.d.+FOIA+ed+il+suo+ 
coordinamento+con+istituti+consimili&content_author=<b>Stefano+Villamena</b> (2018, June, 13). Gardini, G. 
(2017). Il paradosso della trasparenza in Italia: dell’arte di rendere oscure le cose semplici. Federalismi.it 

<http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=33162&content=Il+paradosso+della+trasparenza+ 
in+Italia:+dell%27arte+di+rendere+oscure+le+cose+semplici&content_author=<b>Gianluca+Gardini</b>  
(2018, June, 13); Foa, S. (2017). La nuova trasparenza amministrativa, in Dir. Amm., 1/17, pages 65 and following; 
Porporato, A. (2017). Il nuovo accesso civico generalizzato introdotto dal d. lgs. 25 maggio 2016, n. 97 attuativo della 

riforma Madia e i modelli di riferimento <http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=34149 
&content=Il+%27nuovo%27+accesso+civico+%27generalizzato%27&content_author=<b>Anna+Porporato</b> 
(2018, June, 13); Berti, A. (2018). Note critiche sulla “funzionalizzazione” dell’accesso civico generalizzato. 
GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT <https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Studiecontributi/ 
Indicealfabetico/index.html?option_value=Berti%20Suman,%20Adele> (2018, June, 13). 
3 See, in particolar Canaparo, P. (2014). La via italiana alla trasparenza pubblica: il diritto di informazione 
indifferenziato e il ruolo proattivo delle Pubbliche Amministrazioni. Federalismi.it <http://www.federalismi.it/nv14/ 
articolo-documento.cfm?artid=24228> (2018, March, 10). 
4 According to l. 124/15. 
5 Pajno, A. (2015). Il principio di trasparenza alla luce delle norme anticorruzione, in Giustizia Civile, 2/15, 
pages 213 and following. 
6 This perspective is founded on l, 190/12. 
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decisions are taken; general right to access so is a way to promote not only control but participation 

to public choices. It is an overall change from the original configuration of right to access: this one 
in fact could not serve control purposes, which is the goal general civic right to access is aimed at.  

This third version of the institute is more dynamic than the second one: in fact, knowledge 
of documents is not the mere consequence of a legal obligation, but it follows the proposition 

of a request by a citizen.  
Letting apart the emphasis of the law text, we can say that legitimation is presumed under a law 

basis and there is no need to indicate an interest in the request. So it has been said that this third 
version right is re active, while the second version one is pro active. The newly again emerging role 

of a private request can help us to show another partial similarity between the civic right to access and 
the general civic right to access: in the last one privacy protection has again an important role. In fact 

some documents cannot be made at disposal if they can cause a concrete threat to certain public 
interests or to private third party’s ones.  

So in this version of right to access we can identify a general legitimation, but not all 
the requests can be positively asked if they are against certain interests, not clearly defined by law1. 
In these cases it is mandatory to give the request a proper motivation, which the administration needs 

to assess and state case by case if the need to know is more prominent than privacy protection. These 
procedures must end again in 30 days time from the request. Legal system in this case presents itself as 

an open texture, which can be filled by soft law, whose creation role is entitled to National Anti 
Corruption Authority2. Even from this more limited perspective, we can appreciate that the new 

version of transparency is servant to corruption pre-emption. In fact, the same administrative body is 
entitled with vigilance over these two juridical goods; furthermore, every administration needs to adopt 

year by year a document, in which it has to show to the general public its goals as for both 
transparency and corruption contrast are concerned.  

But there are some more features in accordance to which general civic right to access is similar 
to the ordinary right to access. A third person, whose personal data detained by an administrative body 

are asked, can oppose a request of general civic right to access as it happens when original right to 
access is concerned. In this case we can identify a big contrast between a traditional subjective position 

protection (privacy) and a new way of enforcing a public good at general audience disposal 
(transparency); it has been suggested by scholars that people sovereignty to be effective requires a full 

disclosure of data about public choices in order to let people control them; nevertheless 
the confrontation between transparency and privacy should be solved giving a prominent role to the 

latter, which has a clear constitutional basis (art. 2 and 3) as a personal dignity right3. It is not 
surprising again, if we remember the constitutional conformation of the Italian law system, that 

in these circumstances jurisdictional rulings4 and Privacy Protection Authority statements5 are trying 
to limit the right to access in favour of private protection.  

This third version of right to access has recently started to be used; so it is really difficult to give 
a first statement on its efficiency. It has been said6 that it could be used to reshape the whole legal 

                                                      
1 Art. 5 bis d. lgs. 33/13. A critique to this legislative approach can be found in C. Deodato (2017). La difficile 
convivenza dell’accesso civico generalizzato (FOIA) con la tutela della privacy: un conflitto insanabile? GIUSTIZIA-

AMMINISTRATIVA.IT <https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Studiecontributi/Indicealfabetico/ 
index.html?option_value=Deodato,%20Carlo> (2018, June, 13). 
2 This power was put in action through a guide line, published in January 2017. 
3 Nicotra, I. (2015) La dimensione della trasparenza tra diritto alla accessibilità totale e protezione dei dati personali, 
FEDERALISMI.IT <http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=29659&content=La+dimensione+ 
della+trasparenza+tra+diritto+alla+accessibilità+totale+e+protezione+dei+dati+personali:+alla+ricerca+di+un+ 
equilibrio+costituzionale&content_author=<b>Ida+Nicotra</b>, June 2015. 
4 Ruling n. 3631/16 by State Council. 
5 Statements n. 162/17, 246/17, 506/17 and 18/18. 
6 Perna, R. (2017). Accesso e trasparenza: due linee destinate ad incontrarsi?, GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA 
<https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Studiecontributi/Indicealfabetico/index.html?option_value= 
Perna,%20Rosa>, (2018, June, 13), who suggests that the ordinary right to access is going to disappear. 
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system, which should be built in accordance to the value of openness. This should be the key factor 

in every use of public powers. 
As for now, we can say that it is a kind of action without a personal interest at its basis. This role 

is taken by an aspiration to the protection of a public good, as we can define corruption contrast. 
In every case that a general civic access request is made, citizen takes the role of the substitute of a 

public body.  
This feature is quite in contrast with Italian constitutional framework; so it is not strange that 

first rulings in this field have tried to put a limit to this kind of request with the abuse of the right 
argumentation. From this perspective we can appreciate the emulative potential of this version of rights 

to access; this risk is the reason according to which the usage of this institute should always be 
scrutinised in a strict way to check if it is tuned on the purposes it was created for and that every 

general civic access request should give start to a deep administrative procedure. In fact, in these cases 
there is no need to protect a relationship between a single subject and an item but to protect 

a relationship between a citizen and a value; so if the request has a different aim, it can be legitimately 
rejected. So a limited role of a personal interest as a filter of juridical relevance can be found even as 
for this institute is concerned1.  

The link to a general value is meaningful also because this civic access right has some points 
of concordance with environment protection or competition promotion: it is a way to give relevance to 

a good with is in possession to an open number of legal subjects. 
At the end of this reconstruction, we can statue that right to access has become a way 

of protection for transparency itself and it is no more a tool to protect a different juridical situation. 
Transparency is anyway a value protected not by Constitution (as impartiality and efficiency), but only 

by l. 241/90. Differently from FOIA model2, we are not looking at a political right, but at a civil right 
(control on administrative choices endowed to everybody). It is a difference even with European 

Convention of Human Rights model, in which transparency is acknowledged mainly to media, 
described as social watch dogs3. In its third version, transparency becomes something in the middle 

between publicity and need to know.  
This means that again privacy protection needs to be taken into account. The potential contrast 

between data protection and transparency should be now solved according to a common legal text 
in European Union, Regulation 2016/679. It is difficult that general civic right to access can be 

compliant with new rules of data protection, as its limitation is not clear.  
 

5. Conclusions 

Having completed the recognition of rights to access which can be found in the Italian law 

system, we can now make some final remarks. 
A general perspective of analysis helps us to underline that in the Italian legal environment we 

are quite far from total accessibility of data detained by public bodies. Furthermore, it seems that 
criminal repression bodies (penal judges, police corps) could more effective in fulfilling the goal 

of corruption pre-emption than an administrative set of rules. As for this goal is concerned, it can be 
said that the recent stress on transparency as a tool to avoid maladministration is contradictory if we 

bear in mind that the Italian law system has recently made controls on administrative bodies quite 
loose. In fact, we can say that corruption phenomena explosion can be linked from a temporal 

perspective to the sunset of general control procedures (first decade of the third millennium). So it can 

                                                      
1 See Administrative Tribunal of Milan (1951), Ruling, 17. 
2 Galletta, D.U. (2016). La trasparenza per un nuovo rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione: un’analisi 

storico-evolutiva in una prospettiva di diritto comparato ed europeo, in Riv. it. dir. pubbl. e com., 5/16, pag. 1019 
and following. 
3 See sentence Magyar Helsinki Bizottsàg c/ Hungary (2016, November, 08) by European Convention on Human 
Rights Court; for a scholar view: E. Carpanelli (2017). Sul diritto di accesso alle informazioni di interesse pubblico 

detenute dalla Stato: alcune riflessioni critiche a margine della sentenza della Corte di Strasburgo nel caso Magyar 

Helsinki Bizottsàg c. Ungheria, in Oss. Cost., 2/17. 
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be suggested that a better way to avoid maladministration episodes could be tougher control policy 

rather than obligation of publishing or general civic access, which are ordered by law with a financial 
invariance clause. 

The co-existence of more than one right to access causes some coordination problems: we can 
say that judges are now suggesting that the three rights of access can be depicted as three conferences 

drawn around the same point (transparency) but with a different area1. The difference between them is 
that ordinary access has a narrow legitimation, it applies only to documents not under an obligation to 

be published and directly relevant for the asker, but can give a deep look into administrative choices, 
civic right to access is entitled to everybody but can be used only for some typical categories 

of documents, general civic right to access is entitled to everybody, can be used for every kind 
of document detained by public administration, but it can give only a superficial knowledge of how 

public bodies work. 
A part from these differences, what should matter most is that transparency, in all the institutes 

that enhance it, should allow citizens to gain trust about administrations and their action. If a public 
choice can be really understood, in fact, it should be easier for it to be accepted by people because they 
are persuaded about its legitimacy; that is what transparency should aim at according to the writer 

of this paper. It is however naive to think that this important goal can be reached simply by publication 
of loads of documents. 
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Постановка проблеми. Політична модернізація і демократизація на локальному рівні є одним 
з актуальних питань для політичної науки України. Наша держава переживає процеси 
децентралізації та створення дієздатних і спроможних громад. Нормативно-правові важелі 
забезпечення якнайширшого громадського представництва легального просування вимог і потреб 
членів локальних спільнот потребують узагальнення і вироблення конкретних рекомендацій. 
У цьому контексті досвід країн Центральної та Східної Європи є показовим, оскільки вони 
забезпечили формування локальної демократії у відносно стислі терміни, це дозволило, з одного 
боку, наповнити конкретним змістом загальнонаціональні демократизаційні процеси, з іншого боку, 
забезпечити високі темпи європейської інтеграції через зростання можливостей локальних 
спільноту взаємодії з їх європейськими партнерами. Одним з викликів розвитку локальної 
демократії ЦСЄ стала колізійність політико-правової та інституційної структури, яка потребувала 
гнучкого реформування та переорієнтації на нові умови, яких майже не існувало за умови 
соціалістичної і постсоціалістичної моделі. Колізійністьу локальних демократіях – це протиріччя 
між настановами трансформаційного характеру та тими вимогами, які визначають рух тієї чи іншої 
країни до європейських цінностей. Основним напрямом протиріч у політико-правовому 
обґрунтуванні локальних демократій у період трансформацій стають можливості інститутів 
адекватно представляти громадські елементи локальної спільноти, можливості взаємодіяти 
з рівнями державної влади і управління, здатність ухвалювати політичні рішення на самостійній 
основі. Ці протиріччя або протилежні моделі інституційного забезпечення уповільнюють розвиток 
локальної демократії і потребують свого розв’язання. В Україні, в якій основа локальної політики 
лише закладається як наслідок процесів децентралізації, колізійність політико-правових процесів 
локальної демократії стане на порядку денному подальших політичних трансформацій 
у найближчий час, тому досвід країн ЦСЄ є показовим та доцільним для розгляду. 
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Аналіз публікацій. Розвиток локальних демократій як наукову проблему вивчала низка 
вітчизняних вчених. О. Н. Баркалова1, Ю. Біленко2, М. Буроменський3, Г. Гапоненко4, Є. Б. Кіш5, 
Д. Ткач6, А. Чиркін7, А. Яскевич8 розкрили істотні аспекти політичного функціонування локальних 
спільнот. Зокрема, ними було встановлено результати членства Угорщини в Європейському Союзі, 
чинники економічного зростання країн центральної та Східної Європи, підходи до дослідження 
проблем конституційного розвитку постсоціалістичних країн Східної Європи, наслідки членства 
Угорщини в ЄС та її соціальні реформи, ефективність урядування у політичних системах країн 
Східної Європи, структура туристичної політики Угорщини, політичні цінності громадянського 
суспільства, шляхи підтримки закордонних співвітчизників в країнах Карпатського Єврорегіону, 
специфіку взаємин влади та опозиції в Угорщині, значення положень Європейської Хартії місцевого 
самоврядування, перебіг інституційної розбудови та європеїзація державного управління країн. 
Попри ці досягнення, існує потреба у вивченні політичної колізій як чинника розвитку локальної 
демократії країн, що трансформуються. 

Метою статті є з’ясування специфіки колізійності локальних демократій у країнах 
Центральної та Східної Європи у період політичних трансформацій. Завданням статті є викривлення 
конкретних напрямів колізійності та шляхи їх розв’язання в умовах демократизації та європейської 
інтеграції. 

Основний зміст. Перетворення країн Центральної і Східної Європи на демократії спричинило 
низку змін у статусі соціальних і економічних гравців на локальному рівні. Питання власності і 
розподілу ресурсів стало одним із визначальних параметрів політичних взаємодій у таких країнах як 
Чехія, Польща, Словаччина, Угорщина. Ці питання були пов’язані із проблемою реституції, 
повернення майна колишнім власникам, яке існувало на загальнонаціональному рівні. Однак, 
в цілому, перетворення локальних громад на майнові самодостатні комплекси створило колізійність 
у політичному управлінні цього майна і забезпеченні його розвитку в умовах процесів інтенсивних 
ринкових реформ. Одним із основних напрямів, прояву колізійності у локальних демократіях, яка 
потребувала нового рівня представництва, стало формування бази доходів органів місцевого 
самоврядування. Одним з значних питань порядку денного стало питання призначення податкових 
нормативів, які забезпечили нові політико-адміністративні еліти в обранні на перших вільних 
місцевих виборах у Польщі, Чехії та Угорщині. Як відзначають вітчизняні фахівці, О.Бориславська, 
І.Заверуха та Е.Захарченко, «у ст. 15 чинної Конституції Республіки Польща зазначається, що 
територіальний устрій держави забезпечує децентралізацію публічної влади. А відповідно до ст. 16 
Конституції, населення кожної територіальної одиниці Республіки Польща становить самоврядну 
громаду (територіальний колектив); місцеве самоврядування бере участь у здійсненні публічної 
влади; публічні завдання, що належать місцевому самоврядуванню, воно виконує від власного імені 
і під власну відповідальність»9. 
                                                      
1 Баркалова, О. (2010). Перші результати членства Угорщини в Європейському Союзі. Наукові записки 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія Історія, 18, 295-300.  
2 Біленко, Ю. (2012). Макроекономічні та інституційні фактори залучення прямих іноземних інвестицій та 
їхній вплив на економічне зростання країн центральної та Східної Європи. Вісник Львівського університету. 

Серія: Міжнародні відносини. 31, 218-230. 
3 Буроменський, М., Закоморна, К. (2013). До питання про методологію дослідження проблем конституційного 
розвитку постсоціалістичних країн Східної Європи (на прикладі пострадянської доктрини). Вісник Академії 

правових наук України, 1, 100–113.  
4 Гапоненко, Г. Шамара, І. (2013). Особливості туристичної політики Угорщини Вісник Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. 

Туризм, 2, 126-130.  
5 Кіш, Є. (2014). Політичні цінності громадянського суспільства Угорщини. Наукові записки Інституту 

політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса, 4-5, 362-376. 
6 Ткач, Д. (2014). Влада та опозиція в Угорщині – зміна облич чи зміна курсу? Наукові записки Інституту 

політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса, 2, 75-90. 
7 Чиркін, А. (2015). Аналіз системи місцевого самоврядування Угорщини в світлі положень Європейської 
Хартії місцевого самоврядування. Форум права, 1, 350–355. 
8 Яскевич, А. (2012). Програма Всеохоплюючої інституційної розбудови та європеїзація державного 
управління країн Східного партнерства. Аналітика і влада, 6, 162-169.  
9 Бориславська, О., Заверуха, І., Захарченко, Е. (2012). Децентралізація публічної влади: досвід європейських 

країн та перспективи України. Київ: Софія, 18. 



ISSN 2336-5439 EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ 

 136

Отже, колізійність у локальних демократіях країн Центральної та Східної Європи була 
пов’язана передусім, із соціально-економічними, а не суто політичними питаннями. 
Поліетнічний склад багатьох країн Центральної та Східної Європи також спричинив 
формування політичного різноманіття на основі представництва етнічних інтересів у локальних 
демократіях. Вони були змушені шукати рівновагу у місцях компактного проживання 
національних меншин. Розвиток локальних демократій дав змогу подолати політичну 
невизначеність у період трансформацій у прикордонних районах та в цілому забезпечити режим 
транскордонної співпраці. 

Отже, демократизація на локальному рівні також сприяла процесам інтеграції всередині 
регіону Вишеградької групи. Як вважають українські фахівці, «частка власних доходів у структурі 
доходів територіальних громад…свідчить про фінансову самостійність (фінансову автономію) 
суб’єкта місцевого самоврядування. Важливо пам’ятати, що право органів місцевого 
самоврядування встановлювати податкові ставки, а також визначати обсяги надходжень з інших 
джерел реалізуються винятково щодо власних доходів»1. Таким чином, важливою умовою 
становлення системи локальної демократії у країнах Центральної та Східної Європи стало 
конституювання легальності етнічного різноманіття. 

Важливим елементом сталості локальних демократій в сучасних країнах Центральної та 
Східної Європи стала їх інтеграція до загальної системи демократичного політичного управління, 
яка забезпечує, з одного боку, прозоре прийняття рішень, а з іншого – зворотній зв’язок між 
суб’єктами і об’єктами управління, високий ступінь легітимності локальних демократій. Це 
спричинило не лише задіяння механізмів представництва, яких не було в умовах тоталітарних 
політичних систем, але й активацію механізмів публічного урядування як системи управління 
локальними спільнотами. Саме відповідальність інститутів влади перед територіальними 
колективами визначило стабільність та перспективу її функціонування. 

Особливо наочним є приклад Польської республіки, в якій реформа місцевого самоврядування 
мала найбільш комплексний характер і поєднала як провідні європейські зразки, так і імперативи 
забезпечення національних потреб. Істотною рисою, яка дала змогу розв’язати багато питань 
колізійності локальної демократії у Польщі, стало реформування місцевого самоврядування 
у запланований та послідовний спосіб. Вітчизняні вчені зазначають, що «місцеве самоврядування 
може стати прийнятним для всіх механізмом внутрішнього самовизначення груп, зокрема, 
національних меншин у рамках держави та запорукою забезпечення мовних, культурних, освітніх та 
інших прав для меншин лінгвістичних»2. Саме завдання децентралізації визначало дієвість 
польської системи локальної демократії та її швидку трансформацію. 

Розв’язанню багатьох потенційних питань колізійності у польській моделі сприяв чіткий 
розподіл між рівнями публічного урядування, уникнення на законодавчому рівні подвійних 
предметів відання з боку державних і самоврядних інституцій. Це також забезпечило значний 
простір для локальних політичних ініціатив у республіці Польща. Аналітики стану локальних 
громад стверджують, що «посттоталітарні і постсоціалістичні країни, характерною рисою яких була 
централізована модель організації місцевої влади та фактична відсутність самоврядування, зазвичай 
також організовують систему місцевої публічної влади на основі принципу децентралізації. При 
цьому утворюється система публічної адміністрації, що включає, з одного боку, самоврядні 
територіальні громади з органами, що ними утворюються та є відповідальними перед ними, а 
з іншого – місцеві органи державної влади, що виконують окремі загальнодержавні функції, які 
недоцільно передавати органам місцевого самоврядування, та здійснюють контроль за законністю 
діяльності останніх. Таким шляхом пішла, зокрема, Польська Республі-ка, у якій з 1989 року 
здійснювались адміністративна та адміністративно-територіальна реформи. Вони проходили 
у кілька етапів: 

І. Відродження самоврядування на рівні ґмін (1989 р.); 
ІІ. Прийняття закону «Про територіальне самоврядування» від 08.03.1990 р.; 
ІІІ. Реалізація програми розширення повноважень великих міст (1994–1996 рр.); 
ІV. Реформа адміністративно-територіального устрою (1998–1999 рр.). 

                                                      
1 Там само, 79. 
2 Там само, 108. 
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Проведена реформа забезпечила децентралізацію та гарантувала право територіальних громад 
на самостійне вирішення місцевих справ»1. 

Досить швидке й масштабне реформування локальної демократії у Польщі дало змогу 
включити територіальні колективи до процесів європейської інтеграції на основі горизонтальної 
транскордонної співпраці. Значна кількість самоврядних політично самостійних колективів змогли 
отримати не лише економічні інвестиції, але й проектну допомогу ЄС ще на етапі підготовки вступу 
Польщі до цієї організації. О. Білянський зазначає, що «протягом 1990–1999 рр. в Польщі, завдяки 
попередньому міцному фундаменту, вдалося реформувати адміністративно-територіальний лад 
країни, спеціально побудований ще радянськими лідерами для тотального «контролю» влади над 
життям польського суспільства, надавши йому ознак дієвого елементу громадянського 
суспільства»2. 

Угорський досвід демократизації на локальному рівні та формування самодостатніх 
представницьких та управлінських інтитуцій не відзначався масштабними реформами 
адміністративно-територіального устрою. Проте цей процес забезпечив значну свободу для 
муніципалітетів в економічній сфері. Це також дало змогу локальним громадам зосередитися на 
розвитку провідних напрямків господарства, серед яких чільне місце посів туризм. Як відзначають 
вітчизняні науковці, зокрема О. Білянський, «цьому сприяли перехід значної частини повноважень від 
держави до органів самоврядування, що значно наблизило народних обранців до своїх безпосередніх 
виборців, які делегували їм свої права, і, звичайно ж, ліквідація органів державної виконавчої влади на 
рівні ґмін і повітів та часткове обмеження їхніх повноважень у воєводствах. Ефективність саме такої 
системи державного управління в РП вже високо оцінила міжнародна спільнота»3. 

Колізійність у локальних демократіях країн Центральної та Східної Європи мала прояв на 
відповідності статусу учасників політичного процесу завданням забезпечення волевиявлення та 
відстоювання інтересів громадян. Перетворення громадських організацій на дієві елементи 
локальних політичних систем надало імпульс формування демократичного порядку денного та 
відстоюванню прав і свобод громадян. При цьому в окремих країнах, зокрема в Угорщині, 
спостерігається певний період домінування загальнонаціональних громадських рухів над місцевими. 
Згідно з позицією С. Бочарова, «реформа адміністративно-територіального устрою в Польщі чітко 
поділила функції громадської влади між трьома головними сегментами адміністративного устрою 
держави (самоуправлінням): локальним (в міських і сільських ґмінах, а також у повітах), яке є 
відповідальним за задоволення потреб місцевої громади; регіональним (у воєводствах), слідкує за 
політикою розвитку регіону; урядовим (встановлення загальних цілей регіонального розвитку)»4 . 

Подальші перспективи розвитку локальної демократії в Угорщині будуть пов’язані з набуттям 
локальними спільнотами статусу суб’єктів у соціальних реформах. Локальні спільноти в особі 
муніципалітетів, взяли на себе окремі функції, які раніше були притаманні державі як гаранту 
солідарної системи соціального забезпечення, завдяки різним рівням ресурсної спроможності 
локальні спільноти Угорщини будуть змушені експліційно підходити до серійної відповідності 
соціальних стандартів. Д. Ткач та В. Цибух зазначають про визначальність туризму як чиннику 
соціальної і культурної інтеграції та важливою ланкою розвитку держави5. 

Колізійність локальних демократій у країнах ЦСЄ, також отримала прояв взаємодії рівнів 
влади, наданнягромадам більшої самостійності в Угорщині стимулювали збільшення обсягів 
міжрегіональної співпраці, разом з тим, різний статус регіонів і громад не дав змоги одномоментно 
перейти до рівноправної співпраці між інституціями, подекуди спостерігалася модель 
підпорядкування місцевих органів влади регіональним. 

                                                      
1 Бориславська, О., Заверуха, І., Захарченко, Е. (2012). Децентралізація публічної влади: досвід європейських 

країн та перспективи України. Київ: Софія, 18. 
2 Біленко, Ю. (2012). Макроекономічні та інституційні фактори залучення прямих іноземних інвестицій та 
їхній вплив на економічне зростання країн центральної та Східної Європи. Вісник Львівського університету. 

Серія: Міжнародні відносини, 31, 151. 
3 Там само, 151 
4 Бочаров, С. (2009). Адміністративна реформа в Польщі як крок до інтеграції в Європейський Союз. 
Схід, 4 (95), 94. 
5 Ткач, Д., Цибух, В. (2016). Туризм як важливий чинник соціально-культурного розвитку держави 
(на прикладі досвіду Угорщини та Греції). Наукові праці МАУП, 50, 48-52. 
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Особливим напрямком формування колізійності в локальних демократіях країн ЦСЄ, стала 
імплементація конституційних змін в рамках процесів модернізації та демократизації. Основною 
проблемою стала неповна співрозмірність масштабів відстоювання прав і свобод людини і 
громадянина на локальному та загальнонаціональному рівнях у таких країнах як Словаччина і 
Хорватія. Внаслідок первинних кроків щодо демократизації стало зменшення можливостей 
самоврядного представництва на локальному рівні, подолання цих протиріч було забезпечене 
шляхом цілеспрямованих реформ в раках європейської інтеграції. Ці процеси були властиві також і 
для Угорщини. Є. Кіш вважає, що «дiяльнiсть неурядових органiзацiй в Угорщинi була доволi 
обмежена рамками полiтичного режиму за умов вiдчуження певної частини суспiльства від 
легальної полiтики»1. 

Політичні взаємодії у локальних демократіях країн ЦСЄ стали рамковими умовами для 
репрезентативного та динамічного процесу на конкурентних засадах. Можливість політичної 
самореалізації на локальному рівні дозволила зняти напругу у багатьох соціально-економічних 
питаннях, які раніше потребували увагу центральних та регіональних відомств. Однак, провідним 
наслідком розбудов дієвої локальної демократії, стало покращення інвестиційного клімату 
в територіальних одиницях, що привабило увагу іноземних інвесторів. Згідно з думкою 
І. Бутирської, «трансформаційні процеси в країнах ЦСЄ свідчать, що реформи значною мірою 
залежать від підтримки населенням нового політичного й економічного курсу,забезпечення 
суспільного консенсусу»2. 

Стабільність у локальних демократіях у країнах ЦСЄ визначалися їх нормативним 
функціонуванням, періодичністю виборів, темпами інтеграції до європейської спільноти. Саме 
наявність системи локальної демократії як ознака модернізації місцевого врядування стала одним 
з основних критеріїв щодо членства країн ЦСЄ у ЄС. Дієвість та ефективність демократичних 
інститутів країн ЦСЄ була забезпечена високою легітимністю управлінських інституцій. Вони 
забезпечили можливість вільного представництва більшості громадських складових локальних 
спільнот. І. Бутирська зауважує, що «трансформація угорської соціальної системи і перехід до 
страхового типу соціального забезпечення посилили її корпоративно–самоврядний характер та 
зв’язок із заробітками, але економічна криза і надмірна затратність соціального забезпечення не 
дозволили послідовно запровадити соціальне страхування в залежності від заробітків»3 

Вимога ЄС щодо сталого функціонування демократичних інституцій стимулювали локальну 
нормотворчість, яка дозволяла зменшити негативний вплив політико-правової колізійності. Зокрема, 
в Польщі та Словаччині відбулася корекція статутів місцевих громад. У низці країн мало місце 
просування рекомендацій локальних спільнот щодо корекції нормативного регулювання місцевого 
самоврядування. У цілому інституції локальної демократії (місцеві політичні сили, тимчасові 
узгоджувальні та ініціативні групи, збори громадян тощо) забезпечили формування консолідованої 
точки зору місцевих громад на колізійні аспекти національного та європейського законодавства 
щодо місцевого врядування. О. Баркалова стверджує, що «Нiредьгазька iнiцiатива i її iнституцiйна 
структура – Фoнд ЄврoКлiп-ЄврoЗв’язoк вiдiграють важливу рoль i визначають практичне втiлення 
регioнальнoгo рiвня зoвнiшньoї пoлiтики Угoрщини як у сучаснiй схiднiй пoлiтицi Єврoпейськoгo 
Сoюзу (кoнцепцiя «Ширша Єврoпа»)»4 

Реформи щодо децентралізації у країнах Центральної та Східної Європи сприяли не лише 
вирішенню проблем політичного представництва й урядування на локальному рівні, але також 
сприяли демонстрації кризових аспектів функціонування локальних політичних систем. Передусім, 
це далося взнаки у частині розподілу ресурсів та у частині ефективності їх застосування. Лише 
збалансована локальна демократія дозволила країнам членам ЄС вийти на рівень сталого розвитку 
та встановлення балансу між витратами і споживанням локальної громади. Згідно з О. Баркаловою, 
«метoю iнiцiативи є пoсилення зв’язкiв мiж мiсцевими та регioнальними oрганами влади, 
грoмадськими oрганiзацiями на нoвих схiдних кoрдoнах рoзширенoгo Єврoпейськoгo Сoюзу, 

                                                      
1 Кіш, Є. (2013). Особливості формування громадянського суспільства Угорщини у ХХ столітті. Науковий 

вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, 1, 99-103. 
2 Бутирська, І. (2014). Членство Угорщини в ЄС та її соціальні реформи. Гілея: науковий вісник, 91, 395. 
3 Там само, 395. 
4 Баркалова, О. (2010). Перші результати членства Угорщини в Європейському Союзі. Наукові записки 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія, 18, 298. 
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рoзвитoк спiврoбiтництва та сприяння налагoдженню мiжрегioнальнoгo партнерства; пiдтримка 
рoзвитку багатoстoрoнньoгo спiврoбiтництва мiж представниками регioнальних, мiсцевих oрганiв 
влади, грoмадських oрганiзацiй, правooхoрoнних oрганiв, мiж суб’єктами екoнoмiчнoї дiяльнoстi, 
мiж представниками науки, культури й oсвiти країн регioну»1. 

Внутрішня будова і розвиток локальної демократії країн Центральної Європи стала 
відповіддю на довгі очікування змін влади та приєднання цих держав до європейської та світової 
спільноти. Ті питання, які не знаходили свого вирішення у посткомуністичному суспільстві 
дореформеного періоду перейшли на новий рівень розробки і розв’язання. При цьому колізійність 
в локальних демократіях зосередилась, передусім, в рамках протиріч між старими практиками і 
підходами і новим законодавством, яке виникло в наслідок масштабних демократичних реформ. 

Висновки. Отже, колізійність у локальних демократіях стала тією тенденцією, яка змусила 
громадські та політичні інститути новоутворених локальних спільнот країн Центральної та Східної 
Європи зайняти проактивну позицію та вступити у взаємодію з іншими політичними суб’єктами, 
передусім, центрального рівня. Колізійність у локальних демократіях не набула однорідного та 
типового вигляду, вона вирізнялася відповідно до політико-правової специфіки кожної з країн. 
Водночас в тих країнах, де відбувалися масштабні адміністративні реформи, передусім у Польщі та 
колишній НДР, колізійність стала причиною руху всередині локальних спільнот за оптимізацію 
відстоювання прав громадян та можливості реалізації їх інтересів. Усвідомлення цих інтересів 
локальних спільнот конкретними соціально-демографічними групами призвело до необхідності 
узгодження позиції щодо трансформації статутів локальних спільнот, регулювання соціально-
трудових відносин на локальному рівні, функціонування системи комунальної власності, розподілу 
місцевих ресурсів, бюджетної політики, тощо. Повноваження, надані локальною спільнотою 
внаслідок процесів децентралізації, потребували конкретного наповнення у політико-правових 
конфліктах. Це спонукало до дій локальні політичні партії і рухи. Приклади країн Центральної та 
Східної Європи засвідчили, що колізійність локальних демократій стала тим викликом, який 
дозволив оптимізувати систему ухвалення рішень і політичного представництва, надати їй 
європейського характеру та забезпечити стійкість новоутворених і традиційних територіальних 
одиниць. 

Для сучасної України досвід країн ЦСЄ є досить повчальним, оскільки, дає зрозуміти роль 
громадської ініціативи у висуванні вимог щодо застосування конкретних правових норм 
у населених пунктах і громадах. В цілому, ситуація колізійності політико-правового забезпечення 
функціонування локальних спільнот стало основою для переходу низки громад до реалізації 
положень концепцій сталого розвитку. Перспективою подальшого розгляду теми статті є пошук 
шляхів оптимізації методів розв’язання колізійності у локальних демократіях. 
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MUNICIPAL POLICY OF SCANDINAVIAN COUNTRIES: 

INSTITUTIONAL DIMENSION 

The essence and main directions of municipal policy are considered. The main models 

of the municipal system, as well as the organizational form of the relations of local self-

government institutions, developed by the world practice are determined. The Scandinavian 

(North European) model of the municipal system is analyzed. Its characteristic features are 

clarified. Specific features of the institutional component of the mechanism for the 

implementation of municipal policy in Norway, Denmark, Sweden and Finland are established. 

On the basis of a comparative analysis, ways of borrowing Scandinavian experience and 

increasing the effectiveness of municipal policy and the structure of institutions of local public 

authority in Ukraine are proposed, namely: introduction of the principles of subsidiarity and 

general competence of local self-government institutions; application of outsourcing in the 

sphere of rendering of services to the population; the introduction of such an organizational 

form of relations between local self-government institutions as the "Council-Manager", what will 

provide the high level of professionalism of an executive power at the local level and a possibility 

of implementation of long-term projects. 

Keywords: municipal policy, Scandinavian model of municipal system, local self-government, 

decentralization, authority of general competence. 

В рамках євроінтеграційного курсу нашої держави однією з найбільш значущих реформ є 
децентралізація. Як показала практика, існуюча модель, яка дісталася нам у спадок від радянських 
часів, багато в чому втратила функціональність. А оскільки подолати відставання в розвитку 
демократичних інститутів Україні необхідно в максимально стислі терміни, то досвід більш 
успішних країн представляється незамінним для реформування вітчизняних інститутів місцевої 
публічної влади (в першу чергу, місцевого самоврядування) та муніципальної політики. 

В Україні триває наукова дискусія щодо пошуку балансу між централізацією та 
децентралізацією1. Проте ефективність курсу на децентралізацію обумовлена діяльністю 
центральної та місцевої публічної влади. Вітчизняна практика показує не досить високий рівень 
ефективності останньої, тому актуальним є дослідження прогресивного зарубіжного досвіду 
становлення та реалізації муніципальної політики, а саме інституційного її виміру. 

На даний час в світі існують приклади, коли ефективна муніципальна політика та раціональна 
система місцевого самоврядування дозволяє забезпечити в країні розвиток суспільства та високу 
якість життя населення. Такою є скандинавська (північноєвропейська) модель муніципальної 
системи. 

Питання визначення співвідношення місцевого самоврядування та місцевої влади вперше 
були порушені в роботах таких зарубіжних вчених, як П. Ашлей і Г. Елліпек. 

Серед сучасних авторів, що займаються проблемами муніципальної політики, слід назвати 
А.Н. Аверіна, В.І. Бутова, В.І. Васильєва, А.Г. Вороніна, В.Г. Ігнатова, Б.В. Калиновського, 
В.І. Патрушева, В.Є. Чиркина, А. Н. Широкова та ін. 

 

                                                      
1 Батанов, О.В. (2010). Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики: монографія. Київ: 
Юридична думка, 134. 
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Вивчення досвіду організації муніципальної політики в зарубіжних країнах розглянуто 
в роботах В.І. Васильєва, Д. Вілсона, Х. Волльманна, В. Дюрана, М.Б. Горного, B.Б. Зотова, 
H.A. Куфакова, Ю. Лауринмяки, О. Оффердала, Дж. Чендлера та ін. 

Вказані автори досліджували, як правило, дві основні моделі муніципальної системи: 
англосаксонську та континентально-європейську, не приділяючи уваги скандинавській, в той час 
коли країни цього регіону мають значні досягнення в сфері реалізації муніципальної політики, які 
можуть бути корисними для України в сучасних умовах. 

Метою даної статті є аналіз скандинавської моделі муніципальної системи, відмінних рис 
механізму реалізації муніципальної політики (інституційної складової) в регіоні та особливостей 
окремих країн, а також виявлення можливих шляхів запозичення їх досвіду Україною. 

Останні роки характеризуються тим, що в країнах Європейського союзу активізувалися 
процеси конституційного реформування публічної влади, адміністративно-територіального устрою, 
виборчого процесу. У сучасній європейській цивілізаційній традиції вважається, що органи 
місцевого самоврядування є однією з головних підвалин будь-якого демократичного ладу. Ця теза 
закріплена в Європейській хартії місцевого самоврядування, до якої приєдналась і Україна. 

Прийняття в 1985 році зазначеної хартії та проведенням Конгресом місцевих і регіональних 
влад Європи постійного моніторингу рівня імплементації європейських стандартів місцевого 
самоврядування призвело до суттєвих змін місцевого самоврядування практично у всіх державах-
членах ЄС, пов’язаних з формуванням дієвого механізму реалізації муніципальної політики. 

Остання являє собою сукупність економічних, соціальних, екологічних та інших цілей та 
орієнтирів муніципальної влади, а також способів їх досягнення; сукупність цілей і завдань, 
практично реалізованих органами місцевого самоврядування та засобів, що використовуються при 
цьому1. В якості засобів реалізації муніципальної політики виступають: стартові умови 
муніципальної діяльності, природно-географічні особливості, кадровий потенціал муніципального 
утворення та ін. 

Стратегічним завданням муніципальної політики є підвищення якості життя населення на 
території муніципального утворення2. 

До основних напрямів муніципальної політики належать: економічна політика; громадська 
безпека; забезпечення сприятливого навколишнього середовища; забезпечення житлом; 
забезпечення сприятливого середовища проживання; забезпечення здоров’я населення; розвиток 
фізичної культури і спорту; створення умов для задоволення духовних потреб населення; соціальна 
підтримка окремих верств населення; забезпечення умов для входження в життя підростаючого 
покоління; проблеми народонаселення, народжуваності, смертності; відносини між представниками 
різних народів, національностей; стан релігійності, релігійної свідомості, положення різних 
конфесій і т.д.3 

Механізм реалізації муніципальної політики нам представляється як система політико-
правової, інституційної, організаційної та фінансової його складових. Інституційна компонента 
представлена органами місцевого самоврядування та органами державної влади на місцях. Слід 
зазначити, що в європейських країнах провідна роль належить першій групі інститутів, в той час як 
другої може взагалі не існувати. 

Відповідно до Європейської хартії, в основу місцевого самоврядування покладено три основні 
принципи4: 

– власне право на місцеве самоврядування, тобто закріплення даного права на рівні законів і 
конституцій; 

– влада загальної компетенції – можливість для органів місцевого самоврядування вживати 
будь-які дії, крім тих, які заборонені загальнонаціональним законодавством (тобто застосовується 
основний принцип правової філософії демократичних країн: «дозволено все, що не заборонено»); 

                                                      
1 Авдонькин, В.Я. (2007). Муниципальная социально-экономическая политика: учебое пособие. Челябинск: 
Челябинский государственный университет, 19–20. 
2 Зотов, В.Б.: под редакцией (2010). Система муниципального управления. Ростов-на-Дону: Феникс, 136. 
3 Авдонькин, В.Я. (2007). Муниципальная социально-экономическая политика: учебное пособие. Челябинск: 
Челябинский государственный университет, 24–26. 
4 Європейська хартія місцевого самоврядування 1985 (Рада Європи) Офіційний сайт Верховної Ради України 
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 994_036> (2018, червень, 08). 
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– принцип субсидіарності – компетенція в тій чи іншій сфері діяльності по можливості 
належить найнижчому рівню управління, максимально наближеному до людей. 

Стосовно нашої країни, слід зазначити, що перший принцип у нас виконується в повному 
обсязі, підтвердженням чому є розділ ХІ Конституції України, Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» 1997 р. та інші політико-правові акти. Другий та третій – виконуються 
лише частково. На нашу думку, Україні слід впроваджувати саме третій принцип, оскільки дуже 
часто в нашому суспільстві дає про себе знати спадок управлінських принципів радянських часів, 
коли центральні органи влади намагалися включити в сферу своєї компетенції якомога більше коло 
питань, залишаючи громадам лише найменш значущі питання. 

Світова практика виробила кілька моделей муніципальних систем з притаманною їм 
муніципальною політикою. Більшість авторів схиляється до думки, що таких моделей існує три1: 

– англосаксонська, за якої виключаються будь-які представники центрального уряду на 
місцях, а муніципалітети самостійно здійснюють владу в межах своїх повноважень (контрольна 
функція покладена на уряд); 

– французька (континентальна) – припускає контроль центральною владою через спеціально 
призначених представників або в інших формах; 

– німецька (змішана) – органи місцевого самоврядування діють за дорученням держави, а 
громада самостійно і під свою відповідальність вирішує завдання на своєму рівні, але відповідно до 
законів. 

Дещо іншу класифікацію запропонували М. Голдсміт і Г. Балдерсхайм2, які виділяють три 
моделі місцевого управління: 

− північноамериканську, при якій сфера діяльності муніципалітетів доволі вузька, а 
головною рисою системи є її фрагментарність. Така модель більшою мірою орієнтована на 
обслуговування інтересів бізнесу, ніж на задоволення потреб окремих громадян; 

− південно-європейську (Франція та Італія) – муніципальна активність досить низька, а блага 
і цінності розподіляються на основі особистих відносин (патронаж); їй притаманний високий 
ступінь участі в місцевих виборах, місцеві політичні інтереси впливають на політику 
на національному рівні; 

− скандинавську або північноєвропейську (Данія, Фінляндія, Швеція, Норвегія) – активні 
муніципалітети, що несуть відповідальність за вирішення широкого спектра завдань. У цих країнах 
поширена ідея, що муніципалітети можуть використовуватися в якості органів надання різного роду 
послуг і тим самим сприяти реалізації цілей держави загального добробуту. 

Однак більш виправданою уявляється розширена типологія М.Б. Горного, який виділяє 
континентальну, англосаксонську, змішану, іберійську (різновид змішаної) та північноєвропейську3. 

Остання являє собою розвиток англосаксонської, пов’язана з такою формою децентралізації 
як федералізм і поширена в Швеції, Норвегії, Данії, Ісландії, Фінляндії. Головна відмінність від 
«англосаксонської» моделі полягає в законодавчому конституювання статусу органів місцевого 
самоврядування. 

В скандинавських країнах реалізована дворівнева модель місцевого самоврядування: комуна – 
графство (виняток – Фінляндія, де тільки один рівень: комуни). Нижчий (комунальний) рівень 
характеризується тим, що всі жителі мають можливість брати участь у прийнятті рішень і впливати 
на процес управління. Комуни тут наділені правом оподаткування і повноваженнями самим 
вирішувати питання місцевого значення. 

Управління комуною здійснюється виборним органом (як правила, муніципальною радою), 
що складається з представників політичних партій, обраних прямим голосуванням громадян на 
чотири роки. 

Управління округом здійснюється обраною також на чотири роки радою (або ландстингом). 
Основні питання, якими займається ландстинг – охорона здоров’я і транспорт. 

Так, в Данії управління комуною здійснює рада комуни на чолі з обраним зі свого складу 
бургомістром (мером), який одночасно очолює муніципальну адміністрацію. Більша частина питань 
                                                      
1 Васильев, А.А. (2000). Муниципальное управление : Конспект лекцій. Нижний Новгород: Гладкова О. В. 
2 Цитування за: Оффердал, О. (1999). Местное самоуправление в скандинавии: достижения и перспективы. 
Полис. Политические исследования, 2, 155–156. 
3 Горный, М.Б. (2011). Местное самоуправление: учебное пособие. Муниципальная политика и местное 

самоуправление в России. Санкт-Петербург: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ, II, 70. 
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вирішується комісіями, що утворюються в складі ради. Адміністративні служби підпорядковані 
відповідним комісіям та бургомістру. Бургомістр обирається на чотири роки та може бути зміщений 
достроково лише на основі судового рішення1. 

На рівні округу (амту) в Данії інститутами місцевої публічної влади є рада округу та її голова, 
обраний з членів ради. Державну адміністрацію в окрузі очолює амтсман, який призначається 
урядом. У його підпорядкуванні знаходяться сили порядку, і він має низку підзаконних 
повноважень. В цілому органи прямого державного управління вкрай нечисленні, оскільки велика 
частина повноважень на місцевому рівні передана органам самоврядування2. 

В Норвегії муніципалітети (комуни) і фюльке (округи) управляються виборними радами. 
Центральний уряд в фюльке представлено губернатором, який призначається королем. 
Муніципальна рада обирає виконавчий комітет (складається як мінімум з п’яти членів і включає 
в себе представників всіх партій відповідної ради та мера), який розглядає пропозиції про створення 
чотирирічного економічного плану, фінансові, бюджетні та податкові питання3. 

У муніципалітетах Швеції громадяни обирають муніципальну раду – Збори комунальних 
уповноважених, а на рівні лена (округу) – ландстинг (законодавчий орган регіонального рівня). 
Муніципальна рада призначає муніципальний виконавчий комітет з його членів. Виконавчий 
комітет очолюється головою, якого часто називають мером. Така ж процедура здійснюється в лені: 
ландстинг призначає виконавчий комітет лена. Державну владу в кожному лені представляють 
губернатор та правління лену, що є органом виконавчої влади. Губернатори ленів призначаються 
урядом на термін шість років4. У 1990-ті рр. в Швеції набуває поширення аутсорсинг, тобто місцеві 
та регіональні органи влади, замість того щоб організовувати надання якихось послуг населенню, 
все частіше стали купувати їх у приватних компаній. Таким чином, стала розвиватися конкуренція 
між приватними і комунальними підприємствами в наданні послуг населенню. Перш за все це 
стосується транспортних послуг, прибирання сміття, утримання дітей в дитячих установах і т.д.5. На 
нашу думку, така практика була б корисною і в нашій країні, оскільки через конкуренцію на ринку 
постачальників послуг пересічні громадяни могли б отримувати якісніші послуги за нижчу ціну. 

Інститути місцевої публічної влади Фінляндії представлені лише рівнем комун. 
Представницьким органом тут є муніципальні збори, які призначають політичний виконавчий орган 
для підготовки політичного порядку зборів і виконання прийнятих рішень. Фіни не обирають главу 
адміністрації. Муніципальне управління очолює професійний муніципальний менеджер, який 
призначається зборами і відповідальний перед ними. Менеджер, як і всі фахівці, що працюють 
в муніципальному управлінні, зберігає свій пост після виборів і не залежить від їх результату. Тим 
самим забезпечується стійкість в діяльності муніципалітету. Збори можуть звільнити менеджера 
з юридичних підстав, однак на практиці це відбувається рідко6. 

Слід зазначити, що північноєвропейська (скандинавська) модель найбільшою мірою 
відповідає Європейській Хартії місцевого самоврядування. 

Її ефективність пояснюється високим рівнем децентралізації та укрупнення муніципалітетів. 
Зокрема, в Швеції з 1950 по 1990 рік чисельність комун скоротилася з 2496 до 284. У Данії 
1388 малих комун були об’єднані в 275, при цьому середня чисельність комуни склала близько 
18000 жителів. У Норвегії цей показник дещо менший – чисельність муніципалітетів скоротилась 
з 744 до 4467. Крім того, у Швеції станом на 2005 рік частка осіб, працюючих у публічному секторі 
                                                      
1 Фененко, Ю.В. (2004). Муниципальные системы зарубежных стран: правовые вопросы социальной 

безопасности. Москва: МГИМО-Университет, 118–119. 
2 Старцев, Я.Ю. (2008). Курс лекций. Государственное и муниципальное управление в зарубежных странах: 

учебное пособие. Москва: Инфра-М, 186. 
3 Горный, М.Б. (2018, березень, 02). Северо-европейская модель местного самоуправления. Ежедневный 

Журнал <http://www.ej.ru/?a=note&id=32227> (2018, червень, 08). 
4 Могунова, М.А. (2008). Самоуправление в Швеции как способ обеспечения общегосударственных и местных 
интересов. Вопросы государственного и муниципального управления, 4, 48. 
5 Антюшина, Н.М. (2007). Шведская система местного самоуправления. Государственная власть и местное 

самоуправление, 10, 43. 
6 Горный, М.Б. (2018, березень, 02). Северо-европейская модель местного самоуправления. Ежедневный 

Журнал. <http://www.ej.ru/?a=note&id=32227> (2018, червень, 08). 
7 Оффердал, О. (1999). Местное самоуправление в скандинавии: достижения и перспективы. Полис. 

Политические исследования, 2, 155. 
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на центральному рівні складає 17 % від загальної кількості, а на місцевому рівні – 83 %1, з чого 
можна зробити висновок про те, що більшість питань життєдіяльності суспільства вирішується на 
місцевому рівні. 

Європейська практика виробила два шляхи об’єднання муніципалітетів (общин, комун, 
громад та ін.): стимулювання добровільного об’єднання та адміністративне укрупнення. Наприклад, 
у Фінляндії об’єднання комун базується на широкому фінансовому стимулюванні, і перш за все на 
дотаціях з державного бюджету2. Слід підкреслити, що муніципальна політика даної країни є однією 
з найуспішніших. Адміністративний характер укрупнення був задіяний в Данії, Швеції, Норвегії, 
Польщі, Болгарії. При цьому проводилися консультації з жителями. 

В рамках даного дослідження представляється цікавою класифікація ідеальних типів органів 
місцевого самоврядування, запропонована О. Оффердалом, яка базується на використанні двох 
критеріїв – представництво (автономність місцевих одиниць і ступінь участі місцевих жителів в 
управлінні їх справами; для високого рівня представництва характерні значна автономія від 
контролю з боку центру і правління місцевих жителів або їх представників) та обсяг функцій 
органів місцевої влади (деякі муніципалітети відповідають за вирішення широкого кола питань та є 
органами місцевого управління загального призначення, сфера компетенції інших звужена до 
одного завдання, тобто вони мають цільове призначення): 

I загальне призначення / високий рівень представництва – в даному випадку мова йде про 
органи місцевого самоврядування в повному сенсі; 

II цільове призначення / високий рівень представництва (США, Англія); 
III загальне призначення / низький рівень представництва (префектури); 
IV цільове призначення / низький рівень представництва (периферійні відділення органів 

центрального управління)3. 
Органи місцевого самоврядування скандинавських країн відносяться до першого типу. Поряд 

з ними є периферійні відділення органів центральної влади, а також муніципальні утворення 
цільового призначення, що займаються, наприклад, справами шкіл, церкви або ж організацією 
допомоги бідним. У той же час проводиться політика передачі якомога більшого числа функцій 
муніципальним органам загального призначення. У Данії, Норвегії та Швеції існують політично 
обрані органи управління проміжного рівня. В Фінляндія подібна проміжна система відсутня, проте 
наявна широка мережа міжмуніципальної кооперації за спеціальними напрямками (охорона 
здоров’я, вища освіта, планування). На думку Л.Дж. Шарпа, в ряді країн Європи органи управління 
проміжного рівня набули великого значення у вирішенні місцевих проблем4. 

В такому контексті доцільним є аналіз організаційних форм відносин органів місцевого 
самоврядування всередині муніципального утворення, що склались у світі. Так, М.Б. Горний виділяє 
сім таких моделей: 

1) модель «Рада – Система комітетів» – обрана населенням шляхом прямих виборів рада 
поділяється на галузеві комітети, які виробляють напрями муніципальної політики в певній сфері 
(освіта, охорона здоров’я тощо), виконавчі функції покладено на чиновників департаментів, тобто 
немає єдиного виконавчого органу (адміністрації) та голови виконавчої влади. Така модель раніше 
використовувалась Великобританією та США; 

2) модель «Рада – Виконавчий комітет» – обрана рада призначає невеликий виконавчий 
комітет, що функціонує як колегіальний глава виконавчої влади. Члени комітету можуть нести 
виконавчу відповідальність за певні департаменти і служби. У складі ради є голова, комітети і комісії, 
які мають лише дорадчі, консультативні функції (Австрія, Фінляндія, частина земель Німеччини); 

3) модель «Рада – Менеджер» – обрана жителями рада відповідає перед ними за всі аспекти 
міського управління; однак збирається не часто і обмежується затвердженням бюджету, 

                                                      
1 Волльманн, Х. (2013). Пути развития и реформирования систем местного самоуправления в европейских 
странах. Вестник РУДН. Серия Политология, 3, 69. 
2 Калиновский, Б.В. (2013). Значение опыта стран Европейского союза для реформирования местной 
публичной власти в Украине. Современное право, 5, 131. 
3 Оффердал, О. (1999). Местное самоуправление в скандинавии: достижения и перспективы. Полис. 

Политические исследования, 2, 156. 
4 Sharpe, L.J.: editor. (1993). The European meso: and appraisal. The rise of meso government in Europe. London: 
Sage Publications. 



ISSN 2336-5439 EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ 

 146

визначенням місцевої політики і правил. Комітети ради не мають права прийняття обов’язкових 
рішень. Рада призначає професійного менеджера, який здійснює повне керівництво адміністрацією і 
відповідає за свою діяльність тільки перед радою, яка може змістити його з цієї посади, але не 
втручається в його оперативну діяльність (міста Великобританії); 

4) модель «Сильний мер – Рада» – мер формує структуру і кадри адміністрації, виступає 
політичним лідером муніципального утворення та главою адміністрації, має право вето на рішення 
ради (яке долається 2/3 депутатів ради). Він може бути усунутий з посади рішенням ради 
в результаті імпічменту. Рада має нормотворчі функції, затверджує бюджет і звіт про його 
виконання, контрольні функції (США); 

5) модель «Слабкий мер – Рада» – мер обирається радою (як правило, з числа депутатів) і 
може бути усунений з посади рішенням ради. Мер та рада мають право пропонувати варіанти 
структури адміністрації, яка затверджується радою, мер пропонує раді кандидатури на посади 
керівників департаментів адміністрації (невеликі міста США та Європи); 

6) модель «Мер – Загальні збори» – існує в малих поселеннях (менше 100 жителів). Обраний 
мер (староста) здійснює повноваження всіх органів місцевого самоврядування, крім затвердження 
бюджету, звіту про його виконання і контрольних функцій – це функції загальних зборів (РФ); 

7) модель «Система комісарів» – держава призначає головного адміністратора (комісара) 
з окремими виконавчими повноваженнями. Рада має владні функції по визначенню політики і 
правил, дорадчі функції по відношенню до виконавчої влади (Франція та Індія). 

У скандинавських країнах використовується модель «Рада – Менеджер» (Норвегія, Швеція, 
Фінляндія) та модель «Слабкий мер – Рада» (Данія)1. 

На нашу думку, Україні варто застосувати модель «Рада – Менеджер», оскільки її перевагами 
є: професіоналізація виконавчої влади, зосередження функцій координації та оперативного 
управління в одних руках; чітке визначення ролей депутатів і чиновників. В той же час такі її 
недоліки, як зменшення ролі ради та відсутність політичної ваги менеджера (що в європейській 
практиці знижує політичну силу виконавчої влади) у сучасних вітчизняних реаліях перетворюється 
в перевагу. Єдиним недоліком такої системи при запровадженні в нашій державі, буде те, що при 
прийнятті виконавських рішень не представлені різні точки зору. Однак така ситуація допоможе 
менеджеру планомірно приводити в життя довгострокові цілі муніципальної політики. 

Таким чином, скандинавська модель передбачає повноцінну, «універсальну» систему 
місцевого самоврядування, спрямовану на вирішення всього спектру локальних завдань, 
відрізняється високим рівнем представництва і активності муніципалітетів, які використовуються 
в якості органів надання різного роду послуг. 

Характерними рисами організації місцевого самоврядування цих країн є: 
– місцеве самоврядування – частина єдиного публічного управління; 
– виборність і самостійність місцевих органів влади; 
– право і обов’язок вирішувати питання місцевого значення під свою відповідальність; 
– компетенція і повноваження розподіляються між різними рівнями влади, виходячи з єдиної 

доцільності; 
– місцевим громадам передається максимум соціальних функцій держави; 
– на місцевому рівні відсутні органи прямого державного управління; 
– контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування розподілений між державою, 

громадянами та спеціально створюваними громадськими органами; 
– нація складається з територіальних спільнот, інтереси нації включають в себе місцеві 

інтереси2. 
Наведений перелік, на наш погляд, необхідно доповнити такими рисами: 
– високий ступінь автономії органів місцевого самоврядування, саме місцева громада є 

джерелом влади. Так, у Данії вивчення скарг громадян на рішення муніципалітетів є важливою 

                                                      
1 Кытманова, Н.М. (2018). Зарубежный опыт организации местного самоуправления и возможность его 
применения в России. Школа муниципального политика. <http://shkola-munitcipalnogo-politika.ru/istoriya-
mestnogo-samoupravleniya/zarubezhnyy-opyt-organizatsii-mestnogo-samoupravleniya-i-vozmozhnost-ego-
primeneniya-v-rossii/> (2018, червень, 08). 
2 Коваленко, Н.Е. (2008). Местное самоуправление как форма демократии: Учебное пособие. Санкт-
Петербург: СПбГУЭФ. 
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частиною адміністративної роботи, вони розглядаються в спеціальних адміністративних судах – 
швидко, дешево та обґрунтовано1. 

– загальні формулювання компетенції місцевого самоврядування. Наприклад, у законі про 
місцеве самоврядування Данії взагалі не розкриваються питання місцевого значення. 
Муніципалітети Данії можуть займатися будь-якими питаннями, які вони вважають важливими для 
місцевої громади, якщо тільки дані питання не є компетенцією держави і не регулюються галузевим 
законодавством2. 

– права громадян розуміються як їх права на захист від втручання держави в приватну і 
суспільне життя. Свобода місцевих громад робити вибір, які послуги і в якому обсязі вони хочуть 
мати, вважається більш важливою, ніж бажання забезпечити всім громадянам однаковий набір 
соціальних благ. Цікавий приклад дає практика Швеції, відомої як еталон соціальної держави. Так, 
коли в риксдагу обговорювався закон про соціальні допомоги, комісія з соціальних проблем, щоб 
захистити право окремої людини «на прийнятний життєвий рівень», запропонувала в цьому законі 
визначити рівень допомоги, яку повинні були виплачувати органи місцевого самоврядування. Ця 
пропозиція була відхилена з посиланням на автономію комунального самоврядування3. Шведи 
вважають, що уніфікація надання соціальних благ – завдання держави загального добробуту, а не 
місцевого самоврядування. 

– фіскальна автономія, причому в доходах місцевих бюджетів домінують місцеві податки. 
Наприклад, самостійність шведських комун і ландстингів спирається насамперед на власну 
податкову базу. 

За результатами проведеного дослідження доходимо до висновку, що в сучасній Європі 
триває робота щодо формування ефективної муніципальної політики, забезпечення політико-
правових та інших умов для ефективної адаптації системи місцевого самоврядування до сучасних 
реалій європейської інтеграції. 

В цілому, слід констатувати принципову відмінність європейської моделі місцевого 
самоврядування від так званої пострадянської. Європейська модель полягає в побудові влади не по 
вертикалі, що характерно для країн, схильних до авторитарних тенденцій, а горизонтальних 
відносин між центром і місцями. Державна влада і місцеве самоврядування створюють два 
горизонтальних рівня, між якими не існує жорсткої системи підпорядкованості, а взаємини 
будуються не на командно-наказових принципах, а на основі балансу повноважень і 
відповідальності, регламентованих чинним законодавством. І як показує практика, саме така модель 
прийняття управлінських рішень більш ефективна. 

Місцеве самоврядування скандинавських країн засноване на муніципалітетах універсального 
типу, які виконують широке коло функцій і є важливими органами соціального забезпечення 
населення. Скандинавські держави загального добробуту цілком можна назвати муніципальними 
державами загального добробуту. Розміри муніципалітетів тут відносно великі – як з точки зору 
чисельності населення, так і за масштабами територій. Практично всі муніципальні радники є 
членами політичних партій, але міжпартійні конфлікти рідко отримують гострі форми, і політика, як 
правило, має суто прагматичний характер, що, можливо, пов’язано з наявністю формального 
вимоги, згідно з якою кожній партії повинно бути надано місце в усіх виборних муніципальних 
органах. 

У кожної з розглянутих країн є свої особливості. Фінляндія відрізняється тим, що там 
відсутній проміжний рівень влади. Замість нього отримала розвиток широка мережа 
міжмуніципального кооперації. У Данії найбільш поширене участь користувачів. Норвезькі 
муніципалітети мають найбільшу свободу в управлінні власними справами. Швеція більше за всіх 
експериментує з використанням ринкових механізмів у сфері муніципальних послуг. В цілому 
місцеве самоврядування в скандинавських країнах стає все більш інтегральною частиною 
загальнодержавної організації з надання послуг. Муніципалітети втратили свою роль автономної 
місцевої одиниці, що займається виключно власними справами. У той же час їх значення 
в політичних системах скандинавських країн безсумнівно зросло. 

                                                      
1 Лауринмяки, Ю., Линкола, Т., Прятта, К. (1996). Местное и региональное управление в Финляндии. Союз 

местных органов самоуправления Финляндии. Москва: Знание, 228. 
2 Либоракина, М.И. (2003). Зарубежный опыт организации местного самоуправления. Полития, 4, 228. 
3 Там само, 230. 
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Дослідивши досвід скандинавських країн, можна запропонувати наступні шляхи для 
підвищення ефективності діяльності інститутів місцевої публічної влади в Україні: запровадження 
принципів субсидіарності та загальної компетенції органів місцевого самоврядування; запровадження 
аутсорсингу в сфері надання послуг населенню; запровадження такої організаційної форми відносин 
органів місцевого самоврядування, як «Рада – Менеджер»; що забезпечить високий рівень 
професіоналізму виконавчої влади на місцях та можливість реалізації довгострокових проектів. 
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Постановка проблеми. Реалізація стратегії демократизації в Україні передбачає побудову 
дієвих та ефективних місцевих громад, критерієм ефективності є здатність громадянського 
суспільства та інститутів управління і представництва забезпечувати прийняття політичних рішень 
та розв’язання проблем розвитку місцевої інфраструктури, спроможність інститутів місцевого 
управління є однією з базових проблем для встановлення рівня інтегрованості країни до 
європейського політичного і економічного простору. В сучасній Україні політичні засади місцевого 
самоврядування закладені досить давно, однак період якісних перетворень у сфері політичної 
організації місцевих громад розпочався у період децентралізації, починаючи з 2014 року. У зв’язку з 
цим, актуальним є розгляд питання політичної консолідації місцевих громад як спроможності 
розв’язувати місцеві політичні конфлікти, артикулювати та агрегувати інтереси всередині місцевої 
громади та на основі місцевого порядку денного. У цьому контексті спроможність громадських 
політичних інститутів громади – це ключовий напрям забезпечення політики сталого розвитку в 
Україні, подальшого посилення публічної політичної участі громадян. Інституційна спроможність в 
сучасний період розглядається не лише як можливість реалізації нормативних функцій, але й як 
відповідність високим європейським стандартам якості публічного управління, забезпечення 
сервісної парадигми діяльності органів управління тощо. Також ця спроможність відображає 
здатність до інновацій та креативний підхід у забезпеченні життєдіяльності місцевих громад. 

Аналіз публікацій. Інституційна спроможність місцевих громад активно вивчається 
вітчизняними науковцями. Зокрема, Е. Гуськова1, Л. Даниленко2, В. Невідомий3,  

                                                      
1 Гуськова, Е. (2014). Роль інституціональної спроможності громадських рад у формуванні довіри до органів 
виконавчої влади. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології, 1, 26-30. 
2Даниленко, Л. (2017). Інституційна спроможність загальноосвітнього навчального закладу в умовах розвитку 
державно-громадського управління. Імідж сучасного педагога, 8, 10-14. 
3 Невідомий, В. (2016). Розвиток інституційної спроможності Рахункової палати України як незалежної 
державної аудиторської установи. Фінанси України, 1, 116-125. 
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М. Стасишин1 розглядали галузеві особливості втілення концепції спроможних інститутів. На рівні 
держави інституційна спроможність стала предметом розгляду в рамках угод щодо парламентської 
співпраці з ЄС2. Знаходить своє розуміння дана проблема й на рівні демократичних політичних сил3. 
Поряд з цим, необхідним є визначення конкретних шляхів та ресурсів забезпечення інституційної 
спроможності. У цьому контексті політична консолідація місцевих громад є однією з визначальних 
передумов. 

Метою статті є встановлення значення політичної консолідації у контексті діяльності щодо 
забезпечення інституційної спроможності місцевих громад. Завданнями статті є виокремлення 
параметрів і критеріїв спроможності інституційної структури місцевих громад в Україні. 

Основний зміст. Політична консолідація місцевих громад в Україні відбувається шляхом 
перетворення політичних суб’єктів на дієвих учасників розв’язання проблем і завдань конкретних 
територій і населених пунктів. Політична складова діяльності місцевих громад має прояв 
в акцентуванні уваги на специфічних аспектах розвитку окремих територій. Профіль територіальних 
спільнот та її соціально-економічне районування у майбутньому мають відігравати ключову роль 
у концентрації зусиль структур місцевого самоврядування. Однак, як зазначають вітчизняні фахівці, 
ці аспекти мають висуватися на загальнодержавний рівень. Т. Кравченко стверджує, що «в Україні 
за останні роки державотворення в основному сформовані інституційні засади розвитку місцевого 
самоврядування. Однак, невирішеною залишається головна проблема – створення умов для сталого 
розвитку сільських територій»4. 

Специфіка місцевих громад в Україні визначає їх рівень інституційної спроможності. 
Не зважаючи на те, що нормативно-правові стандарти місцевого самоврядування є розробленими 
досить давно, їх реальне впровадження вимагає подальшої уваги, передусім, з боку політичної 
громадськості у кожній конкретній території. У цілому, завдання підвищення інституційної 
спроможності пов’язане із реальним змістом існуючих інституцій. Насамперед, це важливо 
у контексті прозорості та вмотивованості ухвалених рішень, представництва наявних соціально-
економічних груп та розробка адекватного порядку денного. Зокрема, стосовно сільських населених 
пунктів Т. Кравченко вбачає за доцільне, що «в частині розвитку місцевого самоврядування 
в сільських територіях, здійснити такі заходи: розширювати практику міжмуніципального 
господарського співробітництва; органам місцевого самоврядування активніше взаємодіяти 
з асоціаціями та спілками виробників, сприяти організації таких спілок»5. 

Політична консолідація місцевих громад в Україні крім детермінації соціально-економічним 
районуванням включає й чинник подолання етнокультурних розбіжностей. Як відомо, регіони 
Закарпаття, Буковини та Західної України нерідко зустрічаються з етнічним та культурним 
різноманіттям, які в умовах децентралізації спричиняють соціальну та політичну диференціацію 
населення. У цій площині політична консолідація має забезпечити як адекватне представництво 
етнічних та національних груп, так і забезпечення інтересів громади в цілому. Це передбачає 
розширення публічних консультацій і організації міжконфесійного та міжнаціонального діалогу 
на рівні конкретних громад. Зазначені заходи можуть сприяти також і вирішенню 
загальнодержавних завдань покращення міжнародної співпраці. Н. Мартинюк ідентифікує 
перешкоди транскордонному співробітництву з боку культурних та мовних проблем. На шляху до 
розвитку прикордонного співробітництва, на його думку, стоять культурні та психологічні 
відмінності, які є однією з причин існування стереотипів серед населення прикордонних районів6. 

                                                      
1 Стасишин, М. (2017). Інституційна спроможність громадянського суспільства в процесі прийняття 
управлінських рішень: вітчизняна практика. Актуальні проблеми державного управління, 1, 129-134. 
2 Меморандум про взаєморозуміння про спільні рамки парламентської підтримки та підвищення 

інституційної спроможності 2015 (Верховна Рада України та Європейський парламент). Віче, 13, 4-5. 
3 Кудлаєнко, С. (2017). Фінансова та інституційна спроможність територіальних громад є підґрунтям 
успішного виконання повноважень на місцях. Блок Петра Порошенка. Солидарність 
<http://solydarnist.org/?p=101490> (2017, June 21) 
4 Кравченко, Т. (2012). Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування у сільській 
місцевості. Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні, 1, 24. 
5 Там само, 26 
6 Мартинюк, Н. (2013). Зміцнення інституційної спроможності єврорегіонів та інших суб’єктів 
транскордонного співробітництва Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 5, 29. 
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Політична консолідація як чинник перетворення місцевих громад на спроможні та 
самодостатні в інституційному плані утворення передбачає оптимізацію інституцій представництва 
партійних та громадських організацій, а також інституалізованих груп інтересів з метою широкої 
артикуляції політичних вимог та адекватного їх узгодження. Дієвим чинником узгодження позицій 
між соціальними інтересами всередині місцевих громад може стати прямий діалог між центрами 
управління, представництва та економічними суб’єктами місцевих громад. Такий діалог можливий 
лише за умови відповідного суспільно-політичного клімату, який усуває надмірні вимоги та жорстке 
конкурентне змагання, веде до бачення консолідованих засад місцевого розвитку. В. Гарбариніна 
бачить у процесі реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади в Україні появу 
можливості подолання багатьох викликів, зокрема інфраструктурної та фінансової слабкості громад. 
Партнерські відносини між державою, територіальними громадами та приватним сектором можуть 
стати інструментом забезпечення ефективного розвитку територіальних громад1. 

Проблема інституційної спроможності інститутів публічної влади в Україні розкривається 
у межах завдань демократизації, які детермінуються внутрішньополітичним розвитком України. 
Масштабна реформа щодо децентралізації визначає особливі підходи до менеджменту місцевих 
громад, набуття органами місцевого самоврядування суб’єктної позиції та усвідомлення ними 
відповідальності за всі процеси у місцевих громадах. Зазначене вимагає політичної консолідації, як 
шляху до політичної підтримки бажаних для місцевої спільноти політичних альтернатив та 
реалізації конкретних програм і стратегій. Це також вимагає від інституцій певного досвіду, 
високого фахового рівня та підготовки. В. Гарбариніна вважає проблемою низький рівень 
інституційної спроможності публічної влади в умовах реалізації політики державно-приватного 
партнерства. Зокрема, потребує вдосконалення інституційне середовище реалізації ДПП в Україні та 
пошук шляхів виявлення пріоритетів розвитку території та вибору оптимальних механізмів 
реалізації проектів2. 

Консолідація місцевих громад в Україні є комплексним процесом, який передбачає спільне 
бачення перспектив розвитку громади, спільну підготовку і ухвалення політичних рішень. Розвиток 
місцевої політики у кожній конкретній громаді передбачає конкурентоздатність політичних сил, їх 
взаємодію за правилами демократичного суспільства та особливий рівень публічності політичних 
процесів. У зв’язку з цим, місцеві ради можуть ухвалювати рішення щодо оприлюднення 
результатів своєї діяльності, висувати взаємодію з громадськістю та ЗМІ на інший рівень, 
передбачати спеціальні програми щодо підвищення інституційної спроможності всієї системи 
публічного врядування. Проте ці рішення мають ухвалюватися консолідовано на основі широкого 
консенсусного усвідомлення завдань та напрямів змін. Як вважають вітчизняні вчені, зокрема 
В. Гарбариніна, «за об’єднаними територіальними громадами закріплюється широкий спектр 
власних повноважень, зокрема здійснення планування розвитку громади та вирішення питань 
економічного розвитку, і найважливіше – залучення інвестицій для розвитку своїх територій. Тому 
для вдосконалення процесу виявлення пріоритетів розвитку території, вибору оптимальних 
механізмів реалізації проектів громадам потрібно розробити стратегічні плани розвитку територій»3. 

Політична консолідація місцевих громад є тим процесом, який визначає дієвість і 
ефективність як місцевих рад, так і їх виконавчих органів. Також політична консолідація визначає 
суверенну політичну суб’єктність місцевих громад, їх відокремленість від органів публічного 
врядування загальнодержавного рівня та особливо державних органів на місцях. Отже, всі політичні 
суб’єкти на місцевому рівні мають розуміти своє значення та відповідальність перед місцевими 
громадами, надто у випадках, коли вони намагаються відстоювати власні політичні інтереси. 
У цілому система місцевого самоврядування в Україні має досить усталений характер. 
Її трансформація відбувається в напрямку коригування утворення дієздатних територіальних 
громад. Ця система надає можливість широкої реалізації прав громадян і повноваження у короткі 
терміни, що визначає зміну соціально-економічної ситуації в державі в цілому. Н. Колісніченко та 
М. Войновський слушно вважають, що «поняття «місцеве самоврядування», «система місцевого 
самоврядування», «інститут місцевого самоврядування» ототожнюються і означають таку систему 

                                                      
1 Гарбариніна, В. (2016). Підвищення рівня інституційної спроможності органів публічної влади в умовах 
реалізації політики державно-приватного партнерства Ефективність державного управління, 1-2 (1), 180. 
2 Там само. 
3 Там само. 
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організації влади на місцях, за якої місцеві громади (об’єднання жителів територіальної одиниці) 
мають реальну можливість через створені ними структури самостійно, незалежно від держави та її 
інституцій розв’язувати місцеві проблеми, питання, що стосуються організації життєдіяльності 
будь-якої територіальної одиниці»1. 

Політична консолідація місцевих громад є процесом, який наповнює місцеве самоврядування 
особливим змістом, не лише відповідальності за доручену сферу суспільного життя, але і додаткові 
можливості і ініціативність, які можуть сприяти підвищенню добробуту життя місцевих громад. 
Саме ініціативність політичних складових місцевої громади забезпечує її рух у напрямку 
модернізації та досягнення світових стандартів у публічному врядуванні. Ініціативність громадян на 
основі політичної консолідації означає можливість і реальність трансформації на місцевому рівні. 
Н. Колісніченко та М. Войновський розглядають інститут місцевого самоврядування як 
загальноприйняті норми та правила, створені і підтримуються відповідними органами, яким 
делегувало повноваження суспільство»2. 

Практика розвитку місцевих громад країн ЄС, США, Австралії тощо засвідчує, що на рівні 
місцевих громад політичні сили не висувають до порядку денного не властивих локальному рівню 
питань загальнонаціональних політичних засад. Саме розподіл обов’язків та функцій є основою 
широкого процесу субсидіарності, який підвищує ефективність інститутів місцевого 
самоврядування і визначає динамічний сталий розвиток, як окремих територій, так і держав 
в цілому. Н. Колісніченко та М. Войновський стверджують, що «інституційна спроможність є 
складним поняттям, що фіксує самостійне явище, яке віддзеркалює процес та результат 
взаємовпливу та взаємодії двох інших понять – інститут та спроможність. Своєю чергою, інститут 
місцевого самоврядування є системою органів (інституцій), отже, вихідним елементом інституційної 
спроможності виступає й поняття «інституція»3. 

Шлях до визначення консолідаційних можливостей місцевих громад сьогодні вимагає 
рецепції як зарубіжного досвіду, так і вітчизняних реалій. Вибори до нових ОТГ в Україні протягом 
2017 та 2018 років довели, що територіальні спільноти здатні та диверсифікацію політичного 
представництва. Подальше забезпечення інституційної спроможності громад буде забезпечуватися 
на основі подолання антагонізмів та зосередженні на місцевому порядку денному. Як вважають 
громадські активісти, місцевим громадам потрібні «експертна підтримка установчих процесів 
у громаді, допомога в ухваленні необхідних місцевих актів, а також ключова комунікація в межах 
об’єднаної громади, обласною владою та інституціями у Києві… юридичний, методичний та 
політичний супровід, проведе відповідне навчання для представників місцевих рад і новообраних 
депутатів цих громад спільно з британськими експертами»4. 

Етапи інституційного розвитку місцевих громад в Україні підтвердили, що наявність 
формальних установ не забезпечує відповідний рівень функціональності. Тому кожна громада має 
пройти свій шлях пошуку політичного консенсусу. Як вважають громадські експерти, «реформа 
місцевого самоврядування та децентралізації повинна стояти на трьох стовпах: передача 
повноважень від центру до найнижчого можливого рівня; відповідно до переданих повноважень 
необхідно передати фінансові ресурси; забезпечити контроль з боку держави за діяльністю органів 
місцевого самоврядування»5. 

Таким чином, трансформація системи місцевого політичного врядування в Україні лише 
розпочинає процес пошуку відповідності порядку денного локальним питанням. Активність 
центральних політичних партій і рухів на цьому етапі виступає як чинник, що переносить 
на місцевий рівень питання загальнонаціонального порядку денного. 

                                                      
1 Колісніченко, Н., Войновський, М. (2015). Інституційна та інституціональна спроможність місцевого 
самоврядування: сутність понять та особливості визначення. Теоретичні та прикладні питання 

державотворення, 16, 299. 
2 Там само. 
3 Там само, 299-300. 
4 Інститут громадянського суспільства (2017). Проект Підтримка розбудови інституційної спроможності 

об’єднаної територіальної громади <https://www.csi.org.ua/bez-rubryky/proekti-pidtrymka-rozbudovy-
instytutsijnoyi-spromozhnosti-ob-yednanoyi-terytorialnoyi-gromady/> (2017, June, 21). 
5 Децентралізація (2015). Децентралізація під мікроскопом: експертний аналіз (2018, травень, 08). 
<http://decentralization.gov.ua/news/1453> 
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Висновки. Політична консолідація як напрям модернізації і демократизації визначається як 
свідомий вибір політичних суб’єктів до співпраці з іншими суб’єктами на спільній ідейній, або 
прагматичній основі, на рівні місцевих громадпроцеси політичної консолідації відображають 
перетворення політичних сил та уніфікація підходів і вимог до них з боку виборців. Не зважаючи на 
ідеологічні доктрини політичні партії, громадські об’єднання, які формують місцеві ради як 
інститути представництва, забезпечують єдність у поглядах та підходах на розвиток місцевих 
громад, зменшують вплив власних корпоративних та егоїстичних вимог та цілей на процеси 
розбудови місцевої інфраструктури. Спроможність політичних інститутів місцевих громад у цьому 
контексті є здатністю знаходити консенсус, гідно представляти інтереси виборців, брати участь 
у політичному процесі публічно, забезпечувати відповідність власних цілей і завдань інтересам всієї 
громади. У зв’язку з цим, рівень спроможності місцевих рад як ключового інституту місцевих 
громад ще потребує істотної корекції. Йдеться про оперативність ухвалення рішень, їх 
консультативну та аналітичну підготовку, відповідність нормативним засадам тощо. Провідними 
шляхами забезпечення політичної консолідації місцевих громад в Україні є подальше посилення 
інституційної спроможності політичних сил, збільшення їх різноманіття. На основі місцевого 
порядку денного, досягається посилення зв’язку між суб’єктами виборчого процесу та виборцями 
у період всієї каденції органів місцевого самоврядування. Політична консолідація місцевих громад, 
крім загального консенсусу, передбачає спільність підходів до постановки завдань для виконавчої 
ланки, усунення дріб’язкових вимог та другорядних завдань діяльності. Зазначені параметри можуть 
забезпечити підвищення темпів демократизації в Україні, її політичної консолідації та прискорити 
рух в напрямі європейської інтеграції. Перспективами подальшої розробки теми, порушеної в даній 
статті, є розгляд нормативно-правових засад політичної консолідації в Україні й в світі. 
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The article systematizes and summarizes the main approaches to the essence and content 

of multiculturalism, which exist in the domestic socio-humanitarian discourse. Several 

theoretical problems that are facing Ukrainian researchers are highlighted. They are trying to 

comprehend possible "pros" and "cons" of a multicultural project, namely: the multiplicity of the 

interpretation of the concept of "multiculturalism," where there are two positions: 

the identification of multiculturalism with cultural pluralism and the understanding of the latter 

as an ideological and practical complex; identification of the main characteristics 

of multiculturalism; theoretical analysis or "hard", or "integral" models of multiculturalism; 

understanding of the value of multiculturalism as a strategy for the national development 

of the Ukrainian state at the present stage. 
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Вступ. Однією з головних тенденцій розвитку сучасної цивілізації стало визнання її 
культурного різноманіття, розуміння необхідності діалогу різних культур і світоглядів. 
Глобальний світ, який опинився перед обличчям принципово нових викликів, все глибше 
занурюється у ситуацію, коли наростають суперечності та невизначеність. У центр уваги все 
частіше потрапляють питання адаптації, акультурації, інтеграції, з одного боку, та диференціації, 
етнокультурного розшарування, етнізаціі соціальних відносин, міжетнічної напруженості, 
з іншого. У цьому зв’язку перед суспільством постають проблеми пошуку компромісу між 
етнокультурними групами в умовах множинності культур заради збереження цілісності 
мультикультурних суспільств. Все це обумовлює актуальність та необхідність наукового дискурсу 
щодо переосмислення ролі, значення та перспектив мультикультуралізму у контексті 
глобалізованого світу. Соціологічна рефлексія концепції мультикультуралізму актуалізується 
також необхідністю пошуку нових векторів розвитку сучасного світу в умовах глобалізації, 
виробленню оптимальних моделей міжкультурного співжиття та співіснування, що відповідають 
імперативам та викликам сучасності. 

Дискурс мультикультуралізму ведеться уже майже півстоліття й увесь цей час 
супроводжується жорсткою полемікою. В останні роки, особливо після гучних заяв у 2010-2011-х 
роках лідерів провідних європейських держав про те, що політика мультикультуралізму 
провалилася, концепція мультикультуралізму зазнала нищівної критики. Проте, це не зменшило 
інтересу вчених та політиків до даного явища. Мультикультуралістський дискурс усе ще звучить й 
у європейському мейнстримі, й у медійному просторі, й у наукових розвідках. Його прибічники, 
на противагу критикам, визнають лише кризу методів та форм здійснення 
мультикультуралістського проекту, а зовсім не неспроможність. досвіду. Й їх аргументи на захист 
мультикультуралізму полягають у наступному. По-перше, мультикультуралізм народився 
у рамках західної демократії, спирається на базові принципи й цінності ліберального суспільства: 
рівність, свободу, верховенство закону, толерантність, політкоректність, відмова від яких 
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у видимій перспективі є неможливою1. По-друге, реальність мультикультуралізму як факту 
багатокультурності стала беззаперечним фактом, до того ж у таких масштабах, на які, як зазначає 
італійський філософ У. Еко, Захід ніколи не очікував2. Адже культурно інтегрувати постійно 
зростаючі мільйонні потоки мігрантів об’єктивно дуже складно, якщо взагалі можливо. І у цьому 
смислі альтернативи мультикультуралізму немає. По-третє, у кожній державі практика 
мультикультуралізму має свою специфіку. І ключовий чинник полягає у тому, що ситуації дуже 
різняться від країни до країни і навіть від міста до міста3

. Тому питання полягає лише у виборі 
оптимальної моделі. 

Проблема мультикультуралізму є надзвичайно гострою й для сучасної України у контексті 
дискусій про співвідношення минулого, сучасного та пріоритетів майбутнього, полікультурності 
суспільства, взаємозв’язку між потребою актуалізації культурних традицій і модернізації усіх сфер 
суспільно-політичного життя, євроінтеграції та викликів глобалізації, потреби зміни екологічної 
парадигми буття суспільства, взаємоузгодження різновекторних ціннісних орієнтацій населення 
держави, подолання синдрому "розколотого суспільства". 

Аналіз досліджень та публікацій. Активні дослідження проблеми мультикультуралізму 
у зарубіжних соціальних науках почалися наприкінці ХХ століття. "Батьками-засновниками" теорії 
мультикультуралізму прийнято вважати І. Берліна та Г. Маркузе, у той же час важливу роль у її 
становленні відіграла й теорія справедливості Дж. Ролза, який доповнив класичну модель 
лібералізму вимогами справедливості. Подальшим розвитком теорії мультикультуралізму у своїх 
працях займались такі зарубіжні вчені, як З. Бауман, Р. Бернстайн, С. Бенхабіб, А. Борисов, 
М. В`євіорка, Н. Глейзер, Е. Гідденс, Л. Дробіжева, У. Кимліка, Р. Ле Коадик, Ч. Кукатас, 
О. Куроп`ятник, А. Ліпкін, В. Малахов, Л. Нізамова, Е.. Паін, Б. Парекх, Ч. Тейлор, Г. Терборн, 
В. Тишков, М. Тлостанова, М. Уолцер, Ю. Габермас та ін. Практично в усіх дослідженнях, які 
присвячені проблематиці мультикультуралізму, відмічається складність його дискурсу, оскільки 
інтерпретація даного феномену коливається у межах абсолютно протилежних позицій: від 
сприйняття мультикультуралізму як стратегії, що спрямована на збереження культурних 
відмінностей, до трактування його як нової форми расизму. 

У вітчизняному соціогуманітарному дискурсі проблема мультикультуралізму стала 
актуальною в останні десять – п’ятнадцять років. Одним з перших поштовхів для такого дискурсу 
став вихід у світ у 2001 році книги канадського дослідника Вілла Кимліки "Лібералізм і права 
меншин"4. Головний постулат, що звучить у даному виданні, полягає у наступному: сучасні 
негаразди та етнокультурні конфлікти у процесі побудови держави-нації не можуть бути вирішені 
на давно усталеній базі ліберальних принципів, тому потрібно доповнити традиційні принципи прав 
людини теорією прав меншин. Тобто вчений відстоює "жорсткий" варіант мультикультуралізму, 
суть якого полягає у тому, що мультикультурна держава повинна дотримуватися групової 
диференціації прав і забезпечувати культурним меншинам особливий захист5. 

Ще одним теоретичним підґрунтям для українського наукового дискурсу 
мультикультуралізму слугувало видання у 2004 році у перекладі українською англомовного твору 
відомого канадського соціального філософа Чарльза Тейлора "Мультикультуралізм і "політика 
визнання"6, де, постаючи прибічником концепції компромісного мультикультуралізму, автор 
поєднує поняття "визнання" з поняттям "мультикультуралізм" на тій підставі, що визнання 
самобутніх культурних особливостей різних людей можливо лише у суспільствах, що культивують 
полікультурні цінності. Дослідник вважає, що таке визнання є новою людською потребою і 
допускає, що всі члени сучасних суспільств очікують визнання7. 

                                                      
1 Карпов, Г. (2018) Великобритания: демография против мигрантов и мультикультурализма. GEOPOLITICS.BY 
<http://geopolitics.by/analytics/velikobritaniya-demografiya-protiv-migrantov-i-multikulturalizma> (2018, травень, 20). 
2 Эко, У. (2002). Хаос: возвращение Средневековья. Диалоги о Европе. Москва: Весь мир, 91.  
3 Тейлор, Ч. (2013). У розмаїтті мультикультурного контексту – майбутнє України. ZN.UA <http://gazeta.dt.ua/ 
socium/charlz-teylor-u-rozmayitti-multikulturnogo-kontekstu-maybutnye-ukrayini-_.html> (2018, май, 20). 
4 Кимлічка, В. (2001). Лібералізм і права меншин. Харків: Центр Освітніх Ініціатив,176. 
5 Ляпіна, Л.А. (2014). Концепція мультикультуралізму Вілла Кимліки. Вісник Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Соціологічні дослідження: методологія, теорія, методи, 1122, 33, 24. 
6 Тейлор, Ч. (2004). Мультикультуралізм і "політика визнання". Київ: Альтерпрес. 
7 Ляпіна, Л.А. (2015). Мультикультуралізм як визнання: соціологічна концепція Чарльза Тейлора. Вісник 

Одеського національного університету. Серія: Соціологія та політичні науки. 20, 2 (23), 31-32. 
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Як результат обговорення зазначеної праці у 2005 році вийшла одна з перших в Україні 
колективна монографія "Концепція мультикультуралізму" за редакцією кандидата філософських 
наук О.Є. Гомілка1, де українські соціальні теоретики у контексті аналізу теоретичної спадщини 
Ч. Тейлора намагалися осмислити феномен мультикультуралізму. Тут, зокрема, М.В. Поповичем 
були виявлені витоки мультикультуралізму, М.Д. Култаєва розглянула мультикультуралізм та його 
альтернативи, В.П. Козловський проаналізував мультикультуралізм як вимір нового нігілізму 
у контексті "кінця історії", С.В. Дрожжина досліджувала мультикультуралізм як концептуальну 
модель розуміння сучасного соціуму, у свою чергу, О.А. Ярошем були простежені межі 
толерантності у контексті мультикультуралізму тощо. 

Сьогодні в українському соціогуманітарному дискурсі існує значний плюралізм у класифікації 
мультикультуралізму та визначенні його змісту. Такі вітчизняні дослідники, як А. Бандурка, 
Є. Бистрицький, Д. Вовк, Н. Висоцька, В. Горський, С. Дрожжина, О. Калакура, В. Козловський, 
А. Колодій, С. Кримський, М. Култаєва, Т. Литвин, С. Остапенко, М. Попович, С. Пролєєв, 
М. Ручка, М. Шульга, О. Ярош, К. Яценко та інші вчені вже сформували певні підходи до розуміння 
теорії і практики мультикультуралізму, проте, як відмічає А Колодій, поки що ми не маємо 
системних досліджень з цього питання, а трактування його політиками та навколо-політичними 
аналітиками залишаються переважно на публіцистичному рівні2. Має місце і процес "дроблення” як 
наукових зусиль, так і проблематики дослідження, Як правило, більшість науковців торкаються 
окремих аспектів цього суспільно-політичного явища чи соціального феномену (етичні, мовні 
проблеми, місце в освітньо-виховній діяльності тощо) і мало хто займається комплексним 
дослідженням мультикультуралізму. Відтак, метою даної статті є систематизація та узагальнення 
підходів, що існують у сучасному соціогуманітарному дискурсі муультикультуралізму. 

Виклад основного матеріалу. Серед теоретичних проблем, які постають перед вітчизняними 
дослідниками – соціологами, філософами, політологами, культурологами – в їх спробах осмислити 
можливі “про” та “контра” мультикультурального проекту, можна виокремити як найбільш значущі 
наступні. 

Перше. Це множинність трактування поняття "мультикультуралізм". Аналіз літератури 
з вищезазначеної проблеми свідчить, що у соціогуманітарній науці досі відсутнє єдине, 
загальновизнане розуміння даного поняття. Розмаїтість інтерпретацій мультикультуралізму 
пояснюється тим, що даний феномен перебуває в епіцентрі різних теоретико-методологічних 
підходів щодо осмислення питань взаємодії культур3. Багатовимірність соціокультурної реальності 
не може не позначатися на розумінні сутності мультикультуралізму, що має своїм наслідком досить 
неоднозначне його змістовне визначення. Як справедливо відзначає М. Тлостанова, "поняття 
мультикультуралізму стало сьогодні "гумовим" терміном, яке уособлює низку, як правило, 
суперечливих тенденцій і явищ, оскільки кожен із дослідників, звертаючись до вивчення цього 
феномену, вкладає в нього, по суті, свій зміст" 4. 

У вітчизняному соціогуманітарному дискурсі сутності мультикультуралізму можна виділити, 
зокрема, два основних підходи. З одного боку, досліджувана категорія ототожнюється 
з багатокультурністю, тобто мультикультуралізм трактується як демографічно-описове явище, що 
констатує наявність у суспільстві чи державі етнічно або расово різноманітних суб’єктів5. Саме 
такий підхід дозволяє відомому соціологу М. Шульзі стверджувати, що в "нашій країні 
мультикультуралізм існує вже сотні років"6, і вбачати в останньому "механізм" стабілізації 
суспільства, розвиток його багатоманітності на основі рівності прав національної більшості та 

                                                      
1 Висоцька, Н.О. (2005). Концепція мультикультуралізму. Київ: Стилос. 
2 Колодій, А. (2011). Доктрина мультикультуралізму: перспективи модифікації у нових державах 
із неконсолідованими націями. Науковий вісник Демократичне врядування (8) 
<http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik8/fail/Kolodij.pdf> (2018, червень, 10). 
3 Недюха, М. П., Жарков В.О. (2015) Мультикультуралізм як поняття сучасної соціогуманітарної науки. Київ 
Арт-технологія, 8. 
4 Тлостанова, М.В. (2003) Эра Агасфера, или Как сделать читателей менее счастливыми. Иностранная 

литература, 1, 238. 
5 Висоцька, Н. (2008). Концепція мультикультуралізму і питання естетики. Питання літературознавства, 7, 111. 
6 Шульга, М. (2012). Деякі питання українського мультикультуралізму. Українське суспільство 1992-2012. 

Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг. Київ: Інститут соціології НАН України, 26. 
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культурних меншин. Представником даного підходу постає й М. Култаєва, яка зазначає, що ідея 
мультикультуралізму тісно пов’язана з ідеєю і дійсністю мультикультурного суспільства1. 

З іншого боку, мультикультуралізм здебільшого розуміється як "величезний за змістовим 
наповненням ідеологічно-практичний комплекс, що складається як з об’єктивних явищ, так і 
з суб’єктивних тлумачень"2. Таке трактування знаходимо, зокрема, у роботах української дослідниці 
С.Дрожжиної, яка характеризує мультикультуралізм як "стан, процеси, погляди, політику культурно 
неоднорідного суспільства, орієнтованих на свободу вираження культурного досвіду, визнання 
культурного різноманіття; культурний, політичний, ідеологічний, релігійний плюралізм, визнання 
прав меншин як на суспільному, так і на державному рівні"3. Відповідно, мультикультуралізм 
інтерпретується вченою не лише як терпимість щодо культурного різноманіття, а й як вимога 
законодавчого визнання прав расових, релігійних та культурних груп. 

Тотожне тлумачення мультикультуралізму наводить й політолог А. Колодій. У статті 
"Американська доктрина мультикультуралізму і етнонаціональний розвиток України" дослідниця 
трактує мультикультуралізм як принцип етнонаціональної, освітньої, культурної політики, яка 
визнає і підтримує право громадян зберігати, розвивати та захищати усіма законними методами свої 
(етно)культурні особливості, а державу зобов’язує підтримувати такі зусилля громадян4. 

Окремо можна виділити узагальнений (або комплексний) підхід до мультикультуралізму 
Н. Висоцької, яка основні дефініції цього явища згруповує у своєрідні кластери і пропонує 
розглядати мультикультуралізм як: демографічно-описовий, який констатує наявність у суспільстві 
чи державі етнічно або расово різноманітних сегментів; програмно-політичний, призначенням якого 
є реагування на етнічне на рівні програм політичних партій, окремих політичних ініціатив, 
ідеологічно-нормативний – як гасло чи модель політичної активності – ґрунтується 
на соціологічних, етико-філософських, політико-правових ідеях щодо місця соціальних груп 
з культурно відмінними ідентичностями у суспільстві; соціально-трансформативний, що 
спрямований на викорінення расизму, сексизму, гомофобії тощо, утвердження рівності для всіх груп 
суспільства; історичний, що наголошує на важливості вивчення, розуміння та включення 
в життєдіяльність суспільства якомога більшої кількості культур та їх взаємодії на засадах 
толерантності та досягнення взаєморозуміння5. 

Друге. У вітчизняному соціогуманітарному дискурсі мультикультуралізму знаходимо також 
спроби виокремлення його основних характеристик. Так, наприклад, С. Бондарук до найголовніших 
рис мультикультуралізму відносить наступні: наявність у суспільстві мовного чи етнокультурного 
плюралізму як загальносуспільної норми;; відкритість культури для сприйняття впливів з боку 
інших культур та взаємообміну з ними як інакшими культурами; розпад монолітних 
соціокультурних (у тому числі етнічних, релігійних) структур, подолання можливих бар’єрів, 
передусім, ізоляції та самоізоляції, головним чином під впливом нових технологій зв’язку та 
телекомунікацій; наявність на території держави постійно мігруючого населення (кочового тощо), 
яке утворює окремі спільноти з власною побутовою, світоглядною, мовною та культурною 
специфікою; подільність держави на окремі регіони, що постають як географічні, історичні, 
культурні, економічні чи політичні цілісності (так званий територіальний плюралізм); присутність 
у традиційному компоненті культури різноманітних "нашарувань" як своєрідних наслідків 
спонтанних чи примусових впливів з боку інших культур і цивілізацій у частині мови, звичаїв, 
способів господарювання, історії, філософії, побуту, військової справи тощо; наявність 
зафіксованих у громадській свідомості наслідків взаємодії народу з представниками інших народів 
упродовж власної історії (до останніх можна віднести: явища емпатії (співпереживання), стереотипи 
поведінки, ставлення, оціночні судження, різні форми упередженості аж до ксенофобії чи 

                                                      
1 Висоцька, Н.О. (2005). Концепція мультикультуралізму. Київ: Стилос, 30. 
2 Висоцька, Н. (2009). Концепція мультикультуралізму і питання естетики. Питання літературознавства: 

науковий збірник, 77, 110.  
3 Дрожжина, С.В. (2009). Теоретичні аспекти мультикультуралізму. Publishing house Education and Science 
<http://www.rusnauka.com/4_SND_2009/Economics/40530.doc.htm> 
4 Колодій, А. (2008). Американська доктрина мультикультуралізму і етнонаціональний розвиток України. 
Агора. Україна і США: взаємодія у галузі політики, економіки, культури і науки, 6, 14. 
5 Висоцька, Н. (2009). Концепція мультикультуралізму і питання естетики. Питання літературознавства: 

науковий збірник, 77, 111-112. 
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комплексів, що склалися історично); наявність світоглядного, у тому числі й релігійного 
плюралізму, віротерпимості тощо1. 

У свою чергу, на думку української дослідниці А. Гордієнко, в основі мультикультуралізму 
закладено три основоположних принципи: визнання державою культурного плюралізму як важливої 
характеристики громадянського суспільства; усунення перешкод, які заважають соціалізації 
маргінальних культурних груп та підтримка відтворення й розвитку різноманітних культур2. 

Третє. Ще одним напрямком у вітчизняному соціогуманітарному дискурсі 
мультикультуралізму є теоретичний аналіз його моделей. Зокрема, С. Дрожжина та Ю. Савельєв 
постають прихильниками "жорсткого" мультикультуралізму. Українські науковці вважають, що 
суспільство може бути мультикультурним лише за умови забезпечення державою рівних прав та 
свобод для представників усіх груп. А. Колодій, беручи до уваги недосяжність етнокультурної 
асиміляції з внутрішніх причин та її небажаність з глобальних і суто гуманістичних міркувань, 
пропонує розглядати модель "інтегрального мультикультуралізму" як найприйнятнішу для 
етнокультурної політики в Україні. Ця позиція обґрунтовується тим, що такий мультикультуралізм 
"згладжує суперечності і сприяє порозумінню, визнає актуальність для молодих національних 
держав перевіреного принципу: одна держава – одна домінуюча соцієтальна культура", а відтак він 
може бути прийнятний як "орієнтир етнополітики для посткомуністичних суспільств, у тому числі й 
України, які змушені поєднувати завдання модерної і постмодерної епох"3. Власне, запропонована 
А. Колодій модель вимагає від членів мультикультурного суспільства заявити про себе внесками 
у побудову спільного блага. 

І, нарешті, ще одним цікавим моментом у соціокультурному дискурсі мультикультуралізму є 
розуміння цінності останнього як стратегії національного розвитку України. Як влучно зазначає 
український дослідник Д. Вовк, в Україні мультикультуралізм "розглядається як ускладнюючий 
чинник в усвідомленні завдань розвитку української державності. Проте орієнтація у світовому 
соціокультурному просторі вимагатиме визначення позиції України щодо мультикультуралізму як 
політико-ідеологічного та теоретичного конструкта, як елемента логіки постмодерну"4. 

Серед українських науковців також, як у попередніх дискусіях, не існує універсального 
визнання цінності мультикультуралізму. Так, О. Батіщева зазначає, що "поширення дискурсу 
мультикультуралізму обумовлює послаблення ролі культури титульної нації". На думку дослідниці, 
в умовах "послаблення ролі культури титульної нації через поширення дискурсу 
мультикультуралізму" державна культурна політика має "підкреслити важливість національного 
стилю життя", а "…передумовою успіху нової національно-культурної ідентичності є цілісність 
мовного середовища", тому застосування єдиної державної мови О. Батіщева вважає "пріоритетом 
державної культурної політики в умовах глобалізації"5. 

Отже, йдеться про повернення до неоконсерватизму як засобу долання недоліків глобалізації 
та уніфікації. Йдеться про крайню негативну позицію щодо застосування принципу 
"мультикультуралізму" в українській політиці. Така позиція збігається з посиленням скепсису 
в Європі щодо стратегії мультикультуралізму. Держава втручається в культурну політику, у сферу 
прав особистості щодо культурного вибору, що однозначно визначає негативні тенденції для 
популяризації концепції мультикультуралізму в Україні за умов становлення такої позиції 
як державної6. 

                                                      
1 Бондарук, С.О. (2002). Досвід західних демократій та мультикультурний розвиток в Україні. ІІ Міжнародна 

наукова конференція (24-26 травня), м. Одеса, 25-29. 
2 Гордієнко, А.В. (2012). Концепція мультикультуралізму в сучасному науковому дискурсі. Наукові праці 
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«модерну» з «постмодерністською риторикою. Актуальні проблеми політики, 48, 50. 
5 Батіщева, О. (2007). Державне управління розвитком національної культури в умовах глобалізації: 
Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидита наук з державного управління. Львів: Національна 
академія державного управління при Президентові України, 16. 
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Проте, на думку автора статті, на сучасному етапі вибір власної оптимальної моделі 
мультикультуралізму неможливий без урахування декількох умов, а саме: якщо визнання державою 
культурного різноманіття не буде загрожувати її територіальній цілісності та національній безпеці; 
якщо відбуватиметься подальший розвиток демократії та громадянського суспільства, що 
забезпечить захист прав людини; якщо будуть створені нові можливості для розвитку культури не 
тільки меншостей, але й більшості, тобто титульного етносу. В ідеалі, модель мультикультуралізму 
в Україні має стати новою cоціополітичною стратегією, що визначатиме якісно нові засади 
організації соціального процесу, які базуються на тому, що особистість повинна бути вільною від 
негативних етнокультурних стереотипів і володіти розвинутим почуттям розуміння та прийняття 
інших культур. 

Отже, підсумовуючи вищевикладене та визнаючи теоретичну й практичну значущість 
попереднього наукового доробку, слід наголосити на недостатній розробленості мультикультурної 
проблематики у вітчизняних наукових студіях. Зокрема, бракує розвідок, присвячених вивченню 
сучасних теоретичних моделей мультикультуралізму та можливості їх практичної реалізації з метою 
вирішення проблем культурного розмаїття в сучасному українському суспільстві. 

Дискусії, пов’язані з визначенням сутності та оцінкою перспектив мультикультуралізму, 
тривають; однозначних відповідей і єдиної моделі не існує, і це можна оцінювати як необхідність та 
можливість розширення дискусійного поля. Сформувався певний науковий дискурс, який можна 
розуміти як спробу через нові інтерпретації мультикультуралізму знайти ефективні моделі 
міжкультурного і міжконфесійного діалогу, виявити перспективи мультикультуралізму в контексті 
глобальних трансформацій. Науково-соціологічна рефлексія феномена мультикультуралізму 
виступає необхідною концептуальної компонентою пошуку нових орієнтирів розвитку сучасного 
глобалізованого світу. 
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political elite. 

Різні суб’єкти політики здійснюють на політичний процес неоднаковий вплив. Більшість не 
бере безпосередньої участі в політичному житті. Цим займається особливий прошарок людей, яких 
називають політичною елітою. Правляча еліта складається з трьох взаємопов’язаних елементів: 
носієм владних функцій виступає політична еліта; бюрократична еліта охоплює представників 
управлінського апарату; комунікаційна та духовна еліта – це представники засобів масової 
інформації, науки, культури, духовенства1. 

Формування політичної еліти як вищого кадрового складу державного та політичного 
управління – одне з головних питання стратегії та тактики влади, її життєздатності та авторитету. 
У зв’язку з цим, найважливішим аспектом кадрової політики та механізмів її реалізації є елітна 
інженерія. Вона робить необхідним впровадження кадрових технологій, відповідних вільному 
демократичному суспільству, де кар’єра здійснюється на демократичній основі, законності і 
делегування повноважень пануючих органів зверху вниз. 

Сучасна політична ситуації в нашій країні стимулює науковців до подальшого дослідження 
процесу формування політичної еліти, набуття нею новітніх ознак, які виникають в процесі 
оновлення політичної системи. І тут цікавим є факто, що сьогодні науковці йдуть шляхом звернення 
до розуміння цих проблем з точки зору філософії, напрямків гуманітарної направленості, і як 
правильно відзначають Т. Бутирська та О. Крюков, в дослідженнях спостерігається зміщення 
акцентів з адміністративно-нормативних на соціально-філософські. Дійсно, у більшості сучасних 
публікаціях увага приділяється не стільки на технічних аспектах державного будівництва і 
державного управління, скільки на логічних закономірностях його становлення і розвитку 2. 

                                                      
1 Рудич, Ф. (2005). Правляча політична еліта України, її вплив на розвиток і синхронізацію суспільства. 
Наукові записки Курасівські Читання, 30, 2, 220. 
2 Бутирська, Т., Крюков, О. (2010). Світогляд найвищих посадових осіб держави крізь призму елітної 
інженерії. Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння <http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-
book/putp/2010-1/doc/2/04.pdf> (2018, червень, 10). 
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Так, цікавими розробками для даного предмету дослідження можуть бути роботи 
Т. Бутирської та О. Крюкова, які розглядають проблеми, що пов’язані з формуванням світогляду 
найвищих посадових осіб держави на засадах елітної інженерії; праці Ф. Рудича, який докладно та 
ґрунтовно досліджує вплив на розвиток і синхронізацію суспільства правлячої політичної еліти; 
О. Ткач, в роботах якого основна увага приділяється розгляду особливостей рекрутування 
політичної та адміністративної еліти в Україні, та деякі інші праці. Але, на сьогодні відсутні 
дослідження щодо розуміння сутності політичної еліти в рамках елітної інженерії, а це є дуже 
своєчасним та актуальним саме для України, для українського політичного процесу. 

Метою статті є окреслення актуальних проблем формування політичної еліти скрізь призму 
елітарної інженерії. Для досягнення мети слід визначити розуміння елітарної інженерії; 
обґрунтувати необхідність застосування даного терміну для процесу формування вітчизняної 
політичної еліти; дослідити проблемні аспекти елітарної освіти щодо функціонального призначення 
політичної еліти. 

Як правильно визначає О. Ткач, соціальна результативність еліти значною мірою залежить від 
її якісного складу, професійної компетентності. Якість еліти визначається системою її відбору. 
Характеристикою рекрутування є забезпечення спадкоємності еліти, а також подальший відбір і 
призначення на специфічні елітні позиції 1. А для України, яка вже довгий час знаходиться процесі 
демократизації, й досі гостро стоїть питання щодо формування власної національно зорієнтованої 
політичної еліти та становлення нової системи політичних відносин. І як визначається в Стратегії 
державної кадрової політики на 2012–2020 роки, – «вирішення цих питань дасть можливість 
створити сприятливі умови для розвитку України як демократичної держави та 
конкурентоспроможного гравця на міжнародній арені. Генератором та рушійною силою 
становлення потужної Української держави має бути політична та адміністративна еліта, оскільки 
саме вона концентрує у своїх руках державну владу і державне управління та відповідає 
за вироблення і реалізацію загальнонаціональної стратегії розвитку 2. 

Політична еліта визначається за такими основними характеристиками: це функціональні 
ознаки, до яких відносяться ті, хто обраний або ті, хто нами керує; та ціннісні ознаки, тобто це ті, 
хто гідний правити. Як вказує Ф. Рудич, в ці критерії повинні зберігатися. На його думку, суть і мета 
демократії полягають саме в наближенні суспільства до цього ідеалу: демократичні інститути 
впроваджуються для того, щоб, з одного боку, правили ті, хто гідний правити, з іншого – щоб ті, хто 
гідний правити, отримали таку можливість 3. 

Тому, для відновлення суспільства повинна бути створена нова філософія рекрутування 
політичної еліти, відповідно до якої особливими ознаками повинні стати гуманізм та 
демократичність, законність, реалістичність, раціональність, відкритість, прозорість, колегіальність, 
соціальне партнерство та справедливість, моральні цінності. Тобто, елітна інженерія представляє 
собою особливу систему кадрових відносин, які створює сприятливі умови для висунення на вищі 
посади найбільш талановитих і освічених людей, здатних на реальне лідерство. Акцент робиться 
на особисті заслуги і конкретний внесок в розвиток суспільства та держави. Саме ці ознаки повинні 
стати головними критеріями просування до правлячої еліти демократичного суспільства. 

Ефективність діяльності владних органів вирішальною мірою залежить від рівня 
компетентності тих, хто управляє. У владні структури повинні прийти особистості, які пройшли 
відповідні конкурси, які бажають і здатні до самовдосконалення. Управлінці покликані володіти 
політичною культурою, тобто досконало розуміти закони суспільно-політичного державного 
устрою, закономірності соціального та політичного розвитку, професійно вміти застосовувати ці 
знання в своїй сфері, налагоджувати відносини з колегами по політичному управлінню. 
Як правильно зазначає Ф. Рудич, й нести правову та моральну відповідальність за стан справ 
у галузі, якою вони керують 4. 

                                                      
1 Ткач, О. (2014). Особливості рекрутування політичної та адміністративної еліти в Україні. Софія. 

Гуманітарно-релігієзнавчий вісник, 1 (1), 58-60. 
2 Указ про Стратегію державної кадрової політики на 2012–2020 роки 2012 (Президент України). Офіційний 

сайт Верховної Ради України <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/45/2012> (2018, червень, 10). 
3 Рудич, Ф. (2005). Правляча політична еліта України, її вплив на розвиток і синхронізацію суспільства. 
Наукові записки Курасівські Читання, 30, 2, 221. 
4 Там само, 222. 
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О. Ткач виділяє такі загальні політичні закономірності, які впливають на формування 
політичної еліти в Україні: «Істотною ознакою правлячої еліти є не стільки вплив на формування 
державної політики, скільки наявність формальних владних повноважень; сутнісними ознаками 
еліти є авторитет, популярність у суспільстві, інтелектуальні здібності, високий рівень освіти, 
високий рівень компетентності в певній сфері діяльності; сучасна українська еліта – це декілька 
згуртованих або «розмитих» груп, а правляча еліта є лише одним з багатьох елітних угрупувань, що 
функціонують в Україні. Саме вдосконалення механізмів функціонування політичної еліти 
сприятиме становленню України як демократичної, правової й соціальної держави. Це стосується 
вдосконалення низки механізмів функціонування еліти; забезпечення відкритості процесу 
підготовки та прийняття управлінських рішень, зокрема через їх попереднє обговорення; 
забезпечення рівномірного розподілу функцій і відповідальності щодо вирішення певних проблем 
між усіма зацікавленими в цьому акторами; забезпечення неухильного виконання спільно 
прийнятих рішень до моменту їх спільного перегляду або виконання» 1. 

Як відомо, рекрутування – це діяльність по створенню умов для заповнення вакансій 
компетентними фахівцями, які відповідають необхідним вимогам. Найбільш розповсюдженими 
каналами рекрутування політичної еліти є: система освіти, державний апарат, органи місцевого 
самоврядування, політичні партії, бізнес. Існує два типи рекрутування еліт – відкритий та закритий. 
Перший тип передбачає відбір, за якого вирішальними критеріями є особистісні якості людини та її 
досягнення, при другому – особиста відданість лідеру чи певній політичній групі 2. На сучасному 
етапі розвитку політичної науки слід говорити про застосування стратегічного кадрового 
менеджменту, одним з завданням якого є створення системи рекрутування необхідного персоналу 
під певні критерії. 

В політичній науці виділяють об’єктивні і суб’єктивні критерії оцінки якості еліти. Об’єктивні 
критерії – результати її політико-управлінської діяльності, синтетичним показником якої є стан 
країни в цілому, якість життя населення (процвітає країна або знаходиться в стані занепаду); 
життєвий рівень населення, його культури; наскільки вільний народ і як реалізуються його творчі 
потенції; наскільки забезпечена його безпека – зовнішньополітична, економічна, продовольча, 
екологічна. Суб’єктивні критерії – інтелектуальний потенціал еліти, професіоналізм і моральні 
підвалини, культурний і освітній рівень. 

Якість еліти багато в чому залежить від принципів і технологій її формування. Кадрове 
рекрутування і політична соціалізація – це залучення людей до активного політичного життя і 
державно-управлінську діяльність, за допомогою якого формуються законодавчі і виконавчі органи 
держави, урядовий апарат, керівні кадри державних установ. 

У стабільних політичних системах рекрутування еліти здійснюється відповідно до ретельно 
розроблених процедур, традицій, чим забезпечується періодичне оновлення складу еліти. В умовах 
руйнування політичного і соціального укладів суспільства, соціально-економічної і політичної 
нестабільності можна говорити про трансформацію і зміну еліт. У даній ситуації виникає багато 
вакансій, які інколи заповнюються з порушенням демократичних і наукових принципів кадрової 
роботи, законів та норм. Бажання зайняти елітні позиції стимулюється прагненням до високого 
статусу, престижністю, можливостями владної управлінської діяльності, привілеями, в тому числі 
матеріальними. Однак виникає завдання забезпечення відповідності кваліфікації нової політичної 
еліти, її моральних і ділових якостей і тому, визначення принципів рекрутування еліти мають 
виняткову важливість для політичної системи. Вони сприяють її зміцненню або руйнування. 
Демократична політична система створює реальні можливості для кожного громадянина досягти 
становища, що дозволяє йому вважатися членом правлячої еліти. Якість еліти багато в чому 
залежить від якості соціальних джерел і способів її формування. 

Теоретично, діяльність у сфері соціально-політичного управління вимагає від людини високої 
культури, відповідних здібностей, професійної підготовки. Еліта формується природним шляхом, 
в процесі відтворення і вирішення головного соціально-політичного протистояння між народом і 
владою, між громадянським суспільством і державою. Поповнюється вона за рахунок осіб високого 

                                                      
1 Ткач, О. (2014) Особливості рекрутування політичної та адміністративної еліти в Україні. Софія. 

Гуманітарно-релігієзнавчий вісник, 1 (1), 58-60. 
2 Ковбасюк, Ю.В., Трощинський, В.П., Сурмін, Ю.П.: ред. (2010) Енциклопедичний словник з державного 

управління. Київ: Формат, 134. 
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соціального становища, сильних особистісних якостей індивідуума і відповідної професійної 
підготовки, за рахунок людей, здатних відтворювати потужний інтелектуальний продукт – головну 
цінність еліти. В Україні процес становлення політичної, управлінської еліти очікується довгим і 
болючим. Це обумовлено труднощами трансформації старої системи і помилками в здійсненні 
нового курсу. 

Українське суспільство потребує продуктивної політичної еліти, яка щиро прагне 
до досягнення усвідомлених народом цілей суспільства; забезпечує участь соціальних сил 
в управлінні суспільством; створює оптимальне поєднання демократизму, професіоналізму і 
моральності в політичному управлінні; вміє налагоджувати демократичний тип відносин без 
ідейного диктату і політичного насильства; орієнтована на розвиток суспільного виробництва, 
підйом економіки, розвиток освіти, науки, культури. Вирішення цих завдань забезпечить 
стабільність розвитку суспільства. Для цього необхідно домогтися відкритості і рухливості еліти. 
Відкритість еліти передбачає спрямованість кадрової політики і її механізмів на інтереси 
суспільства; забезпечення соціальної мобільності, поповнення еліти професійно підготовленими і 
здатними людьми; виховання суспільства в дусі поваги до влади; наявність постійного 
демократичного контролю над елітою з боку суспільства. Ці умови дозволять прийти до влади 
політиків, які демократичними методами в правових рамках нададуть суспільству шанс до розвитку 
у позитивнмоу напрямку. Країна, яка не має елітарного шару фахівців, не має стабільності, 
характеризується творчої інерційністю, не має ціннісного самовизначення та дієздатного 
професійного корпусу. Країна потребує елітарізації всіх сфер діяльності і, перш за все, в сфері 
політичного управління. 

Підготовка еліти відбувається не природно, а шляхом спеціальних організаційних дій. Ними 
можуть бути: створення клубів спілкування, особливої фіксації в засобах професійної інформації; 
акцентування в засобах масової інформації і статусному спілкуванні; створення традицій 
додаткових форм заохочення, оплати праці; створення іміджу, етикету, системи внутрішніх вимог і 
відповідальності і т. д. 

Елітна інженерія – це механізм, який постійно ставить питання і відповідає на них: які керівні 
посади потрібні і з яких джерел їх можна заповнити; якими здібностями, знаннями і вміннями 
повинні володіти ті, хто на них претендує; як відбирати і просувати людей до заняття посад на рівні 
правлячої еліти; що потрібно для того, щоб люди успішно і динамічно просувалися вгору 
по ієрархічній драбині; які програми необхідно мати на озброєнні, щоб вони створювали сприятливі 
умови для просування в еліту. 

Типологізація системи рекрутування еліт на рівні «відкритість – закритість» є більш 
правильною, ніж на підставі «демократизм – авторитаризм». Елітна освіта, яка сумісна з головними 
ідеями демократії, більше відповідає критеріям соціальної справедливості. Елітарна ж, навпаки, 
суперечить демократичним принципам і нормам і має долатися в міру соціального і політичного 
прогресу людства, перш за все, – в бік демократії і соціальної справедливості. 

Приведення особових якостей організаційних фігур держави у відповідність державним 
функціям Г. Ашин і Е. Охотський визначають як елітну інженерію, в якій визначальну роль вони 
відводять елітній освіті1. Тим самим, ставиться питання про спеціалізовану підготовку 
організаційних фігур держави, як обумовлена наступними чинниками. По-перше, специфічною 
особливістю інформації є те, що вона стає доступною тільки особам, що мають відповідний рівень 
підготовки, і залишається незрозумілою для тих, хто відповідним чином не підготовлений.  
По-друге, важливим є не тільки сприйняття інформації, але й подальше вміння нею розпоряджатися, 
а саме – організувати її використання на користь держави. На думку Т. Бутирської, подібні 
особливості говорять про те, що світогляд організаційних фігур держави повинен формуватися 
не так, як зараз – від приватного до загального (що характерно для бізнес-освіти), а навпаки – від 
загального до приватного. Тому покладатися на «самоорганізацію» еліти, на її формування 
«демократичним шляхом», держава не має права, оскільки ефективність державного будівництва, 
реалізація державного потенціалу в істотному ступені залежить від якості державної еліти, її освіти 
і, відповідно, рівня світогляду2. Хоча я вважаю цю думку досить спірною. 

                                                      
1 Ашин, Г. (1999). Курс элитологии. Москва: МГИМО, 338. 
2 Бутирська, Т., Крюков, О. (2010). Світогляд найвищих посадових осіб держави крізь призму елітної 
інженерії. Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння <http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-
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Таким чином, можна сказати, що елітарна освіта направлена на підготовки еліти. Аналіз 
особливостей сучасної об’єктивності дійсності свідчить про високу суспільну потребу 
інституалізації елітарної освіти. При цьому процес інституалізації повинен протікати з опорою на 
досягнення світової науки й гуманістичні традиції української культури. Тому, в основу 
диференціації виховання політичної еліти повинен бути покладений ідеал високого духовного 
розвитку, який вибудовувався на базі виявлення взаємозалежності переважаючих гідностей і 
високих показників можливості культурно-морального самовдосконалення людини. Проблема 
елітної освіти та соціальної справедливості залишається однією з важливих проблем формування 
політичної еліти. Підвищення якості політичної еліти безпосередньо пов’язане з якістю освіти в тій 
або іншій країні і безпосередньо з освітою, що отримується елітою. У сучасному світі вкрай 
необхідна еліта професіоналів, і елітарну освіту необхідно розбудовувати на всіх рівнях. Визначено, 
що актуальність формування національної політичної еліти, її роль у житті держави й суспільства 
не викликає сумнівів. Підготовка висококваліфікованих політиків є тривалим процесом, який багато 
в чому залежить від системи освіти. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Прийняття політичних рішень є одним з 
найбільш динамічних та багатовимірних аспектів сучасної теорії політичних інститутів і процесів. 
Здатність визначити варіанти оптимального впливу на політичні події в умовах мінливої ситуації є 
одною з провідних ознак політичної ефективності та професіоналізму. У трансформаційному 
середовищі політична наука вивчає політичні рішення як у ретроспекції (аналізуючи причини і 
наслідки минулих подій) так і у межах політичного прогнозування (спрямовуючи зусилля на 
визначення сценарних планів та процесу вибору альтернатив). Прийняття політичних рішень 
вивчається теорією політичного менеджменту як одна з практик демократичного публічного 
адміністрування. Також важливим є питання рівня політичних рішень (починаючи з локальних і 
завершуючи глобальними). Нормативно-правовий аспект прийняття політичних рішень розкриває 
не лише межі дозволеного у діях політичних акторів, але й розкриває структуру процесу 
десіжнмейкінгу в сучасних умовах. 

В умовах демократичної відкритості й підзвітності органів влади формуються процедури та 
етапи ухвалення політичних рішень. Тому їх визначення потребує додаткового аналізу. 
У трансформаційних державах зберігаються як інноваційні тенденції демократичної політики 
із широким залученням громадськості, так і тіньові кулуарні домовленості, властиві номенклатурному 
правлінню часів тоталітарного режиму. Для сучасної України важливим є визначення напрямку 
реформування процесів прийняття політичних рішень з метою остаточного усунення елементів 
пострадянського політичного керівництва. Подальший демонтаж адміністративно-директивних 
структур прийняття рішень можливий лише за умови чіткого усвідомлення демократичного характеру 
законодавчих змін і норм, які будуть обґрунтовувати легітимність політичних рішень. 

Аналіз останніх публікацій. Істотні аспекти взаємодії сфери прийняття політичних рішень та 
нормативно-правового обґрунтування політичної діяльності вивчали вітчизняні вчені. Зокрема, 
С. Костючков вивчає політико-правові та соціальні аспекти взаємодії громадянського суспільства і 
держави1, Г. Музиченко досліджує формування та здійснення державної політики у країнах 

                                                      
1 Костючков, С. К. (2012). Громадянське суспільство і держава: політико-правові та соціальні аспекти 
взаємодії. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Серія Політологія. 
182, 170, 38-40. 
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пострадянського простору у контексті впливу політико-правових та соціально-економічних 
чинників1, В. Григор’єв підкреслив політико-правову природу Конституційного Суду в системі 
поділу влади2, В. Богданов надав увагу політико-правовому виміру ідеї справедливості в соціальній 
політиці сучасної демократичної держави3. Однак, проблема правових нормативів процесу 
прийняття політичних рішень потребує подальшого дослідження у контексті мінливих умов 
трансформаційного суспільства. 

Метою статті є визначення нормативно-правового контексту процесів прийняття політичних 
рішень у трансформаційних державах. Завданням статті є встановлення змісту концептуально-
нормативного правового обґрунтування політичних рішень в умовах демократичних реформ. 

Основний зміст статті. Взаємозв’язок між владними рішеннями й нормативно-правовим 
обґрунтуванням у сучасній політичній науці розглядаються у неоднозначних термінах причинно-
наслідкової детермінації. Водночас ухвалення рішень виступає діяльністю, яка вимагає від суб’єкта 
політики професійної підготовки, перспективного бачення, чіткого усвідомлення своїх цілей та 
завдань у мінливій ситуації. Парадигма політичних рішень, яка спирається на аксіоматику 
політичної доцільності, що веде свій відлік у європейській традиції від часів Н.Макіавеллі, 
на сучасному етапі багаторазово ускладнюється технологічністю політичного процесу, його 
процедурністю та наявністю багатьох обмежень. Саме ці рамки й обґрунтовуються правовими 
документами. Як зауважує вітчизняний вчений А. Драшкович, «реформи, що їх потребує наша 
країна, можливі лише за дотримання вимог щодо раціональності та ефективності владних рішень, 
але вони також не можливі без довіри населення, активної участі громадян у процесі вироблення та 
прийняття владних рішень, тобто доповнюються необхідністю легітимації владного рішення»4. 

Унікальність ситуації пострадянських трансформацій полягає в тому, що на відміну від країн, 
які перебували в орбіті західної цивілізації, або в межах західної колоніальної системи, тлумачення 
правових регулятивів правової діяльності пов’язане, передусім, з аспектами політичної боротьби та 
досягнення мети за межами будь-яких встановлених правил. Тому правові засади прийняття 
політичних рішень у пострадянських країнах відзначається залежністю від конвенційного підходу 
всієї сукупності політичних суб’єктів, від їх спроможності і бажання або небажання виконувати 
встановлені правила. Крім того, властивим для пострадянського політикуму є індивідуальна 
невизначеність політичних акторів щодо дотримання політико-правових норм. На думку 
А. Драшковича, «у широкому розумінні посткомуністичний світ характеризується співіснуванням 
в одному політичному та соціально-економічному просторі несумісних речей – залишків радянської 
авторитарної системи та елементів демократичного політичного режиму»5. 

Основними регулятивами процесів прийняття рішень у період переходу до сталої демократії є 
регламентація політичних дій за часом, простором і масштабом. Найбільш формалізованими, 
з правової точки зору, є процеси підготовки та проведення виборів, формування органів 
законодавчої влади та місцевого самоврядування. У сучасній Україні весь комплекс законодавства, 
який дозволяє займатися політичною діяльністю у демократичному режимі, є сформованим. Однак 
більшість політичних сил розглядає ці обмеження лише як зовнішні й у прийнятті рішень керується, 
передусім, лише власними інтересами та ситуативними потребами. Прикладом є творення політико-
технологічних політичних сил, які, згідно із законодавством, мають представляти конкретні групи 
громадян, проте фактично спрямовані на досягнення електорального результату й вплив на 
формування інститутів влади. Згідно з А. Драшковичем, «у владному полі нашої країни 
зустрічаються як тенденції до повернення авторитаризму, так і становлення процедури прийняття та 
реалізації владних рішень, що відповідає вимогам демократичної політичної взаємодії. Остання 
                                                      
1 Музиченко, Г.В. (2011). Політико-правові та соціально-економічні чинники формування та здійснення 
державної політики у країнах пострадянського простору. Політологічні записки, 4 
<http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2011_4_15> (2017, березень, 23). 
2 Григор’єв, В.А. (2011). Політико-правова природа Конституційного Суду в системі поділу влади. Актуальні 

проблеми держави і права, 60, 305-310. 
3 Богданов, В.С. (2011). Ідея справедливості в соціальній політиці сучасної демократичної держави: політико-
правовий вимір. Актуальні проблеми держави і права, 58, 30-37. 
4 Драшкович, А.І. (2013). Особливості легітимації владного рішення в умовах демократичного переходу. 
Актуальні проблеми політики, 49, 144. 
5 Драшкович, А.І. (2013). Особливості легітимації владного рішення в умовах демократичного переходу. 
Актуальні проблеми політики, 49, 144. 
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передбачає широке залучення громадськості, представників мас-медіа та експертного товариства 
до вироблення владного рішення, пошук консенсусу та компромісу серед владних інституцій, 
зацікавлених політичних груп та акторів»1. 

Крім детермінант радянського комуністичного минулого на процеси прийняття рішень 
трансформаційних країн значний вплив справляє інноваційна сторона політичного менеджменту й 
нові (некласичні) форми розуміння політичного процесу. Прогнозування політичної ситуації та аналіз 
власного становища і становища конкурентів політичними гравцями ведеться не лише беручи до 
уваги класичні лінійні залежності та дії, але й нетрадиційні підходи, які виключають бачення 
кінцевого результату процесу десіжнмейкінгу та диверсифікують чинники впливу на політичні 
рішення. У цілому політика в умовах плюралістичної демократії втрачає владоцентричність та 
детермінацію з боку інтегрованого владно-політичного центру. Така ситуація складається внаслідок 
явища постмодернізації політики. На думку А. Драшковича, «екстраполяція «постмодерної гри» та 
постсучасних уявлень про владу на політичну площину означає, окрім іншого, відмову від принципів 
ієрархії, когерентності та системності у діяльності владних інституцій, прийнятті владних рішень»2. 

Плюралізація суб’єктів політики на додаток до ідеологічного плюралізму у політичній 
діяльності визначає нестандартність підходів та механізмів врахування політичних альтернатив та 
узгодження спільної політичної діяльності. Критеріями ефективності та креативності політичного 
рішення у нових умовах є можливість задоволеності його результатами широкого кола політичних 
акторів, в тому числі громадських і нерегулярних учасників політики3. Як стверджує А. Драшкович, 
«сучасне урядування виступає складною багатошаровою чи багатогалузевою діяльністю, в якій 
публічна політика складається з численних моментів прийняття рішень за участі громадян: участь 
стає способом урядування»4. 

Усвідомлення особливостей прийняття політичних рішень відбувається в умовах 
опрацювання демократичних практик та набуття демократією стабільного характеру. Правові норми 
при цьому набувають не лише значення для використання, але й прямий досвід застосування 
у різних ситуаціях. Інакше кажучи, правові норми набувають значення прецедентів. В умовах 
перехідних країн кожна нова виборча кампанія і легітимація урядів як органів політичного 
управління виробляє новий зразок правозастосування в межах політичних регулятивів. Фіксований 
статус обов’язкових для виконання правових норм з’являється, коли більшість партійних гравців є 
задоволеними розвитком подій і не піддають сумніву легітимність розподілу владних повноважень. 
На думку вітчизняної дослідниці Н. Вінникової, «у контексті плюралістичного підходу влада 
вимірюється за допомогою вивчення її здійснення – через встановлення параметру того, з якою 
частотою і хто перемагає або програє в ході рішення відповідних питань, тобто з’ясування того, хто 
бере гору в ситуації прийняття рішень»5. 

Інструментальні підходи у виконанні політичних рішень визначають підходи до прямого або 
опосередкованого використання влади і кожне рішення має цілком конкретні наслідки. Тому 
в межах предметів відання, макрополітичні інститути прагнуть формувати спеціалізовані органи 
управління, які за умови відносної автономії будуть вирішувати важливі суспільні питання. На цій 
основі проблема зростання демократії є характерною не лише для авторитарних, але й для 
демократичних урядів. Особливо це стосується моментів виходу системи на формування дієвого 
комплексу політичних інститутів. Вони можливі лише за умови усвідомлення учасниками 
політичної діяльності термінів та обмежень, які висуває система державного адміністрування та 
залежності, які встановлюються між політичними рішеннями макрорівня та їх усвідомленням 
на рівні виконання. Згідно з Н. Вінниковою, «у створенні корпоративних агентств, що знаходяться 
між державою і суспільством, вони вбачають інструмент, що дозволяє інкорпорувати в механізм 
прийняття державних рішень різноманітні громадські об’єднання з наділенням їх дорадчими 

                                                      
1 Там само. 144. 
2 Там само. 144. 
3 Мороко, В.В. (2010). Партійне будівництво в сучасній Україні (1996–2010 рр.): монографія. Запорізький 
національний університет. Запоріжжя: АА Тандем, 207. 
4 Драшкович, А.І. (2013). Особливості легітимації владного рішення в умовах демократичного переходу. 
Актуальні проблеми політики, 49, 147. 
5Вінникова, Н.А. (2014). По той бік демократії: незмінність елітизму політичних рішень. Гілея: науковий 

вісник, 87, 332. 
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функціями. У результаті при державних органах з’являється система консультативних органів 
з окремих напрямків політики. І хоча такі органи часто об’єднують представників протиборчих 
груп, в ході цього процесу відбувається подолання конфліктів, гармонізація інтересів й вироблення 
компромісних варіантів політичних рішень»1. 

Правовий контекст політичних рішень проявляється не лише в усвідомленні та 
самообмеженні політичних гравців але й у інтерналізації правових запобіжників до цільових 
параметрів діяльності зацікавлених груп. У такий спосіб законодавчі правила, визнані всіма, від 
початку виступають як втілення суспільного договору. Також вони виступають чинниками 
саморозвитку та визнаються всіма політичними суб’єктами як доцільні й такі, що забезпечують не 
лише загальну, але й індивідуальну користь. Згідно з позицією Н. Вінникової, «демократичні 
режими певним чином сполучені не тільки з присутністю т.зв. «демократичних еліт», а й 
з укріпленням поряд з ними груп в якості провідних суб’єктів демократичного життя, явно зайняті 
представництвом того, що за своєю природою може бути тільки груповими інтересами»2. 

Багатоманіття політичних інтересів, які закладаються у політичні рішення, сприяє не лише 
легітимації політичного порядку денного, але й поясненню співвідношення між національною та 
глобальною політикою. Значення національних політичних інтересів як інтересів національних 
політичних інститутів або учасників політичного представництва, надає можливість збігу 
актуальності правових і політичних норм в межах сприйняття загальносвітових тенденцій та 
підпорядкування розвитку кожної національної політіїї до глобальних вимог. Згідно 
з Н. Вінниковою, «елітарний характер нинішньої архітектури глобального управління є таким, що 
навіть уряди країн, які розвиваються і несуть тягар лібералізації торгівлі, включаючи соціальну 
нерівність, порушення трудових прав і погіршення стану навколишнього середовища, пов’язані 
з системою не обов’язково для того, щоб кинути виклик основам недорозвинутості, а часто, щоб 
домагатися поступок, які задовольнять інтереси внутрішніх бізнес-спільнот»3. 

Осягнення правлячими групами змісту ключових тенденцій світового політичного розвитку 
визначає конкурентоздатність національної політії на глобальному рівні. Оскільки правляча еліта 
визначає інституційний дизайн політики та його нормативне забезпечення відповідно до своїх 
потреб та інтересів, то політичні рішення на всіх рівнях у кожній країні мають слугувати їх 
утвердженню на світовій арені. Звідси, неспроможність країни тривалий час подолати етапи 
політичної модернізації, які подолали решта країн регіону, неможливість тривалий час вийти на 
показники ефективності та продуктивності політичних рішень, свідчить про якість політичної еліти 
та її відповідність завданням розвитку тієї, чи іншої країни. Як вважає Н. Вінникова, «елітизм 
характеризується закритим характером прийняття політичних рішень на всіх етапах. Населення та 
громадянські сили не отримують можливості чинити значний вплив на вироблення і коригування 
рішень»4. 

Найбільш впливовим чинником дієвості політичних рішень в умовах соціально-політичних 
трансформацій є можливість їх зворотної дії, тобто ліквідації наслідків неправомірних дій та таких 
вчинків, які є несумісними із загальною культурою правосуддя і правової свідомості. Політичні 
рішення в умовах транформацій, особливо у кризових ситуаціях, відзначаються завідомою 
неправосудністю та перебуванням поза межами правових критеріїв оцінювання. Однак, ситуація, 
коли один політичний суб’єкт оскаржує дії іншого в правовій сфері, є ознакою сталого 
демократичного розвитку та укріплення правових обмежень політичної гри. Саме тому інститут 
політичної або правової скарги виступає чинником реалізації політичних інтересів. На думку 
Д. Лученко, навіть за наявності конституційної скарги саме адміністративно-правовому оскарженню 
належить провідна роль у забезпеченні демократичного характеру стосунків індивідів з органами 
публічної влади, за якою остання почуває себе захищеною5. 

Різні рівні правового обмеження й регламентації політичних рішень визначають автономію 
балансування відповідальності на різних рівнях. Однак правові регулятиви політичної поведінки 

                                                      
1 Там само, 333. 
2 Там само. 
3 Там само. 
4 Там само. 
5 Лученко, Д.В. (2013). Про оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єктів владних повноважень 
як інститут демократичної держави. Вісник Академії митної служби України, 1, 43. 
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не завжди відповідають рівням та настановам їх реалізації. Відсутність та правова регламентація 
виходять за межі суто політичних взаємодій та визначають поведінку індивіда на індивідуальному 
рівні (навіть, у особистому житті). Політичні рішення стосуються лише окремих міжгрупових та 
індивідуальних взаємодій та вимагають спеціальної кваліфікації. Однак, слід розуміти, вільний 
розвиток плюралістичної демократії у країнах Заходу став можливим за умови становлення 
принципу верховенства права та можливості покарання за різні види злочинів. Саме адміністративне 
право визначає можливість забезпечення прав і свобод громадян, що дає можливість, своєю чергою, 
реалізацію політичних свобод, у тому числі реалізацію політичних рішень на мікрорівні (як, 
наприклад, під час голосування громадян на виборах). Згідно з Д. Лученко, належно функціонуюча 
система адміністративного оскарження забезпечує швидке вирішення спорів, що виникають між 
фізичними та юридичними особами й носіями публічної влади, знижує навантаження на 
адміністративні суди, покращує роботу органів управління тощо. Більше того, відсутність чи 
неефективність адміністративного оскарження фактично призводить до неефективності судового 
оскарження. Через свою специфіку судовий процес завжди більш тривалий і обтяжливий для сторін, 
ніж процедура розгляду скарг в адміністративному порядку1. 

Можливість зворотного шляху для політичних рішень різних рівнів у демократичному 
суспільстві забезпечується саме правовою системою республіканського типу, яка, в цілому, 
виключає свавілля та одноосібне домінування в політичній сфері. Оскарження є основою критики 
політичних рішень, навіть якщо вони ухвалені у легітимний спосіб. Як вважає Д. Лученко, «народ 
здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. 
У процесі здійснення безпосереднього народовладдя (наприклад, виборів) оскарження виступає 
гарантією, що акт волевиявлення громадян відповідатиме Конституції, чинному законодавству та 
світовим стандартам виборчих процедур»2. 

Розширювальне тлумачення правового обмеження політичних рішень та їх регламентації 
може призводити до їх узагальнень макрополітичного рівня. Категорії народного суверенітету та 
суспільного договору розкривають значний обсяг для визначення правильності або неправильності 
того чи іншого рішення, в контексті відповідності встановленим нормам. Крім того, нормативна 
складова наслідків кожного рішення на загальнонаціональному рівні вимірюється на основі 
відповідностей інтересам формального суверену кожної республіки народу. Згідно з Д. Лученко, «на 
рівні представницької демократії право на оскарження дає можливість народові як джерелу влади 
проконтролювати якість виконання делегованих ним державним органам та органам місцевого 
самоврядування повноважень»3. 

Правова основа політичних рішень в умовах трансформацій є одним з небагатьох чинників 
обмежень свавілля та довільності. Крім того, формування відповідної правової культури визначає 
імплементацію практик цивілізованих політичних відносин, які поступово усувають насильство, 
неправомірну, або надмірну вигоду та спрямовують зусилля на досягнення суспільного блага4. 
Наявність різних правових традицій, звичаїв та звичок визначають різноманіття у тлумаченні 
справедливості політичних рішень та відповідності інтересам соціуму. Балансування правових та 
політичних рішень є тривалою справою, успіх якої, залежить від поширення ліберальних засад і 
практик у поведінці не лише політичних еліт5, але й політично активних громадян. 

Висновки. Нормативно-правове обґрунтування процесів ухвалення та прийняття політичних 
рішень у країнах, що трансформуються, виступає сукупністю положень національного 
законодавства, яке визначає стадії і формальні результати рішень, які мають інституційну природу. 
З огляду на перебіг процесів перетворення політичних систем країн Центральної та Східної Європи, 
багатьох постколоніальних країн сучасного світу, деавторитаризація спричиняє певний колапс 
правового регулювання, передбачає наявність простору для непрозорого прийняття рішень та 
непідзвітності дійових осіб у політиці. Події оксамитових і кольорових революцій у Центральній та 

                                                      
1 Там само, 44.  
2 Там само, 45. 
3 Там само. 45. 
4 Чистоколяний, Я. (2016) Періодизація основних етапів становлення та розвитку громадянського суспільства 
в незалежній Україні Історико-правовоий часопис, 1, 107-112. 
5 Кононенко, Н. (2004). Механізм участі елітних груп в ухваленні політичних рішень Наукові записки 

Інституту політичних і етнонацних досліджень, 25, 287-301. 
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Східній Європі й на пострадянському просторі, а також події Арабської весни стали поштовхом для 
масштабної нормотворчості із забезпечення підзвітності політичних рішень та їх колегіальності. 
Основними чинниками для нормативного змісту політичних рішень стали: відповідність зразкам 
європейського законодавства, можливість апеляції та убудованість політико-правових новацій до 
магістрального напрямку реформ1. У цих умовах, загострюються конфлікти політичної та правової 
свідомості посттоталітарного типу із демократичною та громадянською. Напрямками модернізації 
нормативно-правового обґрунтування політичних рішень у трансформаційних країнах є 
розмежування критеріїв політичної доцільності та оптимальності політичних рішень, визначення 
меж повноважень між виборними та призначуваними посадовцями, а також встановлення предметів 
відання в рамках процесів децентралізації й субсидіарності. Збільшення кількості суб’єктів 
прийняття рішень вимагає уніфікації підходів до правового аудиту політичних обставин та дій. Для 
сучасної України в умовах євроінтеграції великого значення набуває регламентування діяльності 
законодавчих та виконавчих органів державної влади з метою забезпечення швидких темпів реформ 
та досягнення європейської моделі законодавства. Перспективами подальшого вивчення проблеми, 
порушеної у даній статті є розгляд проблеми політичної та правової суб’єктності політичних рішень 
в умовах децентралізації. 
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During the second decade of post-millennium the interdisciplinary nature of media research has 

acquired a special spread in the academic field, including to the popular media studies such 

issues as: studying the structure and content of mass communication and its means (media), 

creative industries and journalism, as a structurally necessary "unification" branch; the media 

influence on public opinion and the use of media in propaganda campaigns; "political economy" 

of the media industry; the place of media among cultural and leisure practices; media products 

for educational purposes and media literacy; media psychology and problems of individual 

psychological protection, etc. All listed directions should make something new in the study 

of media production and its perception. Nevertheless, the classical interpretation 

of communication retains its position, which records that communication means the transfer 

of information from one person or group of persons to another, either verbally or in some other 

form. Most researchers are trying to improve their results through the use of techniques 

in related sciences, or the borrowing of analysis capabilities. Thus, a new trend of socio-

interdisciplinary research is being created, combining the efforts of applied and fundamental 

branches, creating a synthesis of scientific knowledge of new information tools and behavior 

of new subjects of communication interaction in a globalized, digitalized society. 

Keywords: media research, communication, mass media, subject of communicative interaction, 

digital society. 

Більшість продукції сучасних ЗМІ віддзеркалює синхронну якість підготовки журналістів. 
Навчальні заклади часто створюють окремі факультети або магістерські програми, де курси 
включають вивчення медіаконтенту, дискурсивних особливостей, але не навчають, власне, масовій 
комунікації, тобто вмінню яскраво, зрозуміло і проникливо спілкуватися з потенційними 
аудиторіями, склад яких стає поступово все вишуканішим (охоплює групи не тільки стандартні 
за складом, що створюють славнозвісні «рейтинги» каналів традиційних медіа, але й нові 
агрегаційні форми медіаспільнот). Суттєві зміни, що відбулись в мас-медійному секторі, змушують 
нас виділити певні етапи в процесі трансформування реципієнтів мас-медій спочатку 
на стандартизовану за параметрами виміру масову аудиторію, а згодом (завдяки бурхливому 
розвитку комп’ютерних технологій) в потенційних «персоніфікованих суб’єктів» мас-медійного 
простору, які завдяки Інтернету можуть включатися як в процес вироблення новин, так і в процес 
інтерпретації тих повідомлень, що передаються (при чому анонімність комунікації в мережі робить 
байдужим – персоніфіковане авторство, чи вироблення новин окремим автором, чи медійною 
корпорацією). «Така спільнота претендує на визначення, маючи певні детермінанти і особливості 
своєї поведінки, тому в останні роки дослідники медійних та навколо медійних проблем все частіше 
називають їх «інтерпретативні спільноти». Причому наявність таких спільнот не виключає 
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продовження існування власне «масової аудиторії» мас-медіа, яка зберігає достатньо великі 
кількісні обсяги та притримується своїх роками (й десятиліттями) вироблених звичок споживання 
продукції засобів масової комунікації (переважно – традиційних мас-медіа)»1. 

Поступово формується «панель» персоніфікованих суб’єктів в мережах (і не тільки 
в мережах), які часто створюють окремі інтерактивні групи, перетворюючись на членів 
«інтерпретативних спільнот». Медіадослідник бачить сьогодні себе, насамперед, не в якості 
спостерігача за роботою засобів масової інформації, а перевтілюється у співтворця або учасника 
медіадискурсивних практик. Ці відмінності зміцнюються через міжкультурні зв’язки, 
міжнаціональні обміни та комунікацію «без кордонів». 

Необхідно відзначити і медіадослідження, що передбачають вивчення медіаефектів. 
Спеціальні дослідницькі програми, спрямовані на вивчення ефектів засобів масової інформації, 
першими з’явилися у Філдінг Graduate University, UCLA, університеті Турина і далі по всьому світу. 
Ланцюжки дослідницьких інтересів простежуються та продовжують існувати в рамках 
медіадосліджень окремих стандартних напрямків, таких як дослідження телебачення, радіо, преси. 
Кінематографічні дослідження часто вважаються окремим напрямом, хоча вивчення особливостей 
телебачення та відеоігр (як об’єктів дослідницького інтересу) виросло саме з цього джерела. 

Як стало очевидним в результаті застосування основних критичних теорій, таких як 
психоаналіз, фемінізм і марксизм, теорія засобів масової інформації виглядає не як теорія 
корпоративної власності на засоби виробництва і розподілу, що зачіпає все суспільство, а надає 
загальну платформу для феноменологічного аналізу позицій соціальних консерваторів (наприклад, 
стурбованої наслідками медіавпливу на підлітків та молодь традиційної сім’ї), а також лібералів, 
активно встановлюючих «зв’язки з громадськістю», і соціалістів (особливо стурбованих 
корпоративізацію соціального дискурсу). Проте вивчення результатів (ефектів) та наслідків і 
методів реклами та PR залишається наріжним каменем значної групи медіадосліджень. 

Сучасні медіадослідження включають в себе аналіз нових засобів масової інформації 
з акцентом на Інтернет, відеоігри, використання мобільних пристроїв, інтерактивного телебачення 
та інших видів «нових медіа», що існують поруч з традиційними засобами масової інформації 
із середини 1990-х років. Саме ці нові технології дозволять встановити зв’язок у всьому світі (чати і 
миттєвий обмін повідомленнями, онлайн-ігри, відеообмін, відеоконференції тощо). Щодо 
дискурсивних можливостей, тут використовується значною мірою міжособистісна комунікація, що є 
важливим елементом в нових дослідженнях засобів масової інформації та суб’єктної персоніфікації. 

В середовищі соціологічному поширюється думка, що медіадослідження не повною мірою 
зазнали змін. Інтернет і цифрове середовище покликали до життя інтерактивні ЗМІ, що призвели, 
свого роду, до бачення цього як «доповнення» до ЗМІ традиційних. Соціологічні дослідження 
наводять аргументи на користь “Media Studies 2,0”, які майже повною мірою відтворюють функції 
ЗМІ, але в яких змінилася і стала більш конкретною аудиторія. Існує передбачення, що уявлення про 
традиційні «кордони» між аудиторіями та виробниками зазнає краху. 

Класичне тлумачення комунікації, проте, зберігає свої позиції. Комунікація означає 
передачу інформації від однієї особи чи групи осіб до іншої чи то в усному, чи в якомусь 

іншому вигляді. Герберт Маршал Маклюен2 розвинув деякі з ідей Гаролда Ініса, зокрема 
застосував їх до мас-медіа систем індустріально розвинених країн. Згідно з Г.М.Маклюеном, 
“the Message is the Medium”, тобто послання є посередником «засобом». Нині ж цей вислів 
трактується з наголосом на суб’єктність «медіуму». Особливості мас-медіа в сучасному суспільстві 
впливають значно більше на структуру політичних “affairs”, ніж на зміст повідомлень, що їх 
передають засоби інформації. 

Як витікає з наведеною вище таблиці 1, найнижчі показники довіри до політиків та виборного 
органу законодавчої влади (парламенту) в Україні, Іспанії та на Кіпрі. Зрозуміло, що телебачення як 
посередник істотно відрізняється від надрукованої книжки. Воно має електронний, візуальний 
характер і складається з флюїдних образів. І саме це фактично й спричиняє бажані й викриває всі 
небажані «ефекти» медіаконтакту з тим або іншим політиком (досить сказати, що втілення цього 
контакту не завжди є вдалим). Повсякденне життя суспільства, в якому телебачення відіграє 
  

                                                      
1 Сусська, О.О. (2013). Персоніфікація інформаційного обміну. Монографія. Київ: Логос, 22. 
2
 Маклюєн, Г.М.(2011). Понимание Медиа. Внешние расширения человека. Москва: Кучково поле. 
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Таблиця 1 

Співставлення відповідей на запитання міжнародного проекту  

«Європейське соціальне дослідження»2005-2007-2009-2011-2013.  

(N= 1500) 

 

Наскільки Ви довіряєте  

Парламенту країни? 
Наскільки Ви довіряєте політикам? 

Середній бал (max = 10) Середній бал (max = 10) 

Країни 

Європи 
2005 2007 2009 2011 2013 2005 2007 2009 2011 2013 

Бельгія 4,68 4,99 4,57 4,46 5,02 4,24 4,36 4,04 3,86 4,31 

Данія 6,29 6,40 6,50 5,83 6,10 5,59 5,61 5,31 5,04 5,20 

Іспанія 5,09 5,00 5,02 4,29 3,42 3,68 3,50 3,26 2,74 1,91 

Кіпр – 5,76 5,51 4,56 3,37 – 4,36 4,50 3,55 2,54 

Нідерланди 4,67 5,34 5,57 5,37 5,29 4,69 5,04 5,22 5,25 5,12 

Німеччина 4,21 4,22 4,65 4,31 4,85 3,23 3,26 3,53 3,37 3,78 

Норвегія 5,42 5,65 5,77 6,02 6,28 4,24 4,43 4,63 4,94 5,10 

Фінляндія 6,01 5,99 5,99 5,38 5,91 4,88 4,95 4,87 4,43 4,83 

Швейцарія 5,52 5,76 5,83 5,80 6,14 4,77 4,94 4,93 5,01 5,21 

Швеція 5,65 5,62 5,74 6,28 5,93 4,19 4,46 4,62 5,04 4,74 

Україна 4,8 2,32 1,66 1,99 1,92 3,74 2,04 1,51 1,85 1,70 

Джерело: «Європейське соціальне дослідження» 2005-2007-2009-2011-2013
1
. 

 
ключову роль, суттєво відрізняється від суспільства, де існує лише книгодрукування. Так, програми 
теленовин миттєво передають інформацію світового значення мільйонам людей. На думку 
Г.М.Маклюена, електронні мас-медіа створюють те, що він називав «глобальним селом». Люди 
в усьому світі, дивлячись випуски головних новин, отримують інформацію у готовому вигляді й, 
таким чином, у них виникає уявлення про свою обізнаність, ніби вони беруть участь у тих самих 
подіях. 

Свого часу ідеї Ініса та Мак Люена істотно вплинули на Жана Бодрійяра2, погляди якого, так 
само як і теорії німецького соціолога і філософа Юргена Ґабермаса, становили підгрунтя 
медіасоціальних досліджень на стику століть. Бодрійяр стверджував, що за доби повсюдного і 
повсякденного проникнення мас-медіа в життя людини постає нова реальність – гіперреальність, 
скомпонована із суміші діяльності людини та образів зі сфери засобів масової інформації. Світ 
гіперреальності вибудовується із «видимості», уявності – тобто образів, котрі набувають значення 
тільки через інші образи, а отже, вони не існують у «зовнішній реальності». Сьогодні жодний 
політичний діяч, що не з’являється повсякчас на телеекрані, не може виграти вибори: телевізійний 
імідж цього діяча починає бути тою «особою», яка персоніфікує політика і стає відомою більшості 
телеглядачів. 

Сьогодні необхідно визнати проблему персоніфікації та якості змісту масової інформації 
першочерговою проблемою, адже стандартизація (уніфікація) та «рекламізація» (віртуалізація) 
свідомості людини, при наявному низькому якісному рівні може мати необоротні наслідки. 

Різнорідні комунікативні явища привертають нині до себе увагу більшості гуманітарних і 
соціальних наук, знаходять віддзеркалення у цілій низці інформаційних теорій. Можна спостерігати 
увагу до цих проблем філософії і культурології, соціології і психології, лінгвістики і семіотики, 
навіть кібернетичних підходів до аналізу соціальних процесів. Саме на досягненнях цих наук 

                                                      
1
 Головаха, Є.І., Горбачик, А.П. (2014). Тенденції соціальних змін в Україні та Європі: за результатами 

Європейського соціального дослідження 2005-2007-2009-2011-2013. Київ: Інститут соціології НАНУ, 20-21. 
2
 Бодріяр, Ж.(2004). Симулякри і симуляція. Київ: Основи. 
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ґрунтується сучасне знання про макрорівень масової комунікації, і дослідження ці тяжіють 
до виокремлення в єдину міждисциплінарну галузь науки, спрямовану на вивчення комунікативних 
ситуацій у глобальному і локальному масштабах, на визначення соціальних, культурних, політичних 
тенденцій, наслідків і прогнозів їх розвитку. Це аж ніяк не перешкоджає соціологічній специфікації 
предмета. Остання передбачає, що найсуттєвіші принципи і засоби системного аналітичного підходу 
до макрокомунікативних станів, механізмів чи процесів складаються на платформі соціологічної 
теорії і методології. Термінологічні ж обмеження і заборони, які диктувала операціональна лексика 
кожної окремої науки, зараз майже зняті або менш жорсткі, ніж раніше. 

Міркування щодо міждисциплінарної парадигми медіадосліджень мають також враховувати 
особливості європейського і американського наукового менталітету, відданість творців 
медіацентричних парадигм ХХ ст. певним теоретичним напрямам і школам, найважливішою 
ознакою яких є артикуляція ставлення до концепту «масове суспільство», яке У.Бек називав 
«суспільством ризику»1. Йому або приписують фундаментальне значення у поясненні масової 
комунікації, або використовують із застереженням, або ж відмовляються від нього як від 
нерелевантного для опису та аналізу макрокомунікативного стану суспільства. 

Вибір ставлення до згаданого вище концепту стає водночас вибором тези про силу або 
слабкість інститутів мас-медіа щодо їхнього впливу на ціннісні системи суспільної свідомості, 
соціальну структуру, соціальний порядок і людську індивідуальність. 

У спрощеному вигляді ця теза простежується протягом останніх трьох десятиліть і має такі 
варіанти: 1) всемогутні засоби масової комунікації, реалізуючи інтереси престижних соціальних 
груп, тотально впливають на інертну й пасивну аудиторію, прищеплюючи їй бажані погляди, 
установки і звички; 2) мас-медіа, обмежені системою соціальних інститутів, не втрачають своєї 
автономії, а тому здатні здійснити лиш частковий вплив на свідомість і поведінку публіки, 
економічно, соціально, демографічно і соціокультурно диференційованої за мірою й типом 
«включеності до комунікації». 

Ідеї всемогутності, тотального або незворотнього впливу мас-медіа потягом ХХ ст. складали 
основу медіацентричної парадигми; втім, протилежні ідеї «соціально обмеженої дії» існували й 
існують у соціології паралельно. Інша річ, що в окремі періоди зростання популярності певних 
наукових кіл і підходів, перевага віддавалася одній з них. При цьому домінанта змінювалась не раз, 
нагадуючи про значну укоріненість цих ідей у соціологічному мисленні Теоретично вивчення 
впливу мас-медіа на індивідуальну свідомість і поведінку спиралася на біхейвіористські тези, на 
теорії «когнітивного дисонансу» або «рівноваги», які сприймали «спонукання до гомеостазісу як 
основний регулятор формування знань і настановлень»2. Сьогодні ідея про те, що у сфері масової 
інформації людина свідомо і автономно робить вибір, у найзавершенішій формі втілює парадигму 
обмеженого впливу масової комунікації. 

В рамках міждисциплінарного підходу комбінуються теоретичні й емпіричні контексти, 
особливості того, що умовно можна назвати «європейською» і «американською» науковими 
традиціями, з їхньою схильністю до соціально-філософського аналізу у першому випадку і до 
неопозитивістського в другому. Це цілком відповідає загальному стану сучасної соціологічної 
думки, для якої напружена дилема вибору макро- або мікрорівня дослідження, або «холізму», що 
приписує домінування цілого над частинами (наприклад, соціальної структури над дією), породжує 
«методологічний індивідуалізм». Дискусії навколо застосування кількісних або якісних методів 
збору інформації, «комплексних засобів аналізу» тощо, стають джерелом подальших теоретичних 
пошуків і фокусом дискурсу. Найчастіше простежується така тенденція. Масова комунікація 

розглядається переважно з позицій перспективної культури, а участь її у відтворенні 
соціально структурних процесів, влади і контролю, повсякденного життя людей, людської 
індивідуальності розуміється як трансмісія культурних значень і смислів у вигляді знань, 

цінностей, думок, переконань, навичок і зразків3
. Ідея «фіксувати установки» суб’єктів 

                                                      
1
 Бек, У. (2000). Общество риска. На пути к другому модерну. Москва: Прогресс-Традиция. 

2 Сусська, О.О. (2003). Інформаційне поле особистості. Формування інформаційного вибору аудиторії 

в умовах сучасного соціокультурного середовища: Монографія. Київ: ДАКККіМ. 
3 Сусська, О.О. (2009). Інформаційна діяльність і проблеми становлення особистості. Наукові записки 
Національного університету «Острозька Академія». Серія Психологія і педагогіка. Тематичний випуск 

Сучасні дослідження когнітивної психології, 12, 169-181. 
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комунікації, а також вимірювати ефекти впливу мас-медіа на аудиторію – поступається місцем 
іншим уявленням. Те, що масова комунікація достеменно робить, це не стільки неодмінний, хоч і 
обмежений вплив на аудиторію, скільки репрезентація знань, цінностей і зразків, які за певних умов 
засвоюються індивідами і групами. Когнітивний та інтерпретативний компоненти, пов’язані 
з розумінням, тлумаченням значень і смислів у текстах, що транслюються мас-медіа. Згідно 
досліджень українських соціологів, серед українців набуває поширення постмодерна модель 
споживання, коли «акцент споживчих інтенцій переноситься на інформаційну сферу, а в речовому 
споживанні утверджується нетрадиційна модель – характерним є намагання забезпечувати 
відтворення людини, проте до потреб відтворення включено елементи символічного споживання та 
інформаційно-комунікаційні потреби. Інформаційна сфера надає змогу українцям реалізовувати 
наміри символічного та симуляційного споживання»1. 

Дослідження медіаспоживання активно ведуться не тільки у вітчизняній соціології. Так, 
в Німеччині термін Wissenschaft об’єднує дослідження гуманітарних наук, теорію філософії, 
психоаналізу, історії та наукових досліджень засобів масової інформації (переважно конкретних 
соціологічних досліджень). “Medienwissenschaften” на даний час є одним з найпопулярніших 
університетських курсів в Німеччині; і хоч багато заявників (абітурієнтів) вибирають цей курс, 
помилково вважаючи, що навчання нібито автоматично приведе їх до кар’єри в ТБ або інших ЗМІ, 
кількість цих бажаючих все збільшується. Щодо теоретичного наповнення цих курсів, то досить 
поширеним є факт, що наявність розчарування (коли настає розуміння, що тільки талант може 
зайняти місце серед журналістів ТБ), призводить до конфліктів зі студентами, які почали 
звинувачувати університети, що пропонують високу теоретичну змістовність курсу. Університети 
вважають, що практична журналістська підготовка не становить мету наукових досліджень, які вони 
пропонують. У Нідерландах вивчення ЗМІ поділяється на кілька академічних курсів, таких, де через 
міждисциплінарність подається зв’язок науки, комунікацій та інформатики (зокрема, зв’язку і 
засобів масової інформації), через ЗМІ – з масовою культурою, а також з театром, кіно і 
телебаченням. У той час як у комунікативних дисциплінах основна увага приділяється тому, як 
люди спілкуються, будь то опосередкована чи безпосередня комунікація, ЗМІ прагне скоротити та 
інтенсифікувати спілкування шляхом застосування комунікаційно- інформаційних технологій. Тим 
не менш, було б помилкою вважати, що медіа-дослідження відмовляються від спеціалізації науки, 
адже вивчення засобів масової інформації становить лише галузеву невелику частину із загального 
кола комунікативних дисциплін. Дійсно, в обох дослідженнях, як правило, займають елементи один 
від одного. Зв’язок науки (або похідних від неї ідей) та мас-медій можуть бути вивчені в ракурсі 
міждисциплінарних підходів також як ситсема глобальних технологій інформаційного обміну 

Постмодерністські погляди орієнтовані на інтелектуальну установку заперечення тотального 
впливу мас-медіа і в такому значенні вони зробили свій внесок в опис масової комунікації 
у термінах «універсальності». Проте розуміння глобальності чи локальності контекстів розгляду 
предмета дослідження, з точки зору міждисциплінарності не є єдиною демаркаційною лінією між 
сучасними концепціями комунікації. Скоріше такою лінією є дилема раціонально опосередкованого 
«нерефлексивного залучення» людей до макрокомунікативних процесів з відповідними 
соціокультурними наслідками. Існують підходи, в яких (на відміну від тої ж «парадигми ефектів»), 
наголоси робляться на здатності мас-медіа забезпечувати та стимулювати раціонально 
опосередковану вербальну комунікацію. Мас-медіа залишаються чутливими до загальнокультурних 
змін, але здатні також створювати різноманітні іміджі-стимулятори, які своїм майже 
правдоподібним нагадуванням дійсності захоплюють, загартовують або викликають відразу 
публіки. Такий контроль або «влада стимуляторів» (за метафорою Жіля Делеза2) не менш жорсткий, 
ніж тиск будь-яких владних структур, і прагне до тотальності. До них наближені когнітивні й 
комунікативні парадигми, аналіз структури і змісту дискурсу за версією теоретизування Тео ван 
Дейка, лінгвістичні моделі, що підкреслюють важливість і місце мови в організації 
макрокомунікативних зв’язків на різних рівнях. 

Той факт, що зміст масової комунікації полісемічний та його можна тлумачити по-різному, 
сьогодні не викликає сумнівів. У концептуально завершеній формі обґрунтування актуальної 
                                                      
1 Зоська, Я.В., Іваць, О.М. (2016). Людина-споживач в умовах формування інформаційного суспільства 
в Україні. Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії і практики, 71. 
2 Делез, Ж. (1990). Общество контроля: рostscriptum <http://my.arcto.ru/public/9deleuze.htm> (2018, June, 21).  
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необхідності міждисциплінарного підходу у дослідженнях комунікацій присутнє в теорії 
комунікативної дії німецького соціального філософа Юргена Ґабермаса1, де вербальна 
комунікативна взаємодія індивідів розглядається з точки зору перспективи розуміння та соціальної 
інтеграції. Остання, на відміну від функціональної інтеграції підсистем суспільства, досягається 
раціональним дискурсом у процесі комунікативних актів суб’єктів. Вони добровільно вступають 
у вербальний контакт, успіх якого рівнозначний перемозі найкращого аргументу, але не влади чи 
капіталу. В такому контакті висуваються й задовольняються взаємні домагання суб’єктів та 
істинність знань, які пред’являються (пропонуються) партнерові, на нормативну правильність 
вербальної поведінки й щирість власних інтенцій. 

У висновку можна констатувати, що у сучасному світі, суттєво примножуючи комунікативні 
зв’язки взагалі, мас-медіа здатні працювати на підтримку раціонального суспільного дискурсу, якщо 
він народжується у публічній сфері. В умовах глобалізованого, дигіталізованого суспільства вони 
транслюють його від центру до периферї і в географічному, і в соціальному сенсі. Дослідження 
публічного дискурсу, що його організовують й транслюють мас-медіа, через міждисциплінарний 
підхід відкривають можливості широкого раціонального обговорення обраних з огляду на соціальну 
інтеграцію ціннісних пріоритетів різних соціальних груп, інститутів та організацій, формуючи для 
масової свідомості додаткову когнітивну основу, а суб’єкту медіакомунікацій надаючи засади 
ціннісної ідентифікації себе та інших у глибоко структурованому соціумі. 
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FOREIGN EXPERIENCE 

The article outlines the potential of gamification of the media space, taking into account 

the processes of embedding, convergence, and globalization typical for the current state 

of development of society. The main directions of the analysis of the concept "gamification" 

in media research of the last years have been found out; evaluated the advantages and 

limitations of implementing game elements in social networks; the view is grounded on the 

gamification of the media as one of the ways to solve the key dilemmas of the latest media: how 

to initiate interaction. It is suggested that social media is the media space that cultivates and 

protects the "implantation" and popularization of technologies and mechanisms of gamification 

in everyday life of contemporary people. 

Keywords: gamification, media space, social networks, game design elements, non-game 

contexts. 

У центрі дослідницького інтересу в межах конкретної публікації – процес іграізації 
(gamification) медіапростору. Термін «медіапростір (Media Space)» вперше був впроваджений 
в англомовній літературі Р. Стултсом і його колегами в Xerox PARC (80-ті роки ХХ ст.) у значенні 
«електронна система, в якій групи людей можуть працювати разом, навіть якщо вони не 
проживають в одному місці або не є присутніми в ньому одночасно. У медіапросторі люди можуть 
створювати в режимі реального часу візуальні й звукові середовища, які охоплюють фізично окремі 
області. Вони також можуть керувати записом, доступом і відтворенням зображень і звуків із цих 
середовищ»1. «Первозданна» інтерпретація терміну медіапростір слугуватиме для нас свого роду 
орієнтиром протягом поточної наукової розвідки. Максимізують можливості й здатності до сумісної 
співпраці, до «співіснування» в єдиному часі-просторі, до полегшення процесу управління 
візуально-звуковими середовищами конвергентні ЗМІ, цифрові медіа, соціальні мережі, 
комп’ютеризовані ігри, інтерактивні медіа тощо, спільними ознаками яких є «мультимедійність, 
гупертекстовість та інтерактивність»2. Акцентування в наведених термінах технологічної природи 
діяльності нових учасників комунікації спонукнуло Л. Городенко об’єднати їх у розряд так званих 
«нових (новітніх) медій» – «це своєрідний феномен масової комунікації, що дає можливість 
індивідуальній аудиторії розпочати активні інтеракції й діалог між виробником і споживачем 
інформаційного продукту»3. Суголосні думки висловлюють і співавтори видання «Новітні медіа та 
комунікаційні технології», акцентуючи, що новітні медіа «генерують інформацію в режимі 
реального часу, персоналізують її доставку споживачеві, надають йому можливість брати участь у її 
творенні, впливати на процес колективної медіатворчості. Цими ознаками новітні медіа 
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2 Шевченко, В.Е.: заг.ред. (2012). Новітні медіа та комунікаційні технології. Київ: Паливода, 39. 
3 Городенко, Л. (2013). Нові медіа: журналістика чи комунікація? Актуальні питання масової комунікації, 14, 65. 
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відрізняються від традиційних ЗМІ»1. Інструментарій новітніх медій багатий та унікальний, 
урізноманітнюється настільки швидко, що ми навіть не усвідомлюємо й не розуміємо, як з ним 
поводитися і в який спосіб впроваджувати в життєвий обіг: фіди, підкасти, системи обміну аудіо- і 
відеофайлами, соціальні мережі, блоги, інфографіка, стільникові додатки, вікі,  
фото-/відео-/аудіобанки, комп’ютерні ігри тощо. Ускладнюють наукову рецепцію поняття «новітні 
медіа» наявні поєднання ознак як мас-медій, так і властивостей міжособистісної комунікації: 
«Це зміщення акцентів виробник-споживач контенту медіа, персоналізація контенту, конвергентні 
та дивергентні крени, мультмедійність та ін. Окремі характеристики підтверджують, що нові медіа – 
це журналістика, інші – категорично заперечують усталені парадигми діяльності журналістики, 
проте акцентують увагу на комунікаційних властивостях»2. Активне продукування контенту, 
заохочення до участі в опитуваннях і форумах, нелінійний і глибинний характер подання 
інформації, дали змогу Л. Городенко акцентувати на своєрідній комунікаційно-феноменологічній 
природі нових медій, «що стимулює користувачів до віддаленого, безособистісного спілкування»3. 
Доречним у цьому контексті вважаємо «несуперечливе» визначення медіапростору, запропоноване 
Й. Дзялошинським: «основу медіапростору становлять засоби виробництва та поширення масової 
інформації, а також сама масова інформація. Що не заперечує можливості включення до складу 
медіапростору інших, немасових засобів комунікації і іншої – немасової – інформації»4. Будучи 
природним результатом взаємодії безлічі чинників і, на сьогодні, відносно «суверенною», 
автономною системою, медіапростір являє об’єктивно наявну самостійно створювану, відтворювану 
й вдосконалювану динамічну систему, роль людини в якій не можна вже розглядати як господаря 
системи, а скоріше або «як творця ресурсів, необхідних для саморозвитку, або як споживача 
ресурсів»5. Одним із перспективних векторів розвитку сучасного медіапростору, в якому наявні 
тенденції інтеграції журналістики й міжособистісної комунікації, відбувається злиття традиційних і 
новітніх медій, вершиться консолідація і кооперація виробників і споживачів контенту, доволі 
комфортно співіснують і взаємодіють масова і немасова інформації тощо, є процес іграізації 
(gamification). У цьому контексті актуальною вбачається мета дослідження – окреслити потенціал 
іграізації медіапростору, беручи до уваги процеси інтернетизації, омережевлення, конвергенції, 
глобалізації, характерні для сучасного стану розвитку суспільства. Це, в свою чергу, передбачає 
розв’язання низки завдань: з’ясувати провідні напрямки аналізу поняття «іграізація (gamification)» 
у медіадослідженнях останніх років; оцінити переваги й обмеження щодо впровадження ігрових 
елементів у соціальні мережі; обґрунтувати погляд на іграізацію медіапростору як на один зі шляхів 
вирішення ключової дилеми новітніх медій – як ініціювати взаємодію. 

У науковий обіг пострадянського простору термін іграізація одним із перших ввів 
С. Кравченко, запропонувавши багатоаспектне визначення: «1) впровадження принципів гри, 
евристичних елементів у прагматичні життєві стратегії, що дає змогу індивідам за допомогою 
саморефлексії досить ефективно виконувати основні соціальні ролі, адаптуватися до «суспільства 
в дії»; 2) нова... парадигма раціональності, характерна для сучасних умов невизначеності, 
поширення інституційних ризиків; 3) фактор конструювання й підтримання віртуальної реальності 
нерівновагомого типу; 4) соціологічна парадигма з теоретико-методологічним інструментарієм 
…аналізу постмодерністського суспільства»6. Відсутність єдиної визнаної реальності і, відповідно, 
єдиних і безспірних значень і смислів, характерна для реалій початку ХХІ століття, сприяла, 
на думку дослідника, становленню «нових нормативних регуляторів соціальних практик людей»7, 
серед яких іграізація надавала індивідам розмаїття шансів і можливостей переборення і подолання 

                                                      
1 Шевченко, В.Е.: заг.ред. (2012). Новітні медіа та комунікаційні технології. Київ: Паливода, 39. 
2 Городенко, Л. (2013). Нові медіа: журналістика чи комунікація? Актуальні питання масової комунікації,  
14, 68. 
3 Там само. 
4Дзялошинський, И.М. (2013). Медіапространство России: коммуникационные стратегии социальных 

институтов. Москва: АПК и ППРО, 101.  
5 Дзялошинский, И.М. (2015). Медиаобразование: поиск новой парадигмы. Медиаобразование 2015. Медиа-

информационная грамотность для всех. Москва: МПГУ, 23. 
6 Кравченко, С.А. (2002). Играизация российского общества (К обоснованию новой социологической 
парадигмы). Общественные науки и современность, 6, 143–144. 
7 Там само, 145. 
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«напруги на структурному і функціональному рівнях»1, пропонувала способи «ефективної адаптації 
до цього порядку в найрізноманітніших сферах суспільного життя»2. Підкреслюючи затребуваність 
іграізації в сучасних соціальних інституціях, структури і функції яких досить активно входять 
у стадію віртуалізації, С. Кравченко наголошує, що «іграізація» має як спільні риси з феноменом 
«гра» (вільний характер діяльності, пристрасть-напруження, латентний зміст соціальних контактів, 
дотримання норм і правил)3, так і відмінні. Різниться іграізація від гри прагматичною 
спрямованістю, дотриманням вузькопрактичних інтересів, переслідуванням міркувань вигоди і 
користі4, «ігроїзація… передбачає опанування специфічного знання конкретних суспільних сфер, 
…що дає змогу соціалізованому індивіду входити в нові сектори об’єктивного світу суспільства»5 . 
Іграізація докорінно трансформує характер комунікації людей, «розділяючи їх у часі і просторі, 
припускаючи можливість одночасно брати учать навіть в іграх, що відбуваються на інших 
континентах»6. На нашу думку, беручи до уваги активізацію процесів технологізації, 
омережевлення, дегіталізації, глобалізації тощо, коректніше на сьогодні вести мову не про 
розділення, а про створення умов співіснування й об’єднання акторів, роз’єднаних фізичним 
простором і хронологічним часом в єдиному часі-просторі. Йдеться саме про існування і 
впровадження в соціальні практики часу в режимі он-лайн і медіапростору як автономно і 
динамічно генерованого, реконструйованого, модифікованого ладу. Безсумнівним є факт, що 
розуміння часу як хронологічного впорядкування, як єдиновизнаного параметру життя і діяльності 
людини не є актуальним на сьогодні, навпаки самоочевидною є зміна самої природи часу, набуття 
їм статусу акцидентального параметру існування людини в індивідуалізованому, інформаційному, 
постмодерністському світі. Сучасник самостійно й незалежно, з оглядом на власні інтереси, 
претензії і потреби здатний обирати і форматувати параметри перебування в зоні доступу / покриття 
мережі, визначати як довго бути на зв’язку і чи бути взагалі. У такому ракурсі є сенс говорити про 
іграізацію просторово-часових параметрів існування сучасної людини, для якої перебіг життєвих 
подій, конструювання і проектування реальності, усвідомлення персональної ідентичності 
відбувається в системі координат, вісями якої є он-лайн час і медіапростір. 

Останнє десятиліття концепція іграізації (gamification) активно розробляється західними 
науковцями в контексті освітнього й навчального процесів (J. Kirriemuir & А. McFarlane; 
М. Papastergiou; М. Zyda; D. Michael & S. Chen, R.N. Landers & А.К. Landers; L. Shi, А.І. Cristea, 
S. Hadzidedic & N. Dervishalidovic), у сфері медичних послуг (C. Maiolini, S.de Paoli & M. Teli; 
В.А. Jones, G.J. Madden & H.J. Wengreen) і маркетингу (Р. Man; J. Schell; G. Zichermann & J. Linder; 
J. Hamari), аналізується як певний механізм покращення ефективних комунікаційних стратегій 
(C. Maiolini; J. Anderson & L. Rainie; Т. Downes-Le Guin, R. Baker, J. Mechling & Е. Ruyle; R. Farzan 
& Р. Brusilovsky; J. Hamari & J. Koivisto). Дотичними до наших наукових уподобань є студії, 
зорієнтовані на з’ясування потенціалу іграізації у контексті інтернетизації, омережевлення, 
дигіталізації, конвергенції соціальних інституцій; присвячені встановленню наслідків і ефектів 
реалізації більшості ігрових технологій і механізмів у мережевих комунікаціях та виявленню 
ігрових елементів, вбудованих у соціальні мережі тощо. 

Концепцію gamification Карло Майоліні, Стефано де Паолі й Мавризіо Телі експлікують через 
теорію процедурної риторики І. Богоста. У передмові до видання «Переконливі ігри. Виразна сила 
відеоігор» (2007) Іан Богост писав: «…процедурна риторика… мистецтво переконання через 
засновані на правилах уявлення та взаємодії, а не вимовлене слово, запис, відбитки або рухомі 
зображення. Цей тип переконання прив’язаний до основних можливостей комп’ютера: комп’ютери 
запускають процеси, вони виконують розрахунки і символічні маніпуляції на основі правил»7. Для 
І. Богоста, акцентують автори дослідження, гра є чіткою логічною структурою, принципи й канони 
якої стають дієвими і продуктивними засобами інтерпретації світу: «Підсумковою перевагою гри 
як середовища є її ефективність, що дає змогу індивідам зосередитися на моделях, правилах і 

                                                      
1 Там само. 
2 Там само. 
3 Там само, 249. 
4 Там само, 144. 
5 Там само, 145. 
6 Там само, 147. 
7 Bogost, I. (2007). Persuasive games: the expressive power of videogames. Cambridge: Massachusetts Institute 
of Technology, ІХ. 
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механізмах»1. Специфічні властивості іграізації як технології створення комп’ютерно 
змодельованого середовища: 

• «виразність (наприклад, в порівнянні з офісним компютерним програмним забезпеченням), 

• інтерактивність (бо вони вимагають, щоб гравці взаємодіяли з грою), 

• привабливість (створюють безпосередній досвід для гравців у порівнянні, скажімо, 
з фільмом)»2, 

– роблять можливими, на думку К. Майоліні, С. де Паолі й М. Телі, з одного боку, руйнування, 
знищення і модифікацію фундаментальних поглядів і переконань, з іншого, впровадження й 
укорінення потенційно значущих довгострокових соціальних змін. 

Джанна Кітні Андерсон та Лі Рейні, учасники дослідницького проекту «Інтернет та 
американське життя», протягом 2012 року здійснили опитування 1021 технічно зацікавленої особи 
з метою прояснити позицію респондентів щодо питання: чи сприятиме gamification, ігрова механіка, 
цикли зворотного зв’язку, система винагород, впровадженню і вкоріненню взаємодії, чи 
підштовхуватиме до участі, покупок, лояльності, задоволенню і / або навчанню, чи означені процеси 
набиратимуть обертів в цифровому житті людей до 2020 року?3. В інтерпретації науковців, 
gamification – «метод опису інтерактивного онлайн-дизайну, який ‟грає” на конкурентних 
інстинктах людей і містить елементи використання винагороди для стимулювання дій – віртуальні 
призи, такі як очки, виплати, значки, знижки, «безкоштовні» подарунки, індикатори стану (кількість 
друзів, ретвітів, списки лидерів, відомості про досягнення тощо»4. Прогнози інформантів 
репрезентують дуалістичну картину майбутньої долі ігрових технологій, систем стимулювання 
взаємодії і підвищення активності (Див. рис. 1): 

 

Прогнози щодо реалізації gamification
у повсякденних цифорових практиках 

людей 

позитивно налаштвані

негативно налаштовані

не визначилися

 
 

Рис 1. Прогнози щодо реалізації gamification у повсякденних  

цифрових практиках людей 

 
Так, 42 % респондентів погодилися з твердженням: до 2020 року gamification не буде 

реалізована в більшості повсякденних практик цифрової діяльності для більшості людей. У той час 
негативно налаштовані інформанти визнають, що використання ігор та ігрові структури залишаться 
важливим сегментом комунікаційного середовища, зазнають еволюційних трансформацій і будуть 
сприйняті по-новому, проте переважна більшість інших аспектів комунікацій залишиться 
незмінною, за виключенням поодиноких цікавих розробок, іноді створюваних і використовуваних 

                                                      
1 Maiolini, C., Paoli, S., Teli, M. (2012). Digital games and the communication of health problems. A review of games 
against the concept of procedural rhetoric. GAMEJOURNAL.IT <https://www.gamejournal.it/tag/carlo-maiolini-ahref-
foundation-trento-stefano-de-paoli-ahref-foundation-trento-maurizio-teli-ahref-foundation-trento/>, 3 (2018, травень,14). 
2 Там само. 
3 Anderson, J.Q., Rainie, L. (2012). Gamification: Experts expect ‘game layers’ to expand in the future, with positive 
and negative results. PEWINTERNET.ORG <http://www.pewinternet.org/files/old-media/Files/Reports/2012/ 
PIP_Future_of_Internet_2012_Gamification.pdf>, 2. (2018, травень, 14). 
4 Там само. 
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деякими сегментами населення в деяких обставинах1 . Респонденти, що становлять 53 % опитаних, 
переконані: до 2020 року будуть досягнуті помітні успіхи у визнанні та «експлуатації» gamification. 
Провокуючи «хвилеподібні рухи в комунікаційному середовищі» 2 , gamification буде по-різному 
реалізована й втілена в галузі освіти, навчання, охорони здоров’я, праці, політики, маркетингу, 
журналістики та в інших аспектах людської взаємодії, буде відігравати магістральну, конститутивну 
роль у повсякденній діяльності багатьох індивідів, які активно послуговуються мережевим зв’язком 
у власних буденних практиках3. Підбиваючи підсумки, Д.К. Андерсон та Л. Рейні уточнюють 
визначення gamification – «це простий спосіб стимулювати взаємодію. Це вік публікацій 
на Facebook та коментарів у блогах, краудсорсінг, … і все більше і більше розширення реальності, 
оскільки ми намагаємося досягти неможливого»4. 

Показово, що реалії сьогодення, демонструючи звичайність, прозаїчність, навіть, рутинність 
впровадження і застосування ігрових технологій і механізмів під час онлайн-взаємодії: накопичення 
балів, відвойовування місця в рейтингу, боротьба за те, щоб опинитися на дошці лідерів, участь 
у вікторинах і конкурсах з віртуальним призовим фондом тощо, – без сумніву, підтверджують 
прогнози більшості інформаторів. Припускаємо, що саме соціальні мережі, соціальні медіа є тим 
медіапростором, який культивує й протегує «імплантацію» і популяризацію прийомів, способів, 
«хитрощів» іграізації (gamification) у повсякденному житті сучасників. І хоча більшість різновидів 
ігрових рецептів і методик здаються трохи нудними або передбачуваними, вони активно 
використовуються акторами новітніх медій, тому що допомагають вирішити одну з ключових дилем 
соціальних мереж і онлайн-спільнот: як ініціювати взаємодію. Цифрові середовища інтеракції 
визначають параметри існування людини в сучасному світі – як за рахунок витрати істотної частки 
хронологічного часу на соціальні мережі, активного послуговування соціальними веб-додатками під 
час роботи, так і за рахунок постійного слідкування за дотриманням норм і правил взаємодії, через 
це і надалі ми будемо покладатися на ігрові тактики і стратегії інспірування і активізації інтеракції 
практично в будь-якому колективі, групі, спільноті незалежно від сфери існування. 

Означені припущення певною мірою узгоджуються з результатами дослідження, проведеного 
на матеріалі 18 соціальних мереж і відображеними у роботі Харрі Пелліка «Gamification в соціальних 
медіях». Метою наукової розвідки Х. Пелліка став пошук відповіді на питання: «Які ігрові елементи, 
якщо такі взагалі мають місце, використовуються в соціальних мережах і в якій спосіб?»5. З одного 
боку, соціальні мережі інтерпретовано в роботі як систему трьох елементів: контент, співтовариства, 
Web 2.06, з іншого, автор послуговується теорією «стільників соціальних мереж», відповідно до якої 
формують соціальні мережі функціональні будівельні блоки (компоненти): особистість, розмови, 
спільне використання, присутність, відносини, репутація і групи7. Загалом, акцентує Х. Пелліка, хоча 
визначення соціальних мереж дещо різняться одне від одного, можна виокремити сукупність сталих і 
загальноприйнятих елементів: «соціальні медіа охоплюють користувачів, які продукують контент, 
обмінюються контентом і утворюють соціальні мережі… ядром соціальних мереж є користувачі, що 
формують спільноти, оточені контентом і занурені у діяльність»8. Для Х. Пелліка gamification – 
«використання елементів ігрового дизайну в неігрових контекстах. Іншими словами, це означає, що 
в ігровій грі ігрові елементи використовуються в будь-яких системах, окрім гри»9. Спираючись на 
формалізований підхід Е.М. Аведона, згідно з яким структура гри визначається конфігурацією десяти 
елементів: «1) мета гри; 2) порядок дій; 3) правила регулювання дій; 4) кількість потрібних членів 
                                                      
1 Anderson, J.Q., Rainie, L. (2012). Gamification: Experts expect ‘game layers’ to expand in the future, with positive 
and negative results. PEWINTERNET.ORG <http://www.pewinternet.org/files/old-media/Files/Reports/2012/ 
PIP_Future_of_Internet_2012_Gamification.pdf>, 3. (2018, травень, 14). 
2 Там само. 
3 Там само, 10. 
4 Там само, 26-27. 
5 Pellikka, Н. (2014). Gamification in Social Media. JULTIKA.OULU.FI <http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-
201405281545>, 6. (2018, травень, 14). 
6 Там само, 7. 
7 Там само. 
8 Там само, 8. 
9 Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From Game Design Elements to Gamefulness: Defining 
Gamification. Rolandhubscher.Org <http://www.rolandhubscher.org/courses/hf765/readings/Deterding_2011.pdf>, 1. 
(2018, травень, 14). 
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команди; 5) ролі учасників; 6) результати або виплати; 7) здібності та навички, потрібні для дій; (8) 
моделі взаємодії; 9) фізична настанова й екологічні вимоги; 10) необхідне обладнання (перші три 
становлять ядро гри)»1, – Х. Пелліка з’ясовує наявність, функціональне навантаження і перспективи 
впровадження означених елементів gamification у соціальні мережи. Найпримітнішою в цьому 
контексті є система збору інформації, подібна до вікторини, яка використовується на сторінках 
профілю акторів соціальної мережі Facebook2. Створення нового профілю користувача в Facebook 
відбувається в три етапи: перший етап – пропозиція зазначити власні адреси електронної пошти / 
номери телефонів, щоб знайти учасників, які вже знайомі з новачком; другий етап – пропозиція ввести 
інформацію про освіту й місто проживання; третій етап – пропозиція завантажити власне фото, 
причому кожний з трьох етапів може бути пропущений за власним бажанням актора. Крім того, 
кількість друзів і передплатників, акцентує Х. Пелліка, може бути розцінена як система підрахунку 
балів3. Подібно до більшості соціальних мереж контент, завантажений користувачами в Instagram, 
може бути оцінений, прокоментований і переадресований на Facebook і Twitter. Елементи gamification 
в Instagram – кількість повідомлень, following і followers, кількість коментарів до постів власника 
акаунта4. Як цілеспрямовано мінімалістичний сервіс мікроблогів Twitter не містить жодних явних 
ігрових елементів, найближча аналогія – кількість ретвідів5. Соціальна мережа YouTube надає 
користувачеві можливість нашвидку проглядати, дивитися й коментувати відео, позитивно або 
негативно оцінювати пропонований контент. Кожне відео супроводжується показником загальної 
кількості як позитивних, так і негативних відгуків, графічним відображення реляційної суми між 
ними, зазначенням кількості переглядів. Відгуки і коментарі, так само як і відео, актори соціальної 
мережі можуть оцінювати позитивно чи негативно, також можуть відповідати на коментарі інших 
користувачів, створюючи спеціальні теми для дискусій і обговорень. Відповідно YouTube 
використовує декілька елементів gamification: система ранжування контенту, кількість 
передплатників, кількість переглядів відео6. Як бачимо, елементи gamification, застосовувані 
соціальними мережами, загалом є досить різноманітними: статистика, бали, оцінки, таблиці лідерів, 
популярність, вікторини та ін. Найпоширенішим ігровим елементом у соціальних мережах є 
статистичні відомості щодо користувачів (друзі у Facebook, передплатники Twitter, following і 
followers Instagram) і рейтингові списки (позначка «подобається» Facebook, кількість ретвітерів 
Twitter, кількість переглядів Instagram і YouTube)7. Найменш затребуваним ігровими елементами 
в соціальних мережах, згідно з дослідженням Х. Пелліка, є віртуальні товари, віртуальні простори, 
історії і фентезі8. Констатуючи існування і використання певних ігрових елементів у соціальних 
мережах, дослідник відкритим залишає питання щодо здатності і потенціалу соціальних мереж 
отримати вигоду й користь зі впровадження у власний медіапростір інших елементів gamification. 

Gamification як «використання елементів ігрового дизайну в межах неігрових контекстів»9 
Майкл Сайлер, Ян Ульріх Хенс, Сара Катаріна Майр та Хайнц Мандл, на відміну від автора 
попередньої статті, аналізують у ракурсі впливу різноманітних конфігурацій елементів ігрового 
дизайну на задоволення провідних психологічних потреб індивіда. Семантичні складові 
gamification, на думку дослідників, репрезентовано такими компонентами: 

• гра – «система, в якій гравці беруть участь у вигаданому, несправжньому конфлікті, що 
корегується реєстром правил і наслідком має кількісний результат»10, 

                                                      
1 Pellikka, Н. (2014). Gamification in Social Media. JULTIKA.OULU.FI <http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-
201405281545>, 10 (2018, травень, 14). 
2 Там само, 21. 
3 Там само. 
4 Там само, 27. 
5 Там само, 35. 
6 Там само, 39. 
7 Там само, 42. 
8 Там само, 49. 
9 Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From Game Design Elements to Gamefulness: Defining 
Gamification. Rolandhubscher.Org <http://www.rolandhubscher.org/courses/hf765/readings/Deterding_2011.pdf>, 1. 
(2018, травень, 14). 
10 Sailer. М., Hense, J.U., Mayr, S.K., Mandl, Н. (2017). How gamification motivates: An experimental study 
of the effects of specific game design elements on psychological need satisfaction. SCIENCEDIRECT.COM 

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074756321630855X>, 372 (2018, травень, 14). 
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• елементи – «ігрові блоки, вбудовані в неігрові контексти, повторюваний компонент, 
виявлений і виокремлений в багатьох іграх»1, 

• дизайн – «свідомий процес проектування»2, 

• неігрові контексти – «єдиний контекст, який може бути виключений за визначенням, це 
використання ігрових елементів дизайну чи безпосередньо в іграх, чи в процесі розробки гри»3. 

Тобто мова йде про gamification як процес продукування дій в неігрових контекстах, 
максимально наближених до гри і з використанням елементів ігрового дизайну: «впровадження 
елементів (а не повністю розробленої гри) дизайну (а не ігрових технологій чи ігрових практик) в 
неігрові контексти (незалежно від конкретних намірів використання)»4 . Детально прописуючи 
елементи ігрового дизайну – бали, значки, списки лідерів, графіки ефективності, значущі історії, 
аватари і товариші по команді – М. Сайлер, Я.У. Хенс, С.К. Майр та Х. Мандл підсумовують: 
елементи ігрового дизайну можуть бути свідомо використані з метою зміни неігрових контекстів, 
таких як робоче або навчальне середовища і, отже, можна цілеспрямовано модифікувати й 
корегувати адресні мотиваційні механізми5. Наприклад, потреба в компетенції може бути вирішена 
за допомогою таких елементів ігрового дизайну, як бали, графіки ефективності, значки і списки 
лідерів. Потреба в незалежності і свободі ухвалення рішення має два аспекти: з одного боку, аватар 
наділяє індивіда абсолютною незалежністю від умовностей реального світу (нове ім’я, вік, стать, 
соціальний статус, уподобання та ін.), з іншого, значущі історії допомагають «гравцям» 
у випробуванні власних дій як промовистих, вагомих незалежно від того, чи такі дії є дійсно 
доступними і здійсненими. Товариші по команді, які можуть бути справжніми спів-гравцями або 
неігровими персонажами, задовольняють потребу в приналежності, дружбі, любові, підкреслюючи 
важливість дій гравця для роботи групи, колективу загалом. 

Отже, є сенс говорити про амбівалентний характер іграізації медіапростору: з одного боку, 
елементи ігрового дизайну, вбудовані в неігрові контексти, здатні трансформувати, модифікувати, 
навіть, руйнувати традиційні соціальні практики, переформатовувати функціональність наявних 
соціальних інститутів, з іншого, ігрові тактики і стратегії здатні інспірувати й активізувати 
інтеракції практично в будь-якому колективі, групі, спільноті незалежно від сфери існування, 
сприяти креативності соціальних акторів, підштовхуючи до свободи й незалежності у виборі власної 
ідентичності, що взагалі стає провідною рисою сучасності. У медіапросторі соціальних мереж 
іграізація, будучи майже непомітною, узвичаєною, є провідною практикою взаємодії акторів із он-
лайн ресурсами. Іграізація медіапростору, підтримуючи горизонтальні комунікаційні зв’язки, 
працюючи на покращення цифрових середовищ інтеракції, однозначно підживлює діалогічну 
модель взаємодії, демонструючи в такий спосіб якісні й істотні трансформації масової свідомості 
загалом. Вбачаємо, що розробка концепцій подальшого розвитку і впровадження в медіапростір 
технологій і механізмів іграізації зі всебічною оцінкою їхній переваг і обмежень відносно 
конкретних соціальних інституції, галузей знань і сфер діяльності є доволі актуальним завданням 
для подальших наукових досліджень. 
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L. Kuchma’s idea of the multi-vector foreign policy of Ukraine proves that the lack of a unified 

strategy for the development of the country provokes neighboring states to interfere in its 

internal affairs. And the lack of information protection contributes to the formation of the image 

of a scandalous country. Internal scandals that turned into international, political crises, threats, 

blackmail, lawsuits and physical destruction of opponents characterize the era of L. Kuchma’s 

presidency as the establishment of a hybrid regime. The media, which should have been the 

mouthpiece of a democratic system, turned into a manual mechanism of influence. The 

protection of corporate and personal interests has led to the country losing its right to 

independence. And the symbolization of the political regime itself from the Western and Russian 

media formed a national trauma. 

Keywords: Giurgiulesti, Crimea, "chain-mail", L. Kuchma, Lazarenko, NATO, Tuzla. 

Вступ. Зовнішня політика України мала кілька пріоритетів, які час від часу заперечували один 
одного і вказували, що приватні інтереси Президента Л. Кучми стояли над загальнонаціональними. 
Серія скандалів у середині країни перетворилася на міжнародні скандали, що призвело до 
знецінення рівного партнерства країни у міжнародних стосунках. Багатовекторність зовнішньої 
політики Л. Кучми пов’язана більше з тактичними умовами, які використовував Президент під час 
політичної кризи. Збалансованої стратегії, про яку час від часу декларувалося в офіційних промовах, 
не було. 

Перші кроки на посту Президента продемонстрували, що Л. Кучма зовсім не збирається 
дотримуватися російських інтересів у своїй країні, що змусило Росію обирати інші методи впливу 
на Президента. Виявилося, що гучні заяви та звинувачення, які використовувалися до Л. Кравчука 
з новим лідером не спрацьовували. Коли було прийнято Конституцію, на Україну посипалися 
образи від російських депутатів, що «нова Конституція України, схвалена 28 червня, є 
“антиросійською та антируською”»1. У цей період газета «Аргументи та факти» пише про 
причетність українців до бойовиків Басаєва, які навчаються у школі терористів за 50 км від 
м. Бехрамшан2. 

Незадоволення висловлювала і Європа, яка підтримала Конституцію України, але критично 
поставилася до проведення всеукраїнського референдуму у квітні 2000 року. Західна Європа та 
США звинуватили владу у формуванні авторитаризму. Рада Європи вказувала на відсутність 
ґрунтовної правової бази для проведення референдуму і попередила про можливість призупинення 
України членства в Раді Європі. Тому зовнішня політика країни будувалася більше на пошуках 
сильного партнера, разом з яким можна було знизити рівень напруги у міжнародних стосунках, а як 
тільки вони знижувалися, цей партнер змінювався. Балансування між Європою та Росією було 
обумовлено серією скандалів, які спричинила сама українська влада. І які створили негативний 
образ країни у часи правління Л. Кучми. 

Російські стосунки: від ЄЕП до конфлікту навколо Коса-Тузли. Відносини з Росією весь 
час перебувають у стані нестабільності, які більше демонструвалися з боку самої Росії. Російська 

                                                      
1 Україна молода (1996, липень, 13), 66 (482), 2. 
2 Аргументы и факты (1996), 22 (815), 9. 
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мова, Крим, опозиційні парламентарі і вибори Президента з Західної України ставали приводом для 
відкритого втручання Росії у внутрішню політику України. На початку правління Л. Кучми 
головним рупором розколу України був Ю. Лужков, який відкрито заявляв, що Севастополь – це 
російське місто і завжди буде ним. 5 грудня 1996 р. Рада Федерації з ініціативи Лужкова визнала 
місто Севастополь частиною території Російської Федерації. Безумовно, відмовчування з боку 
української влади та бездіяльність СБУ вплинуло на те, що у листопаді 2004 р. під час Оксамитової 
революції, ходили чутки про приєднання т.зв. Новоросійської республіки до Росії, а на чолі 
поставити мера Москви. Юлія Мостова у статті «Країна ослабленого імунітету» у 1999 р. пише: 
«Принаймні більш-менш жорстка реакція МЗС України на адресу Лужкова не заважала Леоніду 
Кучмі відвідувати московську мерію та поглинати фазанів за одним столом з кривдником України»1. 

Після того, як Л. Кучма був обраний на другий термін Президентом, з 2000 р. розпочинаються 
спільні воєнні навчання. У газеті «Україна молода» друкується фото В. Путіна у літаку 
з пророкуючою назвою статті «Після Чечні – Україна». Мова йде про те, що під час спільних 
льотно-тактичних україно-російських навчань росіяни вперше приземлилися на базі українського 
авіаполку. І хоча йдеться про політ «у зв’язці», «політична доцільність влаштування таких 
українсько-російських навчань саме зараз вельми сумнівна. Хоча б з огляду на те, що Росія, по суті, 
перебуває у стані війни, в якій авіація бере найактивнішу участь: бомбардувальники й ракетоносці 
“практикуються” на чеченських містах і селах практично щодня»2. 

Перший конфлікт з Росією стався після того, як 4 жовтня 2001 року над Чорним морем було 
збито російський літак Ту-154 авіакомпанії «Сібірь», який летів з Тель’Авіву до Новосибірську. 
Загинули 12 членів екіпажу та 66 пасажирів. На борту літака, окрім росіян, перебували й громадяни 
Ізраїлю. До того часу, поки не почалося розслідування, представники України заперечували свою 
причетність до трагедії. Американці своїми супутниками відстежили випуск ракети, а потім зробили 
припущення, що це можливо Україна зробила. Ігор Ларичев, офіцер прес-служби військово-морських 
сил Росії, нібито заявив, що це українська ракета. А потім інформаційна агенція France-Presse 
з посиланням на нього оприлюднила його визнання. І хоча прес-служба і спростувала все, механізм 
було запущено. Українська влада змушена була зізнатися у причетності до катастрофи. Після 
публічного оприлюднення фактів, які свідчили про невдалі навчання сил протиповітряної оборони 
України, міністерство фінансів України зобов’язалося сплатити 41,622 мільйона гривень (7,85 млн 
дол.) з резервного фонду Державного бюджету кожному спадкоємцю пасажирів літака Ту-154, який 
збила українська ракета. Міністра оборони України Олександра Кузьмука було знято з посади. (Але 
у вересні 2004 р., щоб отримати на крайній випадок підтримку військових у протистоянні з опозицією, 
О. Кузьмук був поновлений на посаді міністра оборони, змістивши Є. Марчука). 

Перманентні союзні стосунки з Росією базувалися на необхідності підтримки у боротьбі 
з опозицією. Для Росії теж було важливо, щоб в Україні при владі знаходилися лояльні сили, 
спроможні виконувати та захищати її інтереси на Заході. Тому у 2003 р. Л. Кучма, вперше за історію 
існування СНГ стає керівником цього союзу. В журналі «Корреспондт» у лютому 2003 р. виходить 
стаття під назвою «Кучма став наступником Путіна»: «Леонід Кучма став першим неросіяніном, 
який зайняв пост керівника Співдружності Незалежних Держав. Протягом 11 років незмінними 
лідерами СНД були президенти Росії Борис Єльцин, а потім Володимир Путін. Обрання Кучми 
лідером СНД – оцінка значної ролі України в співдружності і визнанні авторитету українського 
Президента»3. Про цей факт українці дізналися випадково, коли російське телебачення показало 
святкування Дня захисника у Росії, де український Президент покладав квіти до пам’ятника 
невідомому солдату. «Політично стурбовані телемани, які розслабилися у кріслах, навіть не встигли 
задуматися над тим, день захисника власне якої Вітчизни святкують президенти України, 
Казахстану та Білорусі у столиці Росії, як їм все доступно пояснили: ці чотири держави починають 
новий етап економічної інтеграції, а їхні Лідери сповнені рішучості створити Єдиний економічний 
простір. Причому все повинно відбуватися дуже швидко»4. 

Але після урочистого підписання Л. Кучмою договору щодо участі України в ЄЕП, почалося 
протистояння у Керченській протоці через острів Коса-Тузла. Росіяни збиралися його з’єднати 

                                                      
1 Дзеркало тижня (1999), 4 (225), 1. 
2 Україна молода (2000, квітень, 08), 65 (1385), 1. 
3 Корреспондент (2003, лютий, 04), 4 (43), 5.  
4 Дзеркало тижня (2003), 8, (433), 1. 
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з дамбою Таманського півострова. За три тижні кризи ніяких рішучих дій з боку Л. Кучми не було. 
Позиція Москви була в тому, що дно повинно бути розділене, включаючи нафтогазові ресурси як 
частину цього дна, а акваторія повинна бути загальною. У той же час, українська сторона 
наполягала на проходженні кордону по воді. Коли Л. Кучма був з робочим візитом 
у Дніпропетровську і йому поставили питання щодо конфлікту навколо острова, він сказав: 
«Хороший сусід так не поступає»1. Хоча багато хто з аналітиків тоді вважав, що справжня причина 
конфлікту на острові є спроба Москви збільшити свою роль у внутрішніх подіях в Україні, коли 
опозиційні сили стали набирати політичну вагу. Володимир Полохало, науковий співробітник 
Інституту світової економіки та міжнародних відношень Національної академії наук України 
прокоментував конфлікт так: «Це пов’язано саме з тим, як зараз позиціонує себе Росія 
в євразійському просторі», – говорить Полохало. Політолог вважає, що вона розраховувала 
на відсутність консолідації в українській еліти у зовнішньополітичних пріоритетах2. 

Західна Європа та США: від торгівлі зброєю до українського батальйону. У 1999 р. над 
Україною нависла загроза виключення з Ради Європи. Ханне Северінсен з Данії, член 
моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи, виступила зі звинуваченням 
в Україні відсутності свободи слова, вказуючи на складні умови журналістів, яких залякують та 
вбивають. Вона додала, що так і не отримала коментар від українського міністра внутрішніх справ 
після доповіді щодо жорстких дій міліції. І третя проблема, на яку вказала представник Данії – це 
відсутність демократичного місцевого самоврядування, які підміняються місцевою 
представницькою владою. 

У березні 2002 р. народний депутат України Олександр Жир виступив у парламенті зі 
звинуваченнями Президента у причетності до незаконного продажу «Кольчуги» Іраку. Через кілька 
днів в автокатастрофі гине Валерій Малєй, колишній керівник «Укрспецекспорта», за часів якого і 
стався цей продаж. Вже у квітні інтернет-газета «Українська правда» оприлюднила розшифровку 
фрагмента записів майора Миколи Мельниченка, де мова йшла про продаж «Кольчуги» до Іраку 
у бесіді між Л. Кучмою та В. Малєйем. А коли у травні М. Мельниченко повідомив, що передав 
міністерству юстиції США записи, які свідчать про причетність Л. Кучми до торгівлі зброєю, стався 
міжнародний скандал. Обурення Заходу та США навколо продажу Іраку радіолокаційних 
комплексів, які фіксували американські літаки-невидимки, призвели до ізоляції України на 
міжнародній арені. МЗС все спростовувало, посилаючись на документи, що Україна продала зброю 
не Іраку, а Ефіопії. Президент України припиняє виїжджати до Європи, тому що весь час змушений 
там виправдовуватися у своїй непричетності до продажу. 

На Празькому Саміті НАТО у листопаді 2002 р., куди Л. Кучма поїхав з надією налагодити 
стосунки. І вперше в історії цієї організації було використано французьку мову для розміщення за 
круглим столом. Замість того, щоб сидіти поруч з Президентом США та Прем’єр-міністром 
Сполученого Королівства, його сусідами виявилися представники Туреччини та Туркменістану. 
І хоча ретельна перевірка, яка була проведена Організацією Об’єднаних Націй, не виявила жодних 
фактів, які давали б привід говорити про нелегальний продаж Україною зброї і військової продукції 
до Іраку, Президент України опинився у публічному символічному приниженні. 

Війна в Іраку та відправка українського батальйону з радіаційного, хімічного та 
бактеріологічного захисту трохи виправила ставлення до України з боку Європи та Америки. 
У серпні 2003 р. журнал «Корреспондент» з посиланням на американську газету The Washington 
Post друкує замітку під назвою «США змінюють ставлення до України». Журналістка Сьюзан 
Глассер пише: «Добровольці хизуються у новісіньких камуфляжних, спеціально призначених для 
пустелі, шоломах і стогнуть під незвичною вагою амуніції, яку їм доведеться носити, щоб бути 
готовими до небезпек, які ховаються у Південному Іраку. Але у них немає нічого 
з високотехнологічного озброєння американських морських піхотинців, яких вони змінять в 
провінції Ваcіт. Все, чим володіють українці, – це застаріла радянська зброя»3. Цей журнал пише і 
про те, що в самій Україні населення не підтримує присутність своїх військ в Іраку. «Тим часом 
громадяни України як і раніше негативно ставляться до відправки українського контингенту в Ірак. 
Як показали результати соціологічного опитування, проведеного Центром соціального 

                                                      
1 Дзеркало тижня (2003), 40 (465), 1. 
2 Корреспондент (2003, листопад,1), 42 (81), 18. 
3 Корреспондент (2003, серпент, 5), 30 (69), 19. 
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прогнозування, 77,2% українців не підтримують присутність українських солдат в Іраку. 
А позитивно до цього ставляться лише 17,1% опитаних»1. 

Але в той час, як Україна вступила до антиіракської коаліції, Л. Кучма робить крок і до союзу 
з Росією. Оскільки ідея спільного державотворення на рівні СНД була знецінена, у 2002 р. 
за ініціативи Росії розпочинається курс на створення ЄЕП, керівництво яким базувалося 
на пропорційних умовах внесків з кожної держави у спільну економіку: Росія – 50%, Україна – 25%, 
Казахстан – 15%, Білорусь – 10%. Відповідальність за підготовку країни до вступу у ЄЕС була 
покладена на першого віце-премєр-міністра Миколу Азарова. 

Конфлікт навколо Тузли з Росією підштовхнув Л. Кучму у квітні 2004 р. підписати договір про 
спільні навчання та воєнні операції України з країнами НАТО. У зв’язку з цим Росія категорично 
стала вимагати від України попереднього узгодження з нею питань взаємин з НАТО. Вступ до НАТО 
прибалтійських держав наблизив воєнний Альянс впритул до кордонів Росії, а дозвіл України на 
перебування на її території іноземних збройних сил, став черговим протестом МІД Росії проти 
України. Тому, коли народний депутат України, лідер опозиційного блоку Юлія Тимошенко була 
викликана до Москви на допит – це була відкрита спроба контролювати Україну заради власних 
інтересів. Росія її звинуватила в організації дачі хабарів п’яти офіцерам Міністерства оборони Росії. 

Тайвань: від нелегального поставника зброї до П. Лазаренка. 2 березня 1997 р. тайванська 
газета «Independent Morning Post» друкує журналістське розслідування, де посилаючись на секретну 
доповідь тайванської розвідки, Україну звинувачують у торгівлі бойовими отруйними речовинами 
для Китаю, виробництво яких давно заборонено. На наступний день цю статтю передруковують 
відомі міжнародні видання. Як пише «Дзеркало тижня» «Версія газети така. Зарин, проданий 
Україною, належав колишньої Радянської армії і таємно зберігався на складах на українській 
території. Наша країна змушена була терміново продати отруйну речовину через побоювання, що її 
могла виявити одна з груп міжнародних інспекторів, яка здійснює контроль за дотриманням 
конвенції про заборону хімічної зброї»2. Через те, що продаж був таємним, ніяких документів не 
було, але тайванська розвідка це виявила. Саме через відсутність документів українське посольство 
спростувало це звинувачення, вказуючи на те, що між Китаєм і Тайванем міжнародний вектор 
України схиляється в бік Китаю. І Тайваню це не подобалося. 

Образ скандальної країни, яка не визнає власних помилок перетворило Україну на державу, 
яку звинувачували у багатьох протиправних діях. У 1999 р. МІД Сьєрра-Леоне відкрито заявив, що 
українські найманці воюють на його території проти законного уряду. А у 2000 р., коли затонув 
російський підводний човен «Курськ» Росія намагалася звинуватити українські бомбардувальники, 
які були неподалеку на навчаннях, що це сталося з їхньої вини. У 2002 р. у доповідях Ради Безпеки 
ООН згадуються факти нелегальних поставок зброї та боєприпасів, з України в Анголу, Сьєрра-
Леоне та Ліберію. Фігурує прізвище Леоніда Мініна – продавця нафти з ізраїльським 
громадянством, але вихідця з українського міста Одеси, в тому, що саме він зіграв найважливішу 
роль в постачаннях з України зброї. 

З другого боку, скандал навколо фігури українського екс-прем’єра Павла Лазаренка 
продемонстрував світовій спільноті корупційність української влади. Судова справа № 000248, яка 
велася Сполученими Штатами за кілька років зменшилася з 53 пунктів звинувачень на 23. Але 
федеральний суддя Сан-Франциско Мартін Дженкінс визнав мету особистого збагачення 
П. Лазаренка, діяльність якого пов’язана з хабарами. 

Румунія. Молдова. Польща: від Джурджулешти до Волині. Черговий морський конфлікт 
виник і з сусідньою країною Румунією через острів Зміїний у 2001 р. Коли на шельфі навколо 
Зміїного знайшли величезні поклади нафти та газу, Румунія стала наполягати на тому, що це 
морська скеля. Таке трактування в кілька разів зменшувало розміри континентального шельфу і 
територіальних вод навколо Зміїного, який належав Україні. Україна вимагала визнати острів 
Зміїний саме островом. Конфлікт було перенесено до Міжнародного суду ООН 16 вересня 2004 р. 

Між Україною та Молдовою у 1992 р. було підписано договір про непорушність кордонів, але 
проблема внутрішнього використання деяких доріг залишилася у зв’язку з тим, що вони перетинали 
кордон між двома країнами. У додатковому протоколі передбачалося, що Україна мала отримати 

                                                      
1 Корреспондент (2003, вересень, 12), 35 (74), 6. 
2 Дзеркало тижня (1997), 10 (127), 2.  
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острів Нішаліу, молдавську ділянку дороги Одеса-Рені та прилеглі селища Пісцикола, Пешуня, 
Абдіу, Байбол у обмін на відповідну територію біля молдавського села Джурджулешти та 
українського міста Рені. Тут Молдова планувала побудувати нафтотермінал. Але пізніше Молдова 
заблокувала цей протокол у зв’язку з тим, що територія біля села Джурджулешти і так належала 
Молдові і без двосторонніх угод була передана Україні. Внаслідок довгих переговорів, у лютому 
2002 р. Молдова отримала частину українського берега Дунаю (біля села Джурджулешти), а Україна 
7,7 км дороги в районі населеного пункту Паланки. Таким чином, Україна відкрила для Молдови 
доступ до моря, а на трасі Одеса-Рені досі знаходяться митні та прикордонні пости Молдови. Ще 
у ті часи українські експерти говорили про нерівноцінний обмін, застерігаючи, що молдавський 
нафтотермінал буде не тільки екологічною загрозою для України, але й вплине на падіння морської 
галузі України. У 1998 р. газета «Україна молода» пише про те, що «Україна знов сама себе 
кинула». «Обмін прикордонними територіями між Україною та Молдовою не є рівноцінним, вважає 
багато хто в Києві»1. За підтримки Румунії Молдова отримала кредит від МВФ і побудувала 
нафтотермінал, а рівень і статус дороги в районі села Паланки так і залишився у занедбаному стані. 

Президент Польщі Олександр Квасьнєвський виконував роль посередника між Україною та 
Східною Європою, коли необхідно було примірити обидві сторони. А внутрішні стосунки між 
двома країнами формувалися скрізь питання трагедії на Волині. У травні 2002 р. між двома країнами 
виникнув конфлікт, пов’язаний з історичними подіями двох націй початку ХХ століття. Президент 
Польщі Олександр Кваснєвський скасував заплановану на 21 травня зустріч у Львові з Президентом 
України Леонідом Кучмою. В цей день у Львові повинні були відкрити пам’ятну дошку 
на польській частині Личаківського цвинтаря, де поховані поляки, що билися проти українців 
в 1918-20 роках. Зустріч була приурочена відкриттю кладовища до п’ятиріччя підписання 
українсько-польської декларації щодо порозуміння та єднання. О. Кваснєвський пов’язав скасування 
свого візиту з прийнятим напередодні рішенням Львівської міської ради, яка погодилася 
з відкриттям цвинтаря польським солдатам. Але відмовилася затверджувати запропонований 
польською стороною напис на пам’ятнику. Згідно з рішенням, напис на братській могилі кладовища 
мав бути таким: «Невідомим польським солдатам, загиблим за Польщу в 1918-1920 роках» – без 
слів «героїчно» і «незалежність», на яких наполягала Польща. Український Президент з його 
авторитарним підходом до правління вперше зіткнувся з протидією української західної громади, на 
бік якої встала місцева влада. Але питання щодо напису навколо «Цвинтаря Орлят» так залишилося 
відкритим для наступного Президента України. Порозуміння керівники двох країн знайшли навколо 
Волинської трагедії, але дії українського Президента на Заході України були зустрінути 
з обуренням. Оскільки думка Президента йшла в розріз зі ставленням до цього питання населенням 
Волині. У лютому 2003 р. відбулася зустріч з польським Президентом Олександром Квасьнєвським 
та Леонідом Кучмою у карпатському селі Гута, де керівники двох країн вшанували пам’ять двох 
народів. Л. Кучма дуже обережно заявив, що «моя особиста позиція, позиція голови країни полягає 
в тому, що злочини проти людства не можуть мати ніяких аргументів для виправдання. Тут 
необхідно встановити історичну правду»2. 

11 липня 2003 р., з нагоди 60-річниці з днів трагічних подій на Волині Президенти Леонід 
Кучма і Олександр Кваснєвський знов зустрілися в селі Павлівка, Волинської області. Напередодні 
зустрічі Папа Римський Іоанн Павло ІІ закликав поляків і українців до примирення. Парламенти 
двох країн синхронно прийняли спільну заяву у якій наголошувалося, що події на Волині були 
трагічними для обох народів. 

Від НАТО назад до Росії 
Наприкінці свого терміну правління Л. Кучма відмовляється від зближення з Європою і 

повертається до союзу з Росією. Опозиційний рух, який пішов не за сценарієм Адміністрації 
Президента, вплинув на авторитарне рішення гаранта Конституції. Загальноважливе питання 
майбутнього країни вирішилося кулуарно, без інформаційного освітлення. Майже місяць 
знадобився Президенту, щоб змінити вектор міжнародної політики без залучення фахівців, 
громадських слухань чи, навіть, проведення референдуму. У порівняльній таблиці Указів 
Президента, жирним шрифтом виділено фрази, які було пізніше виключено (таблиця 1). 

                                                      
1 Україна молода (1998, серпень, 20), 159 (981), 1, 4.  
2 Дзеркало тижня (2003), 6 (431), 1. 
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Таблиця 1 

Зміни пріоритетів відносин з НАТО на прикладі Указів  

Президента Л. Кучми. 2004 р. 

Указ Президента України  
«Про Воєнну доктрину України».  

15 червня 2004 року.  
№ 648/20041 

Указ Президента України  
«Про рішення Ради національної безпеки і 
оборони України від 6 липня 2004 року  

"Про дальший розвиток відносин з НАТО  
з урахуванням результатів засідання Комісії 

Україна – НАТО на найвищому рівні  
29 червня 2004 року"».  

15 липня 2004 року. №800/20042 

 
 
 
 
 
 
 
Зміцнення довіри між державами, послідовне 
зниження загрози використання воєнної сили, 
проведення політики євроатлантичної 
інтеграції, кінцевою метою якої є вступ 

до НАТО, як основи загальноєвропейської 
системи безпеки. 

2. Внести, враховуючи цілі та завдання 
державної політики з євроатлантичної 
інтеграції на нинішньому етапі, результати 
засідання Комісії Україна – НАТО 
на найвищому рівні 29 червня 2004 року, зміни 
до Воєнної доктрини України… абзац другий 
пункту 9: 
– «зміцнення довіри між державами, 
послідовне зниження загрози використання 
воєнної сили, проведення політики 
євроатлантичної інтеграції». 

 
В умовах сучасної воєнно-політичної 
обстановки інтереси національної безпеки 
України зумовлюють істотне поглиблення 
відносин з НАТО і ЄС. Виходячи з того, що 
НАТО і ЄС є гарантами безпеки і стабільності в 
Європі, Україна готується до повноправного 

членства в цих організаціях. 

Абзац другий пункту 16: 
«В умовах сучасної воєнно-політичної 
обстановки інтереси національної безпеки 
України зумовлюють істотне поглиблення 
відносин з НАТО і ЄС як гарантами безпеки і 
стабільності в Європі…». 

 
Активізація євроатлантичної інтеграції України 
з орієнтацією на вступ до НАТО як основи 

загальноєвропейської системи безпеки та 
пов’язане з цим глибоке реформування 
оборонної сфери держави відповідно 
до   європейських стандартів належать 
до найважливіших пріоритетів як зовнішньої, 
так і внутрішньої політики. 

Абзац третій пункту 16: 
«Активізація євроатлантичної інтеграції 
України, в тому числі шляхом глибокого 
реформування оборонної сфери держави 
відповідно до європейських стандартів, 
належить до найважливіших пріоритетів як 
зовнішньої, так і внутрішньої політики». 

 

Висновки. Україна у виступах європейських політиків часів правління Л. Кучми виглядала як 
ядерний монстр, свідомий розплідник радіації, країна Лазаренка. «Багато засобів масової інформації, 
такі як “Нью-Йорк таймс”, “Вашингтон пост”, “Файненшл таймс”, “Волд-стріт джорнел” подібний стан 
в Україні пов’язували безпосередньо з ім’ям нинішнього прем’єр-міністра», – пише газета «Дзеркало 
тижня» у 1997 році3. Ця ж сама газета піднімає питання про формування позитивного іміджу країни, 

                                                      
1 Наказ про Воєнну доктрину України 2004 (Президент України). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/648/2004/ed20040715> (2018, червень, 10). 
2 Наказ про рішення Ради національної безпеки і оборони України 2004 (Президент України). Офіційний сайт 
Верховної Ради України <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/800/2004/ed20040715> (2018, червень, 10). 
3 Дзеркало тижня. 1997, № 12(129), 2. 
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який необхідно створювати та розповсюджувати за кордоном, необхідно захищати інформаційний 
простір України. Тому, що інші країни це роблять за нас. «За світовими агентствам України знають як 
країну, де вирує холера, сальмонельоз, туберкульоз, дифтерія, сибірська виразка, шахти, які вибухають 
та ЧАЕС, а одне з великих міст затоплено фекаліями»1. У 1999 році і газета «День» вказує на образ 
українця, який сформовано закордонними ЗМІ. Він пов’язаний з Чорнобильською АЕС, київським 
«Динамо», Сергієм Бубкою, братами Кличками. «А також усі чули про українську мафію, “справу 
Лазаренка”, величезну корупцію та вкрай погану економіку. Здебільшого Україна розташована 
в свідомості середнього європейця в тіні Росії, якої він побоюється через її ядерний арсенал, яку він 
засуджує за чеченську кампанію, але яку він поважає як значну світову потугу»2. 

Зовнішня політика України часів Л. Кучми виявила кілька особливостей, які з часом 
позначаться на майбутній історії країни: 

– по-перше, з’ясувалося, що головними рятівниками міжнародної репутації країни можуть 
бути військові. Їхня присутність в Іраку та співпраця з антиіракською коаліцією не припинялася 
навіть в період загострення відносин в кінці 2002 року; 

– по-друге, конфлікт навколо острова Коса-Тузла продемонстрував, що стосунки між так би 
мовити «братніми славянськими народами» можливі і на рівні військового протистояння. І вперше 
такий сценарій було продемонстровано саме тоді, коли українська влада підписала договір про 
вступ до ЄЕП. Поведінка самого Л. Кучми та майже відсутність коментарів від нього з приводу 
цього конфлікту, свідчить про психологічну розгубленість та розчарування південним сусідом; 

– по-третє, зміна пріоритетів зовнішньої політики в залежності від власних інтересів 
Л. Кучми позначається на образі країни, яка не має національної стратегії зовнішньо-політичного 
розвитку. Вже в кінці свого президентського терміну Л. Кучма відмовляється від інтеграції в ЄС і 
НАТО. 

Перемога співачки Руслани Лижичко на 49-у пісенному конкурсі «Євробачення-2004», 
спортивні досягнення на світових змаганнях, присутність 1690 українських військових 
в антиіракській коаліції сприяли зниженню міжнародної напруги по відношенню до України, але ще 
довгий час країні доведеться виборювати свій скандальний імідж після епохи Л. Кучми. 
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The present article offers political analysis of citizens’ political participation in the formation 

of local government at the 2014 Polish local elections. The paper summarizes the main 

theoretical and methodological approaches elaborated by modern Ukrainian political science 

to comprehend the essence of political participation. 

Attention is focused on the peculiarities of political participation while the implementation 

of public policy at regional and local levels through elections. The paper delivers the analyzed 

results of the elections held on the 16th and 30th of November 2014 at the voivodship 

(province), powiat (county) and gmina (commune) levels, three subdivisions within the 

administrative division of the Republic of Poland. The article also draws attention to the 

researched facts concerning the effectiveness of mechanisms to boost the political participation 

of Polish citizens at the regional and local levels by means of local elections in November 2014. It 

indicates the electoral ambiguity of local democracy in Poland at the current stage. The paper 

provides political and legal instruments to enhance and intensify the efficiency of political 

participation at the local level based on elections in the united territorial communities 

in Ukraine. 

Keywords: political participation, Polish local elections 2014, Poland, Ukraine.  

Proponowany temat jest aktualny, pozwalając wprowadzić ukraiński dyskurs uczestnictwa 
politycznego w kontekst międzynarodowy dla analizy stosowanego zadania – instytucjonalnych i 
proceduralnych osobliwości politycznego uczestnictwa obywateli w formowaniu lokalnych władz w 
wyborach lokalnych w Polsce w 2014 roku. 

Celem artykułu jest analiza politologiczna udziału obywateli w kształtowaniu władz lokalnych w 
wyborach samorządowych w Polsce w 2014 roku. 

Zgodnie z wyznaczonym celem należy rozwiązać następujące zadania badawcze: 
• uogólnić główne teoretyczne i metodologiczne podejścia do zrozumienia istoty politycznego 

uczestnictwa we współczesnej ukraińskiej politologii; 
• wziąć pod uwagę specyfikę uczestnictwa w procesie wdrażania polityki publicznej na poziomie 

regionalnym i lokalnym poprzez instytucję wyborów; 
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• przeanalizować wyniki wyborów na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym organizacji 
terytorialno-politycznej Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 16 listopada i 30 listopada 2014 r.; 

• zbadać skuteczność mechanizmów aktywizacji politycznego uczestnictwa obywateli Polski na 
poziomie regionalnym i lokalnym poprzez zestaw narzędzi lokalnych wyborów w listopadzie 2014 r; 

• wskazać na niejednoznaczność wyborczą demokracji lokalnej w Polsce na współczesnym etapie; 
• zaproponować instrumenty polityczne i prawne w celu zwiększenia skuteczności politycznego 

uczestnictwa na poziomie lokalnym w procesie wyborów do zjednoczonych wspólnot terytorialnych 
na Ukrainie. 

Podstawę metodologiczną badań stanowią ogólnofilozoficzne, ogólnologiczne, ogólnonaukowe, i 
specjalne metody politologiczne. 

Realizacja europejskiego wyboru cywilizacyjnego Ukrainy, między innymi, powoduje konieczność 
uwzględnienia Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego i innych dokumentów normatywnych UE1, ale nie 
tylko w aspekcie teoretycznym, ale także w stosowanym wymiarze skuteczności politycznego uczestnictwa 
w warunkach ustanowienia demokracji lokalnej przez zachodnich sąsiadów Ukrainy, a zwłaszcza Polskę. 

Biorąc pod uwagę doświadczenie Polski w rozwiązywaniu wielu pytań, pilne problemy i możliwe 
sposoby ich rozwiązania, budowanie efektywnego samorządu lokalnego jest możliwe tylko na fundamencie 
społeczeństwa obywatelskiego. 

Uczestnictwo staje się politycznym wtedy, gdy jednostka lub grupa zostaje wciągnięta w polityczne 
stosunki władzy, w proces podejmowania decyzji politycznych i zarządzanie, które mają charakter 
polityczny2. Zwłaszcza I. Wilczyńska podaje następujące uogólnione rozumienie uczestnictwa politycznego 
jako instrumentalne i regularne użycie przez aktorów różnych form działalności politycznej, poprzez które 
starają się wpływać na proces podejmowania decyzji politycznych; system świadomych, celowych działań, 
który obejmuje różnorodne wydarzenia – od ulicznych występów do wojen, od indywidualnego 
uczestnictwa w wyborach do państwowej regulacji konfliktów itp.3. 

Uogólnienie licznych form, typów i modeli politycznego uczestnictwa pozwala O. Mazur określić, że 
udział obywateli w życiu politycznym można ująć w: głosowaniu jako centralnym i najbardziej masywnym 
aspekcie uczestnictwa politycznego w systemach demokratycznych; udziale w dyskusji o projektach ustaw 
i politycznym kursie państwa; osobistych kontaktach z politykami; wysyłaniu listów do władz 
państwowych i samorządu lokalnego; udziale w masowych akcjach (wiece, demonstracje, strajki, pikiety); 
udziale w kampaniach zbierania podpisów zwolenników lub przeciwników określonej linii politycznej; 
udziale w działaniach partii politycznych, związków zawodowych, organizacji publicznych4. 

Samorząd lokalny to jeden z najbardziej charakterystycznych mechanizmów administracji 
publicznej, który pozwala znacznie zwiększyć jej efektywność, angażując w proces zarządzania dodatkowy 
zasób – lokalną inicjatywę obywatelską5. 

I. Chareczko proponuje następujący podział politycznych i prawnych mechanizmów udziału 
obywateli w polityce publicznej, który, naszym zdaniem, może być stosowany na poziomie regionalnym i 
lokalnym, w zakresie: 

1) mechanizmy podejmowania decyzji – wybory, referenda, mechanizm przedterminowego 
zakończenia uprawnień wybranych urzędników i władz, udział w polityce regulacyjnej; 

2) mechanizmy, które nie przewidują bezpośredniego podejmowania decyzji – konsultacje publiczne; 
dyskusja publiczna; inicjatywa obywatelska; członkostwo w organach konsultacyjnych i doradczych wraz 

                                                      
1 Маєв, А.П. (2016). Концептуальні засади розбудови інституту регіонального управління в сучасній Україні: 
європейський та вітчизняний досвід: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступення кандидата 

наук з державного управління. Одеса: Одеський регіональний інститут державного управління при 
Президентові України,1. 
2 Вонсович Г.Б. (2015). Аналіз категорії «політична участь» у західній політичній теорії. Збірник наукових 

праць «Політологічні студії», 4, 100-112. 
3 Вільчинська, І.Ю. (2010). Політична мотивація: основні наукові підходи і теорії: монографія. Київ: 
НАКККіМ, 97-99. 
4 Мазур О.Г. (2015). Концептуалізація політичного режиму в умовах демократичної трансформації в Україні: 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук. Одеса: Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського <http://pdpu.edu.ua/images/vchena_rada_d41.053.03/ 
Mazur/disMazur.pdf> (2018, січень, 15). 
5 Кубай, Т.Є. (2015). Місцеве самоврядування як інститут демократичного суспільства: управлінсько-правовий 
аспект. Ефективність державного управління, 42, 266–267. 
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z władzami; udział w rozwiązywaniu problemów lokalnych poprzez członkostwo w organach 
samoorganizacji ludności poprzez uczestnictwo w walnych zgromadzeniach obywateli i wysłuchaniach 
publicznych; publiczne badanie działania władz; udział w działaniach partii politycznych i organizacji 
publicznych, a także apele do władz1. 

Wracając do polskiego kontekstu, należy przede wszystkim podkreślić, że w przededniu 
przystąpienia do Unii Europejskiej w kraju zaczęto wprowadzać wielką reformę administracyjną pod nazwą 
"Europa Regionów". W szczególności w Polsce reforma systemu administracyjno-terytorialnego i 
samorządu terytorialnego opierała się na następujących zasadach: budowa społeczeństwa obywatelskiego; 
pomocniczość; efektywność; przejrzystość, otwartość i odpowiedzialność; elastyczność2. 

W wyniku tej i związanych z nią efektywnych reform, terytorialna organizacja władzy publicznej we 
współczesnej Polsce jest zorganizowana systemowo, i to zapewnia zarówno uporządkowanie jednostek 
terytorialnych, jak i systemu organów funkcjonujących na określonych poziomach systemu 
administracyjno-terytorialnego, ich funkcjonalną specjalizację w rozwiązaniu spraw lokalnych3 4. 

Wśród czynników, które przyczyniły się do efektywnej realizacji reformy samorządu lokalnego, 
polscy badacze szczególnie podkreślają polityczną wolę przywódców i ich zdecydowane pragnienie 
wprowadzania zmian; wiedza ekspercka, niezbędna do określenia celów i metod ich osiągnięcia; wsparcie 
publiczne, przynajmniej pozwolenie na przeprowadzania zmian; personel przygotowany do praktycznej 
realizacji reform w życiu5. 

Główne cechy samorządu w Polsce można przypisać faktowi, że 1 stycznia 1999 r. ustawodawstwo 
wprowadziło trójpoziomowy podział terytorialny: województwo, powiat, gmina6. 

W szczególności konsolidacja wysiłków instytucji państwowych, komunalnych i publicznych 
doprowadziła do pozytywnego wyniku reform, wprowadzenia racjonalnego systemu terytorialnej 
organizacji władzy publicznej z jasną definicją funkcjonalną każdego jej poziomu. A dobrze rozwinięty 
system demokracji lokalnej na poziomie gminy stał się najważniejszym dowodem istnienia w tym kraju 
efektywnego, zdecentralizowanego modelu samorządu lokalnego7. 

Jako punkt wyjścia możemy przedstawić opinię jednego z czołowych ukraińskich ekspertów w 
sprawie przedstawionej problematyki – wołyńskiego politologa Sergieja Bajraka: najbardziej skuteczne i 
efektywne mechanizmy włączania obywateli w proces polityczny na poziomie lokalnym w 
Rzeczypospolitej Polskiej realizują się podczas uczestnictwa w wyborach, referendach, w działalności 
organizacji pozarządowych i organów samoorganizacji społeczeństwa8. 

Ukraińscy naukowcy słusznie zauważają, że wybory są rodzajem wizytówki każdego 
demokratycznego kraju. I nie ma znaczenia, jaki jest system wyborczy, jakie są metody liczenia głosów i 
jakie sposoby określania wyników stosują. Najważniejsze są reguły, zgodnie z którymi grają podmioty 
procesu wyborczego, a jeśli reguły te mają stały charakter i są jednakowe dla wszystkich, można mieć 
pewność, że reprezentacja ludzi na poziomie krajowym i na poziomie lokalnym będzie bardziej jakościowa 
i skuteczna9 . 

                                                      
1 Харечко, І.З. (2014). Політико-правові механізми участі громадян у процесі прийняття політичних рішень 
в умовах електронної демократії: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата 

політичних наук. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 10. 
2 Крат, М., Софій, О. (2017). Порівняльний аналіз процесу децентралізації України та Польщі. Громадська 

організація Європейський діалог <http://dialog.lviv.ua/wp-content/uploads/2017/10/Porivnyalniy-analiz-protsesu-
detsentralizatsiyi-Ukrayini-ta-Polshhi.pdf> (2018, січень, 17). 
3 Чиркін, А. С. (2013). Окремі питання реформування територіальної організації публічної влади в Республіці 
Польща. Актуальні проблеми права: теорія і практика, 27, 566. 
4 Там само. 
5 Regulski, J. (2003). Local government reform in Poland: an insider’s story. Budapest: OSI/LGI, 218-227. 
6 Ustawa o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa 1998. (Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej). Oficjalna strona internetowa Seimasu Rzeczypospolitej Polskiej <http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ 
DocDetails.xsp?id=WDU19980960603> (2018, Styczeń, 16). 
7 Чиркін, А. С. (2013). Окремі питання реформування територіальної організації публічної влади в Республіці 
Польща. Актуальні проблеми права: теорія і практика, 27, 569-570. 
8 Байрак, С. (2013). Політична участь громадян республіки Польща на рівні місцевого самоврядування. Освіта 

регіону: політологія, психологія, комунікація, 3. <http://social-science.com.ua/article/1100> (2018, січень, 16). 
9 Коваленко, М. Г., Чиркін, А. С (2011). Доступ до виборчих прав: аналіз виборчого кодексу Польщі 2011 р. 
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право, 42, 68. 
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Ostatnie wybory do samorządu w Rzeczypospolitej Polskiej odbyły się w dniach 16 listopada (I tura) 
i 30 listopada (II tura) w 2014 roku. Ich cechą szczególną było to, że zostały przeprowadzone na podstawie 
nowego Kodeksu wyborczego z dnia 12 sierpnia 2011 r. 

Współczesnego wyglądu system wyborów samorządowych w Polsce otrzymał w 2011 r., kiedy było 
przyjęto Kodeks wyborczy, który zawiera normy prawne regulujące udział polityczny obywateli, który 
uznawany jest za suwerenny, od szczebla krajowego do lokalnego. Zgodnie z przepisami Kodeksu 
wyborczego, w wyborach lokalnych we wszystkich gminach wprowadzono jednomandatowe okręgi 
wyborcze z systemem większościowym, niezależnie od liczby mieszkańców, za wyjątkiem miast z prawami 
powiatów (w przypadku wyborów proporcjonalnych). Wprowadzona zmiana w systemie wyborczym 
doprowadziła do tego, że 70% głosujących oddają swoje głosy w okręgach jednomandatowych, których 
podział i granice są określane przez gminy. Wybory do rady powiatu i do sejmików wojewódzkich odbywają 
się w systemie proporcjonalnym z barierą 5%, liczba głosów jest przeprowadzana metodą D’Hondta. System 
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nie zmienił się – system większościowy bezwzględnej 
większości, który przewiduje drugą turę w przypadku, gdy żaden z kandydatów nie otrzyma 50% + 1 głos. 
Wprowadzenie kwot płci stało się innowacją w kodeksie. Zgodnie z kodeksem liczba kobiet na liście 
kandydatów do wyborów do rad gmin, jak również liczba mężczyzn, nie może być mniejsza niż 35%. Taka 
regulacja dotyczy wyborów do rad powiatów i sejmików wojewódzkich. Ustawodawca podjął decyzję według 
której odmawiają rejestracji listy w przypadku naruszenia kwoty wyborczej1. 

Termin "frekwencja wyborcza" pojawił się niedawno, w Rzeczypospolitej Polskiej jest używany do 
wskazania liczby osób biorących aktywny udział w wyborach w stosunku do całkowitej liczby obywateli, 
którzy mają prawo do udziału w wyborach2. Aktywność wyborcza w pierwszej turze wynosiła 47,40%. 
Druga tura wyborów samorządowych odbyła się 30 listopada z udziałem 39,97% obywateli3. 

Wstępne wyniki analizy treści oraz problematyki udziału politycznego obywateli w kształtowaniu 
władz lokalnych w wyborach lokalnych w Polsce w 2014 r. w ukraińskich środkach masowego przekazu 
pozwalają wskazać niektóre z najbardziej popularnych przykładów odpowiednich treści. 

Tak więc, informację o wynikach wyborów jedna z pierwszych opublikowała ukraińska narodowa 
agencja informacyjna Ukrinform, wskazując, że według Państwowej Komisji Wyborczej Rzeczypospolitej 
Polskiej (PKW RP) większość głosowała za opozycyjną partię "Prawo i Sprawiedliwość" (PiS) Jarosława 
Kaczyńskiego, jednak większość mandatów w sejmikach wojewódzkich otrzymała rządząca "Platforma 
obywatelska" – premiera Ewy Kopacz. W skali całego kraju “Platforma obywatelska” zdobyła 
179 mandatów i wygrała w ośmiu województwach. “Prawo i sprawiedliwość” zdobyła łącznie 
171 mandatów i wygrała w sześciu województwach. Ponadto inna partia prorządowa – Polskie Stronnictwo 
Ludowe (PSL) – wygrała w dwóch województwach, zdobywając 157 mandatów w sejmikach4. Wskazane 
informacje były natychmiastowo pokazane w innych środkach masowego przekazu i stały się podstawą 
analitycznego badania. 

Tylko w zawiadomieniu jednego zasobu wskazano na interesujące regionalne szczegóły wyników 
wyborów. W szczególności fakt, że 20 mandatów podzielili między sobą przedstawiciele innych sześciu 
bloków wyborczych, które przekroczyły barierę wyborczą. W województwie Opolskim przedstawiciele 
mniejszości niemieckiej uzyskali aż 7 mandatów (23%). Natomiast w województwie Śląskim 
do parlamentu regionalnego weszli miejscowi "separatyści": Ruch Autonomii Śląska otrzymał 4 mandaty 
(na 45)5. 

Przykładem jednej z takich publikacji analitycznych może być świetny materiał napisany przez 
lwowskiego dziennikarza Andrija (Andrzeja) Bołkuna (wcześniej był własnym korespondentem gazety 

                                                      
1 Гладій В.І. (2015). Місцеве самоврядування як ресурс політики євроінтеграції: досвід Вишеградської групи 
та перспективи для України: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук. Львів: 
ДВНЗ Прикарпатський Національний Університет Імені Василя Стефаника. <http://www.lnu.edu.ua/wp-content/ 
uploads/2016/03/dis_hladiy.pdf> (2018, січень, 17). 
2 Слободян, Т.З. (2014). Абсентеїзм у Республіці Польща: особливості та динаміка. Прикарпатський вісник 

НТШ. Думка, 3, 159. 
3 Там само, 167. 
4 УКРІНФОРМ (2014). Польща оголосила офіційні результати місцевих виборів <https://www.ukrinform.ua/ 
rubric-world/1731553-polshcha_ogolosila_ofitsiyni_rezultati_mistsevih_viboriv_1994320.html> (2018, січень, 17). 
5 ВГОЛОС (2014). Ярослав Качинський: Місцеві вибори в Польщі сфальшували <http://vgolos.com.ua/articles/ 
yaroslav_kachynskyy_mistsevi_vybory_u_polshchi_buly_sfalshovani_164832.html> (2018, січень, 17). 
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"Wysoki Zamek" w Polsce) zatytułowany "Jarosław Kaczyński: Wybory lokalne w Polsce zostały 
sfałszowane”.1 

Warto wspomnieć oddzielnie o serii publikacji poświęconych polskim wyborom samorządowym 
2014 r. autorstwa Jakuba Łoginowa – polskiego korespondenta jednego z najbardziej wpływowych 
zasobów analitycznych Ukrainy “Lustro tygodnia” ("Mirror of the Week") 2. 

Pierwszą rzeczą, na którą zwrócili uwagę ukraińscy autorzy, analizujący wyniki wyborów 
samorządowych w Polsce w 2014 r. – są to znaczące różnice między wynikami sondaży wyborczych a 
oficjalnymi wynikami głosowania właśnie w stosunku do wojewódzkich sejmików, co pozwala ujawnić 
polityczne preferencje polskiego wyborcy. 

Tak więc, zgodnie z sondażami wyborczymi, zwycięzcą wyborów lokalnych została opozycyjna 
centroprawicowa partia "Prawo i sprawiedliwość" – głosowało za nią 31,5% wyborców. Jej głównego 
konkurenta – partię rządową "Platformę Obywatelską" – wspierali 27,30% wyborców. Partii 
chłopskiej, która jest w koalicji rządowej z "Platformą obywatelską", oddali głosy 17% wyborców, 
Sojusz Lewicy Demokratycznej otrzymał 8,8%, podczas gdy reszta partii nie pokonała 5% bariery 
wyborczej3 . 

Niewątpliwie autorzy wskazują, że jednak największą porażkę w tych wyborach otrzymały nie tyle 
indywidualne partie, jak sama idea decentralizacji. W żadnym sejmiku nie ma przedstawicieli lokalnych 
komitetów, a kto zostanie marszałkiem województwa Małopolskiego lub Warmińsko-Mazurskiego – nie 
rozstrzygnie się to w Krakowie i Olsztynie, jak było wcześniej, a w korytarzach władzy w Warszawie4. 
Niestety, podobne groźne sytuacje dla rozwoju demokracji lokalnej można było zaobserwować na Ukrainie 
podczas wyborów lokalnych w 2015 r. i wyborów do zjednoczonych wspólnot terytorialnych  
w 2016-2017 rr. 

Nie mniejszy rezonans, w porównaniu z tradycyjną ukraińską praktyką wykorzystania sondaży exit 
poll, szczególnie podejrzanych firm "jednodniówek", wywołało pytanie niezwykle dużej liczby nieważnych 
kart do głosowania, czego nie było na żadnych ogólnoukraińskich i lokalnych wyborach. 

Najwięcej uszkodzonych kart do głosowania znaleziono podczas wyborów do wojewódzkich 
sejmików (rady obwodowe) – aż 17,93 proc. Do rad powiatowych (rejonowych) Polacy zepsuli 16,67% 
kart do głosowania, a zaledwie 5,16% kart do głosowania uznano za nieważne dla rad wiejskich i 
osadniczych. 

Najlepiej nasze sąsiedzi poradzili sobie z wyborami wójtów i burmistrzów – tylko 2,14% zepsutych 
kart do głosowania. Najbardziej “analfabeci” byli wyborcy z województwa Wielkopolskiego. Oni zepsuli 
aż 22,77% kart do głosowania w wyborach do wojewódzkich sejmików5 . 

J. Łoginow tłumaczy tak znaczną liczbę nieważnych kart do głosowania kilku przyczynami. 
Częściowo – jest to świadoma frekwencja wyborcza (w Polsce nie ma wykresu "nie popieram żadnego 
kandydata", więc niektórzy celowo idą na wybory i oddają kartę do głosowania). Ponadto, jeszcze 
ważniejszym powodem była niedokładna instrukcja Państwowej Komisji Wyborczej: "postawić jeden 
krzyżyk na karcie do głosowania ", którą wielu wyborców zrozumiało jako "postawić jeden krzyżyk na 
każdym arkuszu na karcie do głosowania" (tutaj mówimy o niuansach języka polskiego). Taka niedokładna 
instrukcja pomogła partii – Polskie Stronnictwo Ludowe, która była pierwsza na liście6. 

Analizując wyniki ostatnich wyborów samorządowych w Polsce, celowo nie badamy w regionalnej 
ekstrapolacji kwestii preferencji ideologicznych czy wizji polityki zagranicznej czołowych polskich partii 

                                                      
1 Там само. 
2 Логінов Я. (2014). Місцеві вибори в Польщі: крок назад у становленні територіального самоврядування. 
ZN.UA <https://dt.ua/international/miscevi-vibori-v-polschi-krok-nazad-u-stanovlenni-teritorialnogo-
samovryaduvannya-_.html> (2018, січень, 16). 
3 ВГОЛОС (2014). Ярослав Качинський: Місцеві вибори в Польщі сфальшували <http://vgolos.com.ua/articles/ 
yaroslav_kachynskyy_mistsevi_vybory_u_polshchi_buly_sfalshovani_164832.html> (2018, січень, 17). 
4 Логінов Я. (2014). Місцеві вибори в Польщі: крок назад у становленні територіального самоврядування. 
ZN.UA <https://dt.ua/international/miscevi-vibori-v-polschi-krok-nazad-u-stanovlenni-teritorialnogo-
samovryaduvannya-_.html> (2018, січень, 16). 
5 ВГОЛОС (2014). Ярослав Качинський: Місцеві вибори в Польщі сфальшували <http://vgolos.com.ua/articles/ 
yaroslav_kachynskyy_mistsevi_vybory_u_polshchi_buly_sfalshovani_164832.html> (2018, січень, 17). 
6 Логінов Я. (2014). Місцеві вибори в Польщі: крок назад у становленні територіального самоврядування. 
ZN.UA <https://dt.ua/international/miscevi-vibori-v-polschi-krok-nazad-u-stanovlenni-teritorialnogo-
samovryaduvannya-_.html> (2018, січень, 16). 



ISSN 2336-5439                                                                              EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 5 Issue 3 2018 

 199 

politycznych w odniesieniu do Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, która potrzebuje osobnego kompleksowego 
omówienia. 

Jednocześnie należy zauważyć, że powyższe wyniki natychmiast po wyborach podniosły kwestię 
wsparcia politycznego w drugiej turze kandydatów, którzy nie zdobyli więcej niż pięćdziesiąt procent 
głosów w pierwszej turze i utworzenia większości rządzącej w większości wojewódzkich sejmików. 
Pomimo tego, że partia opozycyjna "Prawo i Sprawiedliwość" wygrała wybory lokalne, formować 
samorząd terytorialny i zarządzać nim może ona tylko w jednym województwie – Podkarpackim (stolica – 
Rzeszów). Tu uzyskała bezwzględną większość mandatów – 19 z 33. We wszystkich pozostałych 
15 województwach w Polsce będzie kierować koalicja rządowa "Platformy Obywatelskiej" – Polskiego 
Stronnictwa Ludowego1. 

Wraz z wyborami do władz lokalnych realizacja demokracji bezpośredniej przez obywateli 
przewiduje udział w lokalnym referendum. W Polsce jego wprowadzenie wynikało z polityki 
decentralizacji władzy państwowej i było wynikiem podpisania Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego2. 

W tym związku konieczne jest zwrócić uwagę na ciekawą praktykę, która ma perspektywy dla 
Ukrainy w kontekście wyborów do zjednoczonych wspólnot terytorialnych. Nowym zjawiskiem jest silny 
wzrost tak zwanych ruchów miejskich. Są to zupełnie nowe inicjatywy miejscowych aktywistów, którzy 
walczą o konkretne przypadki, często związane ze środowiskiem i oporem dużym projektom 
infrastrukturalnym. Najlepszym przykładem tego zjawiska jest Kraków, gdzie miejscowi aktywiści z ruchu 
„Kraków Przeciw Igrzyskom Olimpijskim” zmusili miasto do przeprowadzenia w maju referendum, na 
którym krakowiacy nie poparli pomysłu o Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w 2022 roku. Równocześnie 
na tym samym referendum, mieszkańcy Krakowa głosowali za większą ilość ścieżek rowerowych i 
początek planowania metra. I choć kandydaci z inicjatyw miejskich nie dostali się do Rady, stali się 
katalizatorem zmian w Krakowie i innych dużych miastach3. 

Ogólnie, organizacje pozarządowe są instrumentem zapewniającym udział obywateli w procesie 
realizacji władz na poziomie lokalnym; skuteczność i liczba tych struktur odzwierciedlają prawdziwy 
wskaźnik rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; udział obywateli w organizacjach pozarządowych i ich 
współpraca z lokalnymi organami samorządowymi zapewnia poprawę jakości i efektywności świadczenia 
usług publicznych4.5 

Zgodnie z postawionym celem w artykule rozwiązano główne zadania badawcze – przez 
podsumowanie głównych podejść teoretycznych i metodologicznych do zrozumienia istoty politycznego 
uczestnictwa, zrozumienia specyfiki uczestnictwa w realizacji polityki publicznej na poziomie lokalnym, 
badanie mechanizmów aktywizacji udziału w życiu politycznym poprzez działania instytucji społeczeństwa 
obywatelskiego pokazano podstawowe zasady współczesnego etapu reformy administracyjno-terytorialnej 
na Ukrainie, pokazano proces formowania zjednoczonych wspólnot terytorialnych poprzez alokacje 
destrukcyjnych tendencji społeczno-politycznych i zaproponowano rekomendacje dla zwiększenia 
efektywności udziału w życiu politycznym na szczeblu lokalnym w procesie formowania zjednoczonych 
wspólnot terytorialnych poprzez optymalizację odpowiednich mechanizmów politycznych i prawnych. 
Przez podsumowanie głównych podejść teoretycznych i metodologicznych do zrozumienia istoty 
politycznego uczestnictwa w nowoczesnej politologii ukraińskiej uwagę skoncentrowano na specyfice 
udziału w procesie realizacji polityki publicznej na poziomie regionalnym i lokalnym poprzez instytucję 
wyborów, przeanalizowano wyniki wyborów na wojewódzkim, powiatowym i gminnym poziomach 
terytorialnej i politycznej organizacji Rzeczypospolitej Polskiej 16 listopada i 30 listopada 2014 r., zbadano 
skuteczność mechanizmów aktywizacji politycznego uczestnictwa obywateli Polski na regionalnym i 
lokalnym poziomach poprzez narzędzia wyborów lokalnych w listopadzie 2014 roku, określono 

                                                      
1 ВГОЛОС (2014). Ярослав Качинський: Місцеві вибори в Польщі сфальшували <http://vgolos.com.ua/articles/ 
yaroslav_kachynskyy_mistsevi_vybory_u_polshchi_buly_sfalshovani_164832.html> (2018, січень, 17). 
2 Байрак С. (2013). Політична участь громадян республіки Польща на рівні місцевого самоврядування. Освіта 

регіону: політологія, психологія, комунікація, 3 <http://social-science.com.ua/article/1100> (2018, січень, 16). 
3 Логінов Я. (2014). Місцеві вибори в Польщі: крок назад у становленні територіального самоврядування. 
ZN.UA <https://dt.ua/international/miscevi-vibori-v-polschi-krok-nazad-u-stanovlenni-teritorialnogo-
samovryaduvannya-_.html> (2018, січень, 16). 
4 Байрак С. (2013). Політична участь громадян республіки Польща на рівні місцевого самоврядування. Освіта 

регіону: політологія, психологія, комунікація, 3 <http://social-science.com.ua/article/1100> (2018, січень, 16). 
5 Там само. 
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niejednoznaczność wyborczą demokracji lokalnej w Polsce na współczesnym etapie i zaproponowano 
narzędzia polityczne i prawne zwiększenia efektywności udziału w życiu politycznym na szczeblu 
lokalnym podczas wyborów do zjednoczonych wspólnot terytorialnych na Ukrainie. 

Tak więc, głównymi mechanizmami zapewniającymi uczestnictwo polityczne obywateli w Polsce i 
na Ukrainie na poziomie organów samorządu terytorialnego są wybory, referenda, organy 
samoorganizacji, organizacje pozarządowe. Formy bezpośredniego uczestnictwa obywateli i procedury 
ich realizacji powinny być realizowane z uwzględnieniem tradycji politycznych, zasad systemu 
administracyjno-terytorialnego, specyfiki systemu reprezentacyjnego na określonym poziomie samorządu 
terytorialnego. 
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POLISH EXPERIENCE OF MULTIPLATFORM  

PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF CONTENT  

(BY THE EXAMPLE OF GAZETA WYBORCZA) 

According to the concept of the Agora media holding, a reader 2.0 creates around themselves 

multimedia space which includes only media products intersecting the interests of the reader 

and the publisher. Thus, a kind of continuum is created, where the convergent universe expands, 

while the divergent one narrows. The expansion of the convergent universe involves 

the creation of cross-media editorial offices and the production of cross-media products. 

Traditional printed media are converting into a multichannel and multiformat source 

of information. The creation of multimedia newsrooms, convergent media tools, principles of its 

activities – all this we considered on the example of cross-media editorial offices of Polish Gazeta 

Wyborcza. 

Keywords: cross-media, convergent newsroom, cross-media editorial office, Gazeta Wyborcza. 

Вступ. Ми обрали для аналізу «Газету Виборчу» (Gazeta Wyborcza), тому що це найбільша 
крос-медійна редакція на медіаринку Східної Європи. Видання, що пройшло процес подібної 
трансформації (від 1989 року до сьогодні) є для нас джерелом цінного досвіду та практичної 
інформації. Наш аналіз дасть можливість закласти підґрунтя для кращого розуміння процесів крос-
медійного виробництва та може бути використаний з навчальною метою під час розробки курсу 
крос-медійного журналізму або навчальних дисциплін, що стосуються конвергенції і нових медіа. 

Об’єкт нашого дослідження – діяльність крос-медійної редакції в умовах конвергенції. 
Предметом нашого дослідження є характеристика процесу перетворення редакції в крос-

медійну за зразком медіахолдингу «Агора» та його продукту – «Газети Виборчої». 
Мета роботи полягає у цілісному дослідженні процесів, що супроводжують трансформацію 

редакції та крос-медійне виробництво у «Газеті Виборчій». Досягнення поставленої мети зумовило 
розв’язання таких дослідницьких завдань: 

• виявити і систематизувати теоретичні і методологічні підходи до дослідження поняття крос-
медіа та крос-медійне виробництво; 

• простежити ключові особливості крос-медійного виробництва на прикладі опрацьованої 
наукової літератури та практичної інформації; 

• дослідити поняття крос-медійного виробництва та крос-медійної редакції на прикладі 
«Газети Виборчої»; 

• вивчити думку читачів «Гезети Виборчої» стосовно контенту та мультимедійних засобів 
взаємодії. 

Наукова новизна полягає в тому, що вперше на теоретико-методологічному та прикладному 
рівнях в українській науці цілісно досліджено процеси трансформації мультимедійної редакції 
в крос-медійну на прикладі «Газети Виборчої». 
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Методи дослідження. Як підкреслює В. В. Різун, соціальнокомунікаційний підхід 
«передбачає аналіз явищ у контексті суспільної взаємодії соціальних інститутів, засобів, соціальних 
ролей»1. Ми акцентуємо увагу на важливості ролі працівників редакції (медіапродюсерів, 
редакторів, журналістів), а також читачів у створенні сучасної крос-медійної редакції в умовах 
конвергентного ньюзруму. Високий рівень інтерактивності, розвитку сучасних технологій змінюють 
структуру взаємодії з реципієнтом – він стає «співтворцем» контенту – за допомогою онлайн-
ресурсів та медіадодатків (мобільні аплікації, електронні магазини, цифрова підписка). 

Серед теоретичних методів дослідження варто виділити системний. Системний метод 
ґрунтується на ідеї про те, що навколишня дійсність є єдиним цілим, речі та явища пов’язані одне 
з одним багатьма зв’язками2. Системному методу властивий розгляд певної сукупності об’єктів 
(матеріальних чи ідеальних), у процесі якого з’ясовується, що їх взаємозв’язок і взаємодія 
спричинюють виникнення нових інтегративних властивостей системи, яких немає у її складників. 
Таким чином, поняття «крос-медіа», «мультимедіа», «трансмедіа» у цьому дослідженні на основі 
опрацювання наукових джерел (європейських та американських дослідників) інтегруються або 
відокремлюються залежно від усталеної у певному регіоні наукової думки. Крос-медійна редакція 
виникає на перетині мультимедійності та конвергентності, що виступають чинниками 
трансформації нових медіа. Системний підхід дозволяє говорити про створення не просто 
гібридних видів конвергентної редакції, а нового типу – крос-медійної редакції, де створюються 
нові типи журналістських професій та удосконалені технологічні підходи до виробництва 
медіапродукту. 

Для об’єктивізації теоретичних положень та вивчення діяльності крос-медійної редакції ми 
застосували емпіричні методи дослідження – моделювання (вивчаємо роботу крос-медійної редакції 
та крос-медійного виробництва на прикладі роботи медіахолдингу «Агора», створюємо зразок крос-
медійної редакції, використовуючи проаналізовану інформацію, доповнюючи її практичними та 
теоретичними даними, здобутими у процесі дослідження), графічні методи (наводимо діаграми та 
таблиці, за допомогою яких візуалізуємо модель крос-медійної редакції), контент сайту «Газета 
Виборча» було досліджено з застосуванням методу моніторингу та елементів методу кількісного 
контент-аналізу. Для досягнення репрезентативності моніторингу ми збирали дані про контент 
сайту «Газета Виборча» упродовж перших повних двох тижнів кожного з місяців досліджуваного 
періоду. Упродовж 1.04-14.04 ми провели онлайн-опитування на інтернет-платформі Polldaddy 
з використанням технології блокування повторної участі (одна IP-адреса = один учасник 
опитування) та автоматичного моделювання результату у форматі графіку. Застосовано технології 
інтернет-опитування – питання закритого типу (multiple-choice, логічний порядок – від загального 
до специфічного). 

На інтерпретаційному етапі нашого дослідження ми формулюємо висновки, посилаючись на 
результати вивчення теоретичних джерел та проведений контент-аналіз і опитування. 

Огляд наукових джерел. Молоні3 у своїх наукових дослідженнях пише, що у світі медіа 
стався кембрійський вибух (найдавніший період в історії Землі, що характеризується різким 
виникненням різних біологічних форм та видів, що призвело до численних наукових дискусій – як 
одночасно з’явилися різні форми життя та у який спосіб це стало можливим). 

Раптово – ви лише уявіть останні десятиліття у вигляді хроносу (шкали часу), який 
розтягується до ери наскального живопису – у нас з’явилася можливість розповідати історії в такій 
кількості форм, за допомогою такої кількості каналів, яку важко було уявити ще двадцять років 
тому4. 

Разом з вибухом з’явилося безліч термінів, які описують нові медіа та механізми їх роботи. 
Мультимедіа. Крос-медіа. Трансмедіа. 

                                                      
1 Різун, В.В. (2012). Соціальнокомунікаційний підхід у науці та галузі соціальної інженерії. Електронна 

бібліотека Інституту журналістики. <http://journlib.univ.kiev.ua/Socialniy_pidhid.pdf > (2018, квітень, 20). 
2 Курлянд, З.Н., Бартєнєва, І.О., Богданова, І.М., Галіцан, О.А., Гурін, Р.С. (2012). Теорія і методика 

професійної освіти. Київ: Знання. 
<http://pidruchniki.com/1584072055039/pedagogika/teoriya_i_metodika_profesiynoyi_osviti> (2018, квітень, 20). 
3 Moloney, K. (2014). Multimedia, Crossmedia, Transmedia… What’s in a name? Transmedia Journalism. 
<https://transmediajournalism.org/2014/04/21/multimedia-crossmedia-transmedia-whats-in-a-name/> (2018, квітень, 20). 
4 Там само. 
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Ці три терміни можна розділити за використанням медіаформи і медіаканалів. Медіаформа – 
це мова і стиль, що використовуються в історії, може включати текст, фотографії, ілюстрації, живі 
зображення, аудіо і так далі. Потім ці форми відтворюються у певному місці – це місце і є 
медіаканалом. Журналістські канали можуть включати газети, журнали, телебачення, радіо, лекції, 
музеї, ігри, графічну публіцистику, інтернет або мобільний додаток. Таких можливостей сотні. 

Як стверджує Дженкінс, автор семи ключових концепцій сторітеллінгу, ми живемо у світі, де 
медіатизуються навіть найінтимніші сфери життя людини. Окрім того, людина «пізнає світ» через 
призму медіа. Тут варто згадати книгу «Культура конвергенції. Зіткнення старих і нових медій»1. 
Дженкінс проголошує всеприсутність медіа, їх автономію, що постійно зростає: «Ми вже не 
говоримо про цифрову революцію, яка передбачає, що старі медіа зміняться новими. Тепер ми 
говоримо про конвергенцію медій, де старі і нові медіа вступають в щораз більш складну взаємодію, 
де кожна історія, марка, звук відбиватиметься в максимальній кількості каналів і медіа-платформ». 

Дженкінс розуміє конвергенцію в ширший та багатоаспектніший спосіб, ніж дослідники 
робили це до сьогодні. Конвергенція, на думку дослідника, щось більше, ніж співпраця потужних 
медіа та телекомунікаційних концернів, вона виникає тоді, коли «люди беруть медіа у свої руки». 
Участь, віддалене співтворення контенту читачами становлять специфіку нових медіа. 

Гейс виокремлював чотири рівні крос-медіа: Сrossmedia 1.0, Сrossmedia 2.0, Сross-media 3.0 
та Сrossmedia 4.0 2 

Сrossmedia 1.0 – Pushed (висувати, штовхати)3. 
Однаковий або із незначними варіаціями контент розміщується («виштовхується») на різні 

медіаплатформи у різних форматах. 
Crossmedia 2.0 – Extras (додаткова вартість) 
Додатковий» контент створюється водночас із основним, поширюється на відмінних від 

основного продукту платформах, може відрізнятися від основного продукту та редакційно від нього 
незалежати. 

Crossmedia 3.0 – Bridges (мости) 
Автор спеціально структурує історію для передачі через різні медіаплатформи для підсилення 

впливу на аудиторію. Контент, розміщений на одній плат-формі, є своєрідним «містком», 
«подразником», який спонукає споживача перейти на іншу медіаплатформу. 

Crossmedia 4.0 – Experiences (досвід) 
Передбачає нелінійний розподіл контенту між багатьма платформами, створення умов 

своєрідної гри. 
Американський вчений Девідсон дає таке визначення крос-медійним комунікаціям – 

інтегрований, інтерактивний спосіб обміну повідомленнями, який здійснюється в середині 
структури декількох медій декількома авторами і в різний спосіб4. У крос-медійній взаємодії, вважає 
дослідник, публіка стає активним учасником комунікації. Певний рівень інтерактивності аудиторії, 
характерний для відносин між публікою і крос-медіа, продовжує практику нових медіа. 

Праттен натомість зіставляє медіа старого та нового виміру, визначає ефект «медійної гри» 
ознакою конвергентності5 (рис.1).  

Серед американських дослідників поширене уявлення про крос-медіа, як про узагальнюючий 
термін широкого значення. Однак, більшість дослідників, описуючи термін «крос-медіа», мають на 
увазі процеси комунікації та стратегії розбудування інтерактивності контенту. Натомість 
«трансмедіа сторітеллінг» передбачає наратив, спосіб подачі історій у медіа6. 

                                                      
1 Jenkins, H. (2007). Kultura konwergencji: zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa: Wydawnictwo 
Akademickie i Profesjonalne, 456.  
2 Hayes, G. (2006) Cross-Media. Personalizemedia:weblog.<http://www.personalizemedia.com/arti-cles/cross-media> 
(2018, квітень, 04). 
3 Женченко, М. (2013). Поняття «мультимедіа», «кросмедіа», «трансмедіа» у науковому дискурсі цифрової 
доби. Наукові записки Інституту журналістики, 52, 72–76. 
4 Davidson, D., et.al. (2010). Cross-media Communications: An introduction to the art of creating integrated media 

experiences. Pittsburgh: ETC Press, 9. 
5 Pratten, R. (2015). Getting Started in Transmedia Storytelling: A Practical Guide for Beginners 
<https://talkingobjects.files.wordpress.com/2011/08/book-2-robert-pratten.pdf> (2018, квітень, 04). 
6 Gambarto, R.R. (2013). Transmedia project design: theoretical and analytical considerations. Baltic Screen Media 

Review,1, 80-100. 
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Рис. 1. Медіа старого та нового вимірів – ефект пазлу  

в конвергенції (за Праттеном) 

 
Польський дослідник Фют, на підтримку тез Левінсона, роздумуючи про конвергенцію, 

підкреслює, що вона посилює позиції споживачів інформації1,2. Конвергенція є ефектом загального 
процесу медійної еволюції. Медіа, як стверджує автор «М’якого вістря» («Miękkie ostrze» – 
польський переклад, «The Soft Edge» – оригінал) «людяніють, упрощують комунікацію, котра все 
більше нагадує процес «природньої» обробки інформації» (книга описує історію становлення ЗМІ та 
їх вплив на людство; вістря інформації м’яке, тому що його не можна торкнутися, але воно може 
поранити тих, хто не усвідомлює потужності засобів масової інформації). 

Наприклад, у комунікаційній стратегії видавничого дому «Агора» (що видає «Газету 
Виборчу») присутня теза про «конвергентну поліредакційність» – журналісти з різних відділів 
можуть працювати над спільними проектами, що мають тематичні перетини (наприклад, відділи 
політики і бізнесу, культури, освіти та мистецтва), а також створювати різні види контенту – від 
аудіопідкастів, що супроводжують друкований матеріал – до відеоциклу, що супроводжує репортаж. 
Таким чином, створюється не просто ефект «присутності», а ефект «інформаційного полісинтезу», 
тобто мікс жанрів (наприклад, матеріал про екологічну катастрофу – текстовий репортаж, ситуаційні 
фото (відображають проблему), відеоінтерв’ю (з людьми, що відповідальні за наслідки екологічної 
катастрофи та аудіо-опитування людей, які не задоволені катастрофою)3. Поліконвергентний синтез, 
натомість, передбачає об’єднання (синтез) мультимедійних редакцій, що раніше мали власний 
досвід роботи в конвергентних редакціях, з метою виробництва крос-медійного контенту. 

Український науковець Цимбаленко пише, що мультимедійний інструментарій сучасних 
медій виконує функцію наближення раніше унікальних і розрізнених за формою ЗМІ, синтезуючи 
невластиві конкретному виду медіахарактеристики4. 

                                                      
1 Pokorna-Ignatowicz, K., Bierówka, J. (2011). "Stare" media w obliczu "nowych", "nowe" w obliczu "starych". 
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, 15.  
2 Levinson, P., Hanna, J. (1999). Miękkie ostrze. Naturalna historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, Warszawa: 
Muza. 
3 Strategia Agory: transformacja prasy, telewizja, rentowność i optymalizacja. Press.pl. <https://www.press.pl/tresc/ 
34662,strategia-agory_-transformacja-prasy_-telewizja_-rentownosc-i-optymalizacja> (2018, квітень, 09). 
4 Цимбаленко, Є.С. (2014). Проблематика трансформацій у медіакомунікаціях. Наукові записки Інституту 

журналістики, 57, 199-202 <http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2014_57_39> (2018, квітень, 20). 
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Палюх зауважує – «крос-медійна журналістика (конвергентна журналістика) – це процес 
злиття, інтеграції інформаційних і комунікативних технологій в єдиний інформаційний ресурс»1. 

Сьогодні сучасні медіа-компанії розширюють свій спектр інформаційних та розважальних 
продуктів і використовують при цьому «нові» форми подачі медіапродукту: онлайн газета, радіо 
в інтернеті, веб-телебачення (використання сучасних медійних технологій). Технологізація медій 
пов’язана з конвергенцією, а також, як зауважує Цимбаленко, з постійною динамічною 
конкуренцією на внутрішньомедійному ринку2. Науковець аналізує поняття «синкретичності» – «на 
фоні створеної з боку читачів інформаційної конкуренції медіа стикнулися з проблемою 
модернізації власних систем донесення інформації через зближення і надання невластивих 
конкретному медіа послуг» (синкретичність). 

Цимбаленко пише – «основним прикладом, що не потребує пояснення чи коментування 
конвергенції і синкретичності, є пропонування розмаїтих форм представлення інформації в інтернеті 
традиційними медіа: газета, окрім електронної версії видання, пропонує додаткові текстові 
інформаційні й аналітичні матеріали, аудіоінтерв’ю й звукові записи, відеоматеріали». 
Це призводить до трансформації журналістських жанрів та їх синтезування (підлаштування) до умов 
крос-медійної редакції, своєрідної жанрової гібридизації3,4. У крос-медійній редакції увесь цей 
«медійний асортимент» теж представлений, проте як доповнення до основного контенту 
(центрального матеріалу, розміщеного у паперовому виданні). 

Палюх пише, що у світі медіа дискутують над питанням використання у журналістиці 
комунікації типу «крос-медіа», а також рівнем використання такого типу комунікації у редакції: 
«У нас [Польща] дефініції «крос-медіа» і «трансмедіа» використовуються рідко, а якщо і 
використовуються, то переважно для розважального контенту або маркетингу (крос-медійна 
кампанія, тобто організована за допомогою кількох різних каналів). Використання такого типу 
комунікації у журналістиці пасе задніх, а для багатьох редакцій (переважно – локальних видань) 
досягненням є інтернет-сторінка, де без будь-яких змін розміщуються статті з друкованої версії. 
У той час як крос-медійна редакція модифікує контент для потреб мультимедійної платформи». 

Ця модифікація може включати спрощення тексту, залучення додаткових аудіо/відео файлів 
та навіть додаткових коментарів. Але суть – охопити аудиторію читачів, що апелює до різних форм 
мультимедійної комунікації. На шляху до створення крос-медійної редакції процес перетворення 
контенту називається «трансмедіацією». Термін «Трансмедіація» (англ. Transmediation) у широкому 
сенсі визначається як процес вибору і перетворення даних для подальшого їх представлення 
в новому медіумі (медіауніверсумі), компоненти якого взаємопов’язані один з одним з метою 
формування цілісної мережі. 

Ширше використання комунікації типу крос-медіа потребує погляду з точки зору багатьох 
медій, а не лише, як дотепер, одного, сприйняття різних медій та різних каналів не як конкурентних, 
а як таких, що доповнюють одне одного5. 

Сегерштол визначає крос-медіа як інтерактивну систему, котра не обмежується окремим 
медіа, а застосовує різні компоненти, що об’єднують певну кількість аплікацій та додатків, 
створюючи крос-медіа. Сегерштол визначає інтегроване крос-медіа, тобто таке, що не просто 
поєднує різні жанри контенту та платформи для його поширення, а інтегрує навколо себе усі 
доступні види та моделі контенту6,7. 

                                                      
1 Paluch, A. (2013). Crossmedia – morze możliwości, gąszcz wyzwań. European Journalism Observatory 
<https://pl.ejo-online.eu/dziennikarstwo-polityczne/zarzadzanie-jakoscia/crossmedia-morze-mozliwosci-gaszcz-
wyzwan> (2018, квітень, 09). 
2 Цимбаленко, Є.С. (2014). Нові й універсалізовані ознаки медіакомунікацій. Інформаційне суспільство ,19, 5-9. 
3 Цимбаленко, Є. С., & Соколова, К. (2013). Трансформація журналістських жанрів (на прикладі інтернет-
медіа). Інформаційне суспільство, 17, 80-83. 
4 Городенко, Л. (2010). Новітні медіа: мережеві інформаційно-комунікаційні ресурси. Київ: Центр вільної 
преси, 172. 
5 Levinson, P. (1999) Miękkie ostrze. Naturalna historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, Warszawa: MUZA, 15. 
6 Segerståhl, K. (2008) Utilization of Pervasive IT Compromised? Understanding the Adoption and Use of a Cross 
Media System. 7th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia (MUM’2008, Umea, Sweden, 
December 3–5),168-175. 
7 Odén N. (2013). Mechanisms within cross media stories. An analytical framework combining cross media 
phenomena with storytelling elements Master thesis 2-year level. Umeå University <https://www.diva-portal.org/ 
smash/get/diva2:630592/FULLTEXT01.pdf> (2018, квітень ,9). 



ISSN 2336-5439                                                                              EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 5 Issue 3 2018 

 207 

Нето розглядає крос-медіа крізь призму конвергентності та вважає, що розповсюдження 
одного типу матеріалу на різних мультимедійних платформах є чітко вираженою ознакою 
конвергентної редакції1. 

Сколарі вважає поняття «крос-медіа», «трансмедіа» синонімами – як правило, обидва 
концепти застосовуються для обговорення процесу виробництва, що реалізується різними медіа 
на різних платформах2. 

Однак, у той же час у дослідженні Ібрус та Сколарі розрізняють поняття «крос-медіа» і 
«трансмедіа», пропонуючи формулу: «крос-медіа + наратив = транс – медіа»3. 

Руппел розглядає «нові структури, що руйнують поняття наративу як дії одного медіа і 
встановлюють поняття «storyworld» – історії на роздоріжжі різних платформ4. 

Афанасьєва пише, що «конвергенція сьогодні стала обов’язковою умовою ефективного 
функціонування ЗМІ»5. 

Сарміна пише, що в цілому, крос-медійна журналістика охоплює чотири форми крос-медійної 
діяльності – мультиплатформну (презентування контенту на різних платформах), інтраплатформне 
координування (координація роботи репортерів і редакторів), інтраплатформне продукування, 
вінчестерну журналістику (створення нової версії для сюжету, поданого на іншій платформі). 
Сарміна, з посиланням на Якубетса пише, що крім зазначених компонентів необхідними 
складниками крос-медійної журналістики є: користувач, канал, платформа, прилад, комунікативна 
ситуація6,7. Хоча, нам здається, що слово «прилад» серед наведених компонентів видається дещо 
застарілим, пропонуємо – девайс. 

Шевченко визначає крос-медіа як «нову комплексну стратегію поєднання особливостей медіа 
на структурно-функціональному та змістовному рівнях з метою налагодження максимально 
ефективного контакту з реципієнтом»8. 

Василик пише, що «крос-медіа є ланкою в низці таких взаємопов’язаних явищ, як мультимедіа 
та конвергентна журналістика, доповнюючи їх»9. 

Результати дослідження. У новій крос-медійній філософії навіть сама ідея мультимедійності 
виглядає застарілою10. Мультимедійність припускає, що редакція створює контент, реалізує його 
в різних форматах (текст, звук, картинка, відео, мультимедіа) і поширює на різних платформах. 
Технічно, підхід відповідає вимогам і можливостям цифрового середовища. Проблема в тому, що 
такий підхід «розтягує» медіа контент на різні платформи, де матеріали стають власністю платформ. 

«Газета Виборча» («Gazeta Wyborcza») на ринку медіа існує майже 30 років. Заснована у 1989 
році як медіаплатформа для перших демократичних виборів (йдеться про перші частково вільні 

парламентські вибори у Польщі після Другої світової війни, проведені 4 і 18 червня 1989 року після 

засідань Круглого Столу у Варшаві 6 лютого – 5 квітня 1989 року). ЇЇ засновниками стали 

                                                      
1 De Oliveira Neto JS, Roussel N, Filgueiras LVL.(2009) User’s issues in crossmedia applications Sigdoc’09 – 

Proceedings of the 27th Acm International Conference On Design of Communication. 119-125. DOI: 
10.1145/1621995.1622018. 
2 Scolari Carlos A.(2014) Transmedia storytelling: new ways of communicating in the digital age AC/E digital culture 

ANNUAL REPORT. 
3Scolari, C.A, Ibrus I.(2012).Crossmedia Innovations: Texts, Markets, Institutions. Frankfurt am Main: Peter Lang 
GmbH, 319. 
4 Ruppel M. (2009) Narrative Convergence, Cross-Sited Productions and the Archival Dilemma Convergence. The 

International Journal of Research into New Media Technologies, 15 (3), 281-298. DOI: 10.1177/1354856509105108  
5 Афанасьєва (Горська), К. (2015). Роль контентної конвергенції в процесах трансформації виробництва 
медіаконтенту. Держава та регіони. Серія Соціальні комунікації, 1 (21), 38-42. 
6 Сарміна, Г. (2017). Крос-медіа як уособлення новітньої журналістики. Новинний контент аудіовізуальних 

мас-медій у соціальному вимірі. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. (м.Київ, 5 квітня 

2017), 66-70. 
7 Jakubetz, C. (2011), Crossmedia. Konstanz: UVK Verlag, 77. 
8 Шевченко, Г. (2016) Особливості функціонування крос-медіа в контексті конвергенції ЗМІ. Вісник 

Дніпропетровського університету. Серія Соціальні комунікації, 16, 159-164. 
9 Василик, Л. (2013). Крос-медіа як тренд сучасної журналістики. Наукові записки Інституту журналістики, 

52, 297-300. 
10 Мирошниченко, А. (2018). Мультимедиа – идеология вчерашнего дня. Журналист. <http://jrnlst.ru/crossmedia> 
(2018, квітень, 10). 
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журналісти та громадські діячі демократичної опозиції. Від моменту заснування і до сьогодні пост 
головного редактора займає відомий публіцист Адам Міхнік. 

За визначенням Агори «Газета Виборча» – лідер процесу трансформації цифрової преси 
в Польщі (prasa cyfrowa). Найпершою впровадила систему лімітованого доступу до свого контенту 
(paywall) та пропозицію цифрової передплати. Сьогодні нею користається 130 000 осіб і кількість 
підписників постійно зростає1,2. 

Олайн-платформа Wyborcza. Pl – одне з найпопулярніших інтернет-видань у Польщі. 
Інтегровану крос-медійну платформу Gazeta.pl, що об’єднує новини з різних медіа «Агори», 
включаючи аналітичний та розважальний контент, та має інтегрований на платформі відеоканал 
з новинною інформацією, щомісяця відвідує близько 16,5 млн користувачів або 60% користувачів 
польського інтернету3,4,5. За визначенням «Агори», онлайн-платформа збагачує паперове видання 
швидкістю, інтерактивністю та мультимедійністю. Часто до друкованої статті на сайті додаються 
розширені фотоматеріали та інфографіка, які не можна вмістити до друкованого видання через ліміт 
газетної площі та специфіку друкованого видання. 

Особливістю «Виборчої» є не просто паперова регіональна версія, а й інтернет-портали для 
регіональних видань. Регіональні офіси дозволяють створити віддалену мультиконвергентну 
редакцію, де журналісти взаємодіють з центральним офісом та оперативно діляться інформацією. 

«Газета Виборча» спрямовує ресурси для створення промо-кампаній, орієнтованих саме 
на цифрового читача. Кількість підписників порталу «Wyborcza.pl» станом на 2017 рік сягала 
133 тис. Голова Правління «Агори» Бартош Хойка повідомив, що таке досягнення стало можливим 
завдяки постійній ефективній роботі над розвитком цифрового проекту6,7. Враховуючи те, що 
наприкінці 2017 року кількість читачів паперової версії вперше за період існування газети 
опустилася нижче показника 100 тис., можна говорити про вищу аудиторію електронної версії 
газети у порівнянні з друкованою, принаймні станом на кінець 2017 р. 

Очевидно, що є методи міжмедійної колаборації, запозичені зі світового досвіду (переважно 
американського) – якщо є гостра зовнішня або внутрішня тема, що потребує об’ємної роботи 
з інформацією, до роботи залучається увесь колектив ньюзруму, не важливо – чи працюють 
журналісти і редактори зараз над іншими темами чи ні. Такий редакційний «симбіоз» дозволяє 
згрупувати зусилля, які під час роботи у звичайних редакційних відділах були би розпорошені. 

«Виборча» знаменита своїми неординарними проектами – наприклад, у розпал судового 
питання (відмова політичної партії «Право і справедливість» (PiS) затверджувати суддів 
Конституційного Суду, призначених попереднім урядом, відмова Анджея Дуди прийняти присягу 
суддів, що призвело до розмов про «тиск на судову систему») «Виборча» додала до паперової версії 
видання Конституцію Польщі – у якій були підкреслені слова про те, що «найвища влада у Польщі 
належить народові». 

Яскравим прикладом крос-медійної колаборації є номер «Виборчої», до якого була 
прикріплена антисмогова маска-распіратор, а номер видання стосувався проблем екології та 
високого рівня забрудненості повітря. На сайті, натомість, були розміщені відеоматеріали, а 
на ресурсі «Big data» – захоплююча інфографіка у розрізі регіонів Польщі за матеріалами 
друкованого видання. 
                                                      
1 Agora (2018). Gazeta Wyborcza <https://www.agora.pl/prasa#magazyny-gazety-wyborczej> (2018, квітень, 10). 
2 Wyborcza.pl (2018) Strona główna <wyborcza.pl/0,0.html> (2018, квітень, 10). 
3 Gazeta PL (2018) Strona główna <http://www.gazeta.pl/0,0.html> [in Polish] (2018, квітень, 10).  
4 Pallus, P. (2017) Na Google’a nie ma mocnych w polskiej sieci. Jakie jeszcze serwisy odwiedzają Polacy? Business 

Insider. <https://businessinsider.com.pl/media/internet/najpopularniejsze-strony-internetowe-w-polsce-w-marcu-2017-
roku/ylx1d3d> (2018, квітень, 10). 
5 Kurdupski, M. (2018). „Rzeczpospolita” i „Dziennik Zachodni” liderami sprzedaży e-wydań w styczniu. 
Wirtualnemedia <http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/dane-sprzedazy-e-wydan-dziennikow-w-styczniu-2018-roku> 
(2018, квітень, 10). 
6 Tw (2018). Gazeta Wyborcza” ma 133 tys. aktywnych subskrypcji cyfrowych. Wirtualnemedia. 
<http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/gazeta-wyborcza-ma-sprzedanych-133-tys-subskrypcji-cyfrowych>  
(2018, квітень, 10). 
7 Brzezicki, L. (2018). Wpływy z prenumerat cyfrowych nie wyrównują strat ze spadku sprzedaży „GW”. „To nie są 
przypadkowe zakupy. Wirtualnemedia. <http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/ile-agora-zarabia-z-prenumeraty-
cyfrowej-gazety-wyborczej> (2018, квітень, 10). 
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Контент-аналіз 

Задля глибшого занурення у предмет дослідження, ми провели аналіз контенту «Виборчої». 
Під контентом «Газети Виборчої» ми розуміємо змістове наповнення засобів масової інформації, 
тобто текстові, фото- та відеотвори, які оприлюднені в електронному вигляді на сайті 
http://wyborcza.pl 

Із огляду на мету дослідження – дослідження процесів, що супроводжують трансформацію 
редакції та крос-медійне виробництво у «Газеті Виборчій», об’єктом аналізу було обрано контент 
«Газети Виборчої», предметом дослідження – контент сайту «Газети Виборчої» (адреса сайту: 
http://wyborcza.pl), над створенням якого працює головна, регіональні редакції та журналісти 
закордонних корпунктів, за період з 2 жовтня 2017 до 15 квітня 2018 (два перших повних тижні 
кожного місяця вказаного періоду). 

Обраний досліджуваний період є релевантним, оскільки отримані за допомогою моніторингу 
дані дають змогу простежити динаміку розвитку предмету дослідження. 

Метою дослідження було обрано аналіз наповнення основних рубрик сайту «Gazety 
Wyborczej», виявлення провідних тем та порівняння результатів з опитуванням у мережі інтернет. 

Контент сайту «Газета Виборча» було досліджено з застосуванням методу моніторингу та 
елементів методу кількісного контент-аналізу. 

Генеральну сукупність дослідження становлять усі текстові, фото- та відеотвори, оприлюднені 
на сайті «Газети Виборчої» в аналізованих рубриках упродовж досліджуваного періоду. 

Для досягнення репрезентативності моніторингу ми збирали дані про контент сайту «Газета 
Виборча» упродовж перших повних двох тижнів кожного з місяців досліджуваного періоду. 
Відповідно ці дані становлять вибіркову сукупність дослідження. Коректність проведеної нами 
процедури вибірки забезпечується однаковою структурою вихідної та аналізованої сукупностей. 

Отже, вибіркову сукупність дослідження становить контент, опублікований на сайті «Газета 
Виборча» упродовж двох перших повних тижнів кожного місяця досліджуваного періоду: з 2 до 15 
жовтня, з 6 до 19 листопада, з 4 до 17 грудня 2017 року, а також з 1 до 14 січня, з 5 до 18 лютого, з 5 
по 18 березня, і з 2 до 15 квітня 2018 року. 

Для аналізу ми обрали такі рубрики сайту «Газети Виборчої»: Країна (Kraj), Світ (Świat), 
Думки (Opinie), Gospodarka (Економіка), Nauka (Наука) та Спорт (Sport), що дозволяє нам говорити 
про охоплення контенту як аналітичного, так й інформаційно-розважального типу. 

Жанрова палітра текстового контенту трьох досліджуваних рубрик складається з творів 
інформаційних жанрів (заміток, репортажів, інтерв’ю), аналітичних жанрів (статей, коментарів, 
оглядів) та публіцистичних жанрів 

журналістики (нарис). 
Одиницями аналізу ми визначили всі текстові, фото- та відеотвори, опубліковані на сайті 

«Газета Виборча» упродовж досліджуваного періоду. 
За досліджуваний період (98 днів) проаналізовано 4436 матеріалів (це число становить 100% 

аналізованих матеріалів), зокрема – Країна (за досліджуваний період на сайті wyborcza.pl 
у відповідній рубриці розміщено 735 матеріалів, що становить 16,6% від вибірки (з них – усі 
ілюстровані світлинами, 64 містять додане відео або посилання на нього), Світ – 965 матеріалів, що 
становить 21,8% від вибірки (з них – усі ілюстровані, 87 містять відеоконтент або посилання на 
нього), Думки – 502 матеріали (11,30%, з них – усі ілюстровані світлинами, 94 містять відео або 
посилання на нього), Економіка – 421 матеріал (9,50%, з них – усі мають фотографії, 18 містять 
відео або посилання на нього), Наука – 286 матеріалів (6,4%, усі ілюстровані, містять 77 відео або 
посилання на нього), Спорт – 1527 матеріалів (усі ілюстровані світлинами, 397 містять відео або 
посилання на нього, у цій рубриці особливо популярна інтеграція контенту із соціальних мереж 
спортсменів (фото з «Інстаграму», пости з «Фейсбука»). 

Середні щоденні результати (середнє арифметичне даних дослідження) наповнюваності 
рубрик контентом виглядають так: Країна (8 матеріалів), Світ (10 матеріалів), Думки 
(5 матеріалів), Економіка (4 матеріали), Наука (2 матеріали) та Спорт (16 матеріалів). Як бачимо, 
кількість щоденного контенту, що з’являється в рубриці «Спорт» у 8 разів переважає рубрику 
«Наука», що свідчить про: а) порівняно невисоку зацікавленість читачів науково-популярним 
контентом, б) невисокий рівень наповнюваності може свідчити про брак джерел якісного 
наукового контенту, оскільки 280 з 286 аналізованих нами матеріалів рубрики мали солідні 
наукові посилання. 
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Варто зауважити тенденцію вихідного дня – по неділях кількість матеріалів рубрик «Країна», 
«Економіка» та «Думки» різко зменшується, а часом дорівнює «0», особливо помітно це в рубриці 
«Країна». 

Відповідно до тематичної палітри, у рубриці «Країна» переважають матеріали, що стосуються 
внутрішніх проблем (політика, законодавство, охорона здоров’я). 

З приводу жанрової палітри результати контент-аналізу показали, що переважають 
інформаційні матеріали (інформаційні повідомлення, замітки, репортажі, інтерв’ю), у рубриці 
«Спорт» значено представлені аналітичні жанри – огляди, статті та коментарі. Контент художньо-
публіцистичного стилю майже відсутній. Це пов’язано передовсім з малою ефективністю 
використання цього жанру в нижченаведених рубриках (окрім «Думки», однак вона теж тяжіє 
до аналітики), а також присутністю у «Газеті Виборчій» спеціальних додатків, де розміщуються такі 
матеріали – «Великий формат» публікує нариси. 

 

 
 

Рис. 2. Жанрова палітра аналізованих матеріалів по рубрикам 

 
З приводу ілюстративної наповнюваності текстового контенту (фото, відео), то майже весь 

контент, розміщений на сайті Wyborcza.pl, є ілюстрованим, проте виграє рубрика «Спорт». 
Результати інтернет-опитування 

Упродовж 1.04-14.04 нами було проведене інтернет-опитування на інтернет-платформі 
Polldaddy. 

Polldaddy – це функціональна онлайн-платформа для проведення опитувань та досліджень 
з гнучким інтерфейсом, а також зі значним інструментарієм для проведення онлайн-опитування. 

Ми опитали 203 поляків різного віку з найбільших міст Польщі (переважно тих, де 
присутні локальні редакції «Виборчої»). Для цього ми уклали польськомовну анкету, що 
складалася з 11 питань, зміст яких мав на меті визначити пріоритети аналізованої групи – 
читають вони «Виборчу» чи ні, якій версії (паперовій або цифровій) віддають перевагу та які 
розділи читають. 

Ми виявили, що серед тих, хто дав відповіді 106 (52%) жінок та 97 (48%) чоловіків, що є 
репрезентативним до гендерної структури Республіки Польща станом на 2016 рік. Переважно 
в опитуванні взяли участь молоді люди (група 25-34 роки, 69 осіб) та групи «35-44» (51 особа) і  
«45-64» (39 осіб). Вікові категорії 18-24 та до 18 представлені меншою кількістю осіб. 
За результатами опитування, територіально учасники опитування розподілилися приблизно 
порівну – по 5-7% представників кожного воєводства. 

Серед опитаних більшість (51%) мають вищу освіту, 121 особа (60%) читають «Виборчу» 
(серед тих, хто не читає приблизно порівну обрали варіанти «тому що читаю інші видання» 
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і «не читаю пресу загалом»). Серед читачів видання 62% надають перевагу електронній версії та 
переглядають її за допомогою персонального комп’ютера (36), мобільного телефона (38), 
планшета (19) і електронної книги (3). Серед опитаних 34 особи користуються мобільним додатком 
«Виборчої». На запитання «які розділи Виборчої вам найбільше подобаються (тут можна було 
обрати декілька варіантів) 61 особа (20%) обрала «Країну», 54 – «Твоє місто» (сфера регіональних 
зацікавлень), 43 (14%) – Спорт. Найменш популярними виявилися розділи «Наука» (4%), 
«Культура» (3%) та «Тех» (2%). 2 осіб (інша думка) вказали, що їм хотілося б бачити більше 
можливостей, 1 особа – що їй подобається весь контент. 

Висновки. Ми дослідили медійні продукти медіахолдингу «Агора», а також безспосередньо 
«Газети Виборчої». Ми виявили, що медійна колаборація відбувається у холдингу на високому 
рівні. Це сприяє підвищенню рівня зацікавленості читачів цифровим контентом (станом на кінець 
2017 року «Виборча» мала 130 тис. підписників електронної версії видання). Ми назвали 
інноваційні проекти «Виборчої» (на зразок акції з антисмоговими масками, яку створила крос-
медійна редакція видання та підтримали інші медіапродукти «Агори»). За результатами проведеного 
контент-аналізу та опитування читачів ми виявили, що серед сфери інтересів читачів онлайн-версії 
«Виборчої» – розділи «Країна», «Твоє місто» та «Спорт», а найбільша кількість контенту 
з’являється в рубриці «Спорт». Найменш популярними є розділи «Наука», «Культура» і «Тех». 
Популярність розділу «Твоє місто» засвідчує, що собливістю «Виборчої» є не просто паперова 
регіональна версія, а й інтернет-портали для регіональних видань. 

У майбутньому для глибшого дослідження теми ми плануємо провести подібний аналіз 
додатків «Газети Виборчої». 

У процесі аналізу наукових досліджень поняття «крос-медіа» ми перетинаємося з іншими 
дефініціями – «трансмедіа» та «мультимедіа». Більшість наукових джерел, які ми 
проаналізували, вказують на різницю між цими поняттями та не ототожнюють їх. Скажімо, 
Молоні стверджує, що «трансмедіа» розширює аудиторію крос-медіа, Девідсон розглядає крос-
медійну комунікацію як розповідь інтерактивної інтегративної історії із залученням різних ЗМІ, 
різних авторів та з використанням різних стилів. Женченко погоджується з визначенням крос-
медіа як «здатністю поширювати інформацію за допомогою різних засобів комунікації». 
Візуальна складова крос-медійного виробництва відіграє значну роль. Більшість дослідників, 
описуючи термін «крос-медіа», мають на увазі процеси комунікації та стратегії розбудування 
інтерактивності контенту. 

У певній мірі процес крос-медійного виробництва нагадує так званий «newsgames» – коли 
інформацію намагаються зробити якомога привабливішою шляхом інтерактивних технологій. Варто 
зауважити, що крос-медійні технології, які розробляє група «Агора», є цікавим досвідом для 
українського журналістикознавства. 
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The article deals with such communicative phenomena as conflict, consensus, pseudo-

consensus, as well as the dialectic of trust/distrust in the context of global transformations 

of the present; it indicates the necessity for further development of conflict management 

as a system of certain mediated communication strategies for resolving conflicts. Attention is 

drawn to the fact that the information communication system, which plays a decisive role in the 

age of globalization, affects the transformation of all social spheres and individuals, which cause 

systemic and non-systemic cognitive transformations. The level of trust in contemporary global 

society is determined by factors such as: the level of national economic development, the nature 

of legislative and executive power in the country, the level of corruption and crime, 

the availability of education, quality of life and the degree of subjective satisfaction with it. 

Keywords: conflict, consensus, conflict management, communicative paradigm, communicative 

action, trust, distrust. 

Постановка проблеми. У світі, що глобалізується, де інформація постійно «мандрує» по всій 
земній кулі, ми регулярно вступаємо у контакт з іншими людьми, які думають та існують не так, як 
ми. Як відмічає Ю Габермас, європейська культура протягом багатьох століть була пронизана 
конфліктами між містом та селищем, між церковними та секулярними владами, конкуренцією між 
вірою та знаннями, боротьбою між політичними структурами та антагоністичними класами, вона 
у муках вчилася поєднувати відмінне, інституціоналізувати суперечності, стабілізувати 
напруженості. Так, космополіти вітають та сприймають культурну різнорідність, а фундаменталісти 
вважають її небезпечним явищем, незважаючи на те, про що йде мова – релігію, етнічну 
ідентичність або націоналізм, бо вони шукають сховище у оновленій та «очищеній» традиції, а 
часто-густо і у насильстві. Тобто, спіраль насилля починається із спіралі порушеної комунікації. У 
міжкультурних відносинах право створює інституціональні можливості для формальних спроб 
розуміння, а у повсякденних комунікативних практиках мають бути закладені засади для 
формування капіталу довіри. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретико-методологічні засади дослідження 
складають різні парадигми, що пояснюють особливості суспільних суперечностей функціонування 
сучасного глобального суспільства, а також протікання конфліктних процесів в ньому. На особливу 
увагу заслуговує комунікативна парадигма, що була розроблена Ю.Гарбемасом, Н.Луманом. З цих 
позицій досліджувалися сучасні особливості феномену «конфлікту» і стратегії його врегулювання 
на різних рівнях суспільної життєдіяльності, включаючи глобальний. Парадигмальні засади 
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вивчення феномену довіри у глобальну добу закладені такими вченими як Ф.Фукуяма, П.Штомка, 
Луман, Е.Гіденс. В український гуманітарній думці проблема довіри до різних соціальних інститутів 
тривалий час досліджується Є.Головахою, А.Горбачиком у моніторингових дослідженнях 
«Європейське соціальне дослідження», «Українське суспільство», а також В.Паніотто, І Бекешкіною 
та іншими українськими соціологами. 

Мета статті – проаналізувати такі комунікативні феномени як конфлікт, консенсус, 
псевдозгода, а також діалектику довіри/недовіри у контексті глобальних трансформацій сучасності. 

Виклад основного матеріалу. Як відомо, реальне життя насичене різноманітними 
тенденціями, тут є місце і для конфліктів, і для консенсусу, які за умов глобалізації підпадають під 
вплив багатьох чинників, в тому числі трансформацій. Оскільки суспільства являють собою складні, 
плюралістичні, структуровані системи дії («перехресні соціальні поля» В.Бюль), то і суспільні 
суперечності як основи конфліктів мають тенденції до урізноманітнення та напластування у 
сучасності. Це обумовлює різноманітність підходів, моделей вивчення феномену «конфлікту» і 
стратегій його врегулювання на різних рівнях суспільної життєдіяльності, включаючи глобальний. 
З точки зору еволюції дослідження конфліктів виділяють діадичну та тріадичну моделі У контексті 
діадичної моделі, конфлікт відбувається між двома соціальними групами, при цьому виділяється 
основна причина їхнього протиборства. Тріадична модель спирається на ідею Зіммеля про те, що 
в конфлікті можуть брати участь три сторони, і припускає в зв’язку з цим, багатозначність та 
множинність його суб’єктів і причин. Що стосується конфліктного менеджменту, то можна назвати 
наступні підходи: морально-правовий (нормативний) підхід – врегулювання конфлікту з допомогою 
вибору правових і моральних норм; силовий підхід використовується коли за нерівності партнерів 
сильніша сторона намагається придушити слабшу і нав’язати їй свою волю; реалістичний підхід – 
метод торгу або примусово-переговорний; ідеалістичний підхід має місце, коли всі зацікавлені 
сторони, незалежно від стану і статусу, встановлюють взаємовідносини, прийнятні для всіх; 
компромісний підхід – згода, порозуміння з політичними супротивниками, досягнуті шляхом 
взаємних поступок; консенсусний підхід – згода між суб’єктами політики з певних питань на основі 
базових цінностей і норм, спільних для всіх соціальних та політичних груп суспільства; 
інтегративний підхід передбачає, що кожна із сторін, забуваючи про свої попередні цілі й цінності, 
знаходить нові взаємоприйняті.1 

Щоб це життя і дійсна природа соціальних відносин не були викривлені, необхідно, і тут не 
можна не погодитися з думкою відомого соціолога Л.Козера, досліджувати як коріння згоди, так і 
коріння конфлікту між індивідами та різними соціальними групами. Але питання про те, як 
співвідносяться «консенсус» та «конфлікт» в теорії соціального конфлікту залишається відкритим, а 
тому наукові дослідження і дискусії в цьому напрямі є продуктивними. З точки зору етимології, 
поняття консенсус – це антонім по відношенню до поняття конфлікт. Так само протилежні і 
суспільні процеси, які вони відображають. Соціальні ситуації, які змінюють одна одну, 
підтверджують відповідно позицію то тих вчених, хто акцентує увагу на конфлікті, то тих, хто 
віддає перевагу консенсусу. Як точно зауважує А.Назарчук, дослідник Габермаса, у вченого вперше 
комунікація, а не системи, інститути, структури була підґрунтям теорії соціуму2. За задумом 
Габермаса, концепція комунікативної дії, серцевину якої складає поняття консенсусу, повинна була 
стати доповненням до класичних теорій. У центрі уваги Габермаса знаходяться такі питання, як 
взаєморозуміння, консенсус. Комунікація орієнтована на досягнення, збереження або відновлення 
консенсусу як основного фактора солідарності і стабільності суспільства. 

Комунікативна дія, на думку Габермаса, вирізняється від цілераціональної, яка існує у двох 
формах – інструментальній та стратегічній. Комунікативна дія передбачає координацію дій 
суб’єктів, але керуючись не розрахунками на власну вигоду, на успіх, як це має місце 
в цілераціональній дії, а через акти досягнення розуміння між ними. 

В комунікативній дії її учасники домагаються своєї мети за умови, що зможуть узгодити 
плани власних дій з загальним визначенням ситуації. Інакше кажучи, дія, орієнтована на успіх, 
вирізняється від дії, орієнтованої на комунікативне розуміння. Розуміння – це процес єднання 
суб’єктів, які здатні володіти мовою та діяти. Цілераціональні дії існують у сфері формальної 
                                                      
1 Клюєв, К.(2015). Теоретико-практичні підходи щодо управління конфліктним процесом. Evropský politický 

a právní diskurz, 2, 6, 87. 
2 Назарчук, А.В. (2002) Этика глобализирующегося общества. Москва: Директмедиа, 224. 
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прагматики. На відміну від них комунікативна дія, що орієнтована на взаєморозуміння, реалізується 
у сфері емпіричної прагматики. Саме комунікативна, буденна практика, що базується на 
імпліцитному знанні, складає середовище комунікативної дії, а не формально організовані системи 
знання або експертні культури чи теоретичний дискурс. Це середовище називається Габермасом 
життєвим світом. Комунікативна дія здійснюється всередині життєвого світу, в якому існують 
учасники комунікації. 

В теорії комунікативної дії мова є важливим компонентом тому, що мовне розуміння – це 
«механізм координації дій». Мовні дії можуть використовуватися і в стратегічній дії, але тільки для 
комунікативної дії вони мають «конститутивне значення». Комунікативне розуміння вказує на 
раціонально мотивовану згоду, яку досягнуто учасниками. У контексті його теорії 
«взаєморозуміння» мінімально позначає те, що два суб’єкти однаково розуміють визначене 
висловлення, а максимально, – що між двома суб’єктами існує згода з приводу правильності 
висловлення щодо загальноприйнятого нормативного фону, згода щодо чогось у світі і взаємна 
прозорість намірів1. 

Метою процесу взаєморозуміння є досягнення згоди. Але насправді більш звичайними є стани 
непорозуміння та неправильного розуміння, нещирості або змушеної згоди. У реальному житті 
згода може бути фактично досягнутою під впливом зовнішніх чинників, але самими учасниками 
комунікації не вважатися власне згодою, оскільки вона не ґрунтується на спільних переконаннях. 
Тобто з погляду комунікативного аспекту згоди принципово важливим є момент невимушеного 
визнання. І саме з процедурою інтерсуб’єктивного визнання змісту комунікативних актів Габермас 
пов’язує раціональний характер практики взаєморозуміння. «Процеси взаєморозуміння націлені на 
таку згоду, яка відповідає умовам раціонально мотивованого схвалення змісту певного виразу. 
Комунікативно досягнута згода має раціональне підґрунтя»2. 

Використовуючи поняття «раціональний», Габермас показує тісний зв’язок між 
раціональністю та знанням. Раціональність символічних виявів суб’єкта передбачає доступність їх 
для критики, тобто можливість їх обґрунтування. 

Габермас виокремлює дві форми повсякденної мовної комунікації: «наївну» комунікативну 
дію та дискурс. Дискурс являє собою засіб обстоювання комунікативної позиції за допомогою 
наведення аргументації щодо спірних претензій на значимість із метою досягнення загально 
значимої згоди. Стосовно фактичних комунікативних практик дискурс є «ідеальною мовною 
ситуацією», оскільки він організований за певними правилами. По-перше, обов’язковою умовою є 
відкритість дискурсу, рівноправність усіх його учасників; по-друге, у дискурсі не дозволяється 
здійснювати примус із метою досягнення згоди; по-третє, учасники дискурсу можуть діяти лише на 
підставі мотиву досягнення кооперативної та аргументованої згоди. 

Феномен псевдозгоди характеризується як результат систематичних порушень комунікації та 
порушення одного чи більше правил дискурсу 3. Причому структура комунікативних практик тільки 
тоді не містить жодного примусу, коли усім можливим учасникам надаються рівні (симетричні) 
шанси для здійснення мовних актів, коли у комунікації привалює лише специфічний 
«ненасильницкий примус» кращого аргументу. 

Для Габермаса, саме дискурсивна етика, є гарантією неупередженості формування 
консенсусу. Що справедливо, і що істинно визначається винятково учасниками комунікативного 
процесу. Разом з тим, при встановленні істини у формуванні комунікативної раціональності, на 
думку Габермаса, повинні дотримуватися наступні вимоги дискурсивної етики: 

1) жоден з учасників обговорення не повинен бути виключеним з дискурсу (загальності); 
2) всі учасники повинні мати рівну можливість висловлювати і критикувати ціннісні 

висловлення в процесі дискурсу (автономності); 
3) учасники дискурсу повинні рахуватися з ціннісними висловленнями один одного 

(виконання ідеальної ролі); 
4) розходження в можливостях між учасниками дискурсу повинні бути усунуті, якщо вони 

заважають установленню консенсусу (прозорості). 
5) вимога дискурсивної участі. 

                                                      
1 Хабермас, Ю.(2001) Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб.: Наука, 91–92. 
2 Habermass, J.(1981) Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt: Suhrkamp, 2, 387.  
3 Фурс, В.Н.(2000) Философия незавершенного модерна Юргена Хабермаса. Минск: Экономпресс, 66. 
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Щодо аналізу специфіки практичних дискурсів, то Габермас вказує на певні обмеження їх. 
По-перше, практичні дискурси зберігають внутрішній зв’язок, з одного боку, з естетичною, а 

з іншого – з «терапевтичною критикою», а ці форми аргументації не відповідають умовам точних 
дискурсів, згідно з якими дискусію можна проводити достатньо відкрито й достатньо довго. До того 
ж, практичні дискурси завжди зумовлені певною конкретно-історичною ситуацією. 

По-друге, практичні дискурси не можуть позбутися тиску суспільних конфліктів, так само як 
теоретичні і експлікативні. Вони «більш навантажені дією», оскільки спірні норми порушують 
рівновагу у відносинах інтерсуб’єктивного визнання. Навіть коли спір щодо норм ведеться 
дискурсивними засобами, він залишається укоріненим у «боротьбі за визнання». 

По-третє, практичні дискурси, як і всі інші види аргументації, можна уподібнити острівкам, 
яким загрожує затоплення у морі практики, де аж ніяк не домінують засоби врегулювання 
конфліктів, орієнтовані на консенсус. Засоби досягнення взаєморозуміння знов і знов витісняються 
інструментами насилля1. 

Комунікація є невід’ємною частиною системи дій: лише досягаючи розуміння щодо ситуації 
дії, актори можуть адекватно діяти. Розуміння – це механізм координації дій, який значною мірою 
спирається на багаторівневу систему знань. Прагнучи до розуміння, актор докладає 
інтерпретаційних зусиль, виявляючи сенс повідомлення в контексті ситуації. Сукупність сенсів 
структурується в процесі культурного виробництва і складає «життєвий світ» учасників комунікації, 
цілісне імпліцитне знання, що представляє собою безліч культурних зразків тлумачення світу. 
Системні трансформації мают конфліктогенний потенціал щодо так званих постматеріальних 
цінностей, збереження природних засад та комунікацій внутрішніх структур гранично 
диференційованих життєвих форм. За цим приводом в нових граничних площинах між 
імперативами систем та життєвих світів спалахують конфлікти, які компромісним структурам ніяк 
не вдається упередити2. 

Сучасні суспільства, як відомо, знаходяться під впливом глобальних тенденцій. Глобалізація 
означає стягування усього світу у відкриту систему фінансово-економічних, суспільно-політичних 
та соціокультурних зв’язків на основі новітніх комунікаційних та інформаційних технологій. Як 
зазначав У.Бек, глобалізація – це всі ті процеси, завдяки яким народи світу інкорпоруються у єдине 
світове суспільство, «глобальне суспільство». Найважливішими ознаками глобалізації вважають: 
процес зміцнення всебічних зв’язків між максимально віддаленими куточками світу; поширення 
у світовому масштабі єдиних, фактично спільних для всього людства технологій, культурних 
практик, ідей, ціннісних орієнтацій, способу життя, поведінки; виникнення спільних для всього 
людства проблем, ризиків (економічного, політичного, військового, екологічного та ін. характеру); 
,процес усталення вселюдських інтересів у всіх сферах людського буття, породжуваних 
поглибленням взаємозв’язків і взаємозалежності країн та народів. 

Однією з найважливіших рис сучасності є поява віртуального простору, тому система 
інформаційних комунікацій є дуже важливою і відіграє вирішальну роль у добу глобалізації 
внаслідок необхідності: стійких інформаційних обмінів між різними соціальними суб’єктами в 
межах формування глобального інформаційного простору; передачі достовірної інформації без 
спотворень та втрат; задоволення суспільних запитів, пов’язаних з постійними розширенням 
доступу до наявних обсягів інформації тощо. 

В цілому, глобальні інформаційні ресурси та засоби їх використання, створюючи глобальний 
інформаційний простір, обумовлюють трансформацію інформаційної сфери кожної держави. 
Розрізняють наступні групи інформаційних ресурсів: ресурси загально цивілізаційного значення; 
ресурси, що вводяться до глобального інформаційного простору з метою здійснення глобального 
впливу окремими міжнародними суб’єктами інформаційної діяльності; ресурси,що виділяються 
державами, націями, різними соціальними суб’єктами як продукти для міжнародного ринку 
інформації; інформаційні ресурси, що є основним компонентом інформаційних, гібридних воєн та 
ресурси нейтралізації такого впливу; ресурси кіберзлочинності та нейтралізуюча їх інформація3. 

                                                      
1 Хабермас, Ю. (2001) Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб: Наука, 166–167. 
2 Хабермас, Ю. (2002) Отношения между системой и жизненным миром в условиях позднего капитализма 
// Теоретическая социология: Антология, 2, 366. 
3 Горовий, В.М. (2015). Національні інформаційні процеси в умовах глобалізації. Київ: НАН України, Нац.  
б-ка України ім. В. І. Вернадського, 29. 
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Як зазначає Г.Почепцов, найсуттєвішими трансформаціями сучасних просторів є когнітивні, 
які можуть бути разовими, несистемними, а може змінити усю модель світу як окремого індивіда, 
так і масової свідомості загалом («перебудова» у СРСР). Когнітивні трансформації відбуваються як 
на практичному (акцент на одних подіях та замовчування або маніпуляції щодо інших), так і 
теоретичному рівнях (нові парадигми у теоретичних дискурсах) 1. 

У сучасній швидкоплинній реальності політичні суб’єкти повинні розробляти та 
впроваджувати комунікативні стратегії, що розраховані на різні групи населення як на 
національному, так і глобальному рівнях. Серед недоліків, які існують у цьому аспекті в Україні, 
виділяють наступні: інформація яка публікується українськими політичними партіями у мережі 
Інтернет не викликає значного інтересу серед користувачів даної мережі; відсутність комунікативної 
складової та зворотного зв’язку; офіційні сторінки партій у соціальних мережах та партійний сайт 
містять ідентичну інформацію; більшість інформаційного контенту, який публікується у соціальних 
мережах, не є адаптованим до формату соціальних мереж; ігнорується можливість проведення 
вебінарів, відео-конференцій, недостатня кількість соціологічних опитувань та публікацій 
інтерактивних матеріалів для навчання партійних активістів тощо2. 

Безперечно, в усьому світі країни, відповідно до рівня свого розвитку, стають інформаційними 
з різною швидкістю та різною мірою. З іншого боку, суспільства та економіки можуть досягати 
дуже схожих рівнів техніко-організаційного інформаціоналізму, попри початкову відмінність їхніх 
історій та культур, різноманітність інституцій та специфіку форм соціальної організації. В цілому, 
існують загальні інформаційні технології та глобальна економіка, але вони існують у середовищі 
людської багатоманітності, а значення інформаційної доби полягає саме в тому, що це глобальна, 
різноманітна, багатокультурна реальність. За цих новітніх умов важливим є збереження базисних 
засад існування людства загалом та довіри як стратегічної основи соціальної дії, оскільки віртуальна 
«простота буття» наштовхується у реальності на невідповідність) запитів індивідів та швидку 
змінність «правил гри». Дослідницька увага у сьогоденні зосереджена на діалектиці довіри/недовіри 
як стратегічних засад соціальної дії. І довіра, і недовіра урівнюються як ресурси виживання або як 
механізми редукції складності за Луманом, а вибір поведінкових стратегій обумовлюється їх 
мобілізаційним потенціалом. Ці стани звільняють та мобілізують дії актора, сприяють творчій, 
інноваційній, підприємницькій активності в процесі комунікації з іншими індивідами. Слід 
зазначити, що він розрізняє поняття «системна довіра» (як упевненість), яка характерна для 
взаємодії індивіда з функціональними системами (економіка, політика), і «особова довіра» (як 
просто довіра). 

Що стосується чинників, що впливають на рівень довіри у сучасному глобальному 
суспільстві, то традиційно виділяють наступні: рівень національного економічного розвитку, 
характер законодавчої та виконавчої влади у країні, рівень корупції та злочинності, доступність 
освіти, якість життя та ступінь суб’єктивної задоволеності життям. Згідно результатам дослідження 
Х. Бьорнскова, яке було проведено на матеріалі масштабної вибірки (більше 100 країн) можна 
зазначити, що економічна нерівність головним чином впливає на рівень соціальної довіри тільки 
у країнах з населенням більше ніж 10 млн3. У розвинених країнах нерівність доходів негативно 
віддзеркалюється на індексі довіри, а у бідних країнах цей чинник практично з ним не пов’язаний. 
Що стосується соціально-політичного виміру, то вплив політичних чинників більшою мірою 
спостерігається за умов гострої боротьби у багатопартійних системах. У країнах, де домінує ліва 
ідеологічна орієнтація їх вплив також більший, аніж у державах з правою ідеологічною орієнтацією. 
У монархічних державах індекс соціальної довіри вищий, аніж у країнах з посткомуністичними 
режимами. Подібні результати презентує і Європейське соціальне дослідження4. При цьому 
в Україні рівень довіри до політичних інституцій є найнижчим серед усіх посткомуністичних країн. 

                                                      
1 Почепцов, Г. (2018). Трансформации виртуального пространства в процессах влияния. Psyfactor 
<http://psyfactor.org/lib/virtualworld9.htm> (2018, червень, 11). 
2 Тимченко, М. (2017). Мережева організація як новий тип функціонування структури політичних партій. 
Evropský politický a právní diskurz, 4, 2, 40. 
3 Bjornskov, Ch. (2008). Social trust and fractionalization: A possible reinterpretation. European sociological rev., 4, 
3, 271-283. 
4 Головаха, Є., Горбачик, А. (2014). Тенденції соціальних змін в Україні та Європі: за результатами 

Європейського соціального дослідження 2005-2007-2009-2011-2013, 20-24. 
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Висновки. Перехід суспільства від тоталітаризму до демократії посилює дію конфліктогенних 
чинників у всіх без винятку життєво важливих сферах та соціальних інституціях суспільства – 
політиці та економіці, міжнародних, міжнаціональних, сімейних та побутових відносинах, екології 
та ідеології, освіті та культурі. Сучасний український соціум є таким, що глобалізується, 
модернізується та трансформується водночас. Тому йому притаманні проблеми та конфлікти, що 
властиві всім цим процесам і напластовуються одне на одне. Продовження досліджень у напряму 
розвитку конфліктменеджменту, в тому числі і особливостей різних комунікативних стратегій, 
різних комунікативних феноменів та їх трансформацій під впливом глобалізації є вельми важливим. 
Так, наприклад, діяльність не тільки політиків на державному рівні, а й сучасних менеджерів і 
фахівців з управлінського консультування зв’язана з вирішенням різного роду суперечностей, що 
виникають в організаційних системах або в міжорганізаційному просторі на національному або 
глобальному рівнях. Оскільки одним з головних викликів сучасності є пошук нових засад довіри у 
глобальному суспільстві, то подальший розвиток конфліктного менеджменту, комунікативних 
стратегій, наукові дослідження у галузі інноваційних форм управління у цьому контексті є 
актуальним напрямом наукових розвідок. 
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The article analyzes the results of a theoretical analysis of domestic scientific sources in 2012-

2016, which addressed the problem of determination of the higher education institution mission 

in a modern society; as well as an empirical sociological study of the Mykolaiv townspeople’s 
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400 respondents were involved in this questionnaire survey. It has been found that, according to 

the Mykolaiv townspeople social perceptions, the higher educational institutions should 
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attracting them to research activities. Respondents think that the corruption in education, 

underfunding, outdated facilities and resources of the educational institutions impede the higher 

educational institutions to perform their mission. 
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Постановка проблеми. Сьогодні, за умов входження України в європейський освітній 
простір і вирішення завдань модернізації національної системи освіти, одним із важливих завдань є 
побудова концептуальної моделі подальшого розвитку закладів вищої освіти як одного з 
найважливіших інноваційних та стратегічних ресурсів країни, який, поряд з іншими факторами, 
спроможний забезпечити розв’язання існуючих соціально-економічних проблем; але для цього 
потрібно, щоб у представників державної влади та громадськості було сформовано чітке уявлення 
про основне призначення закладів вищої освіти в суспільстві, що обумовлює теоретичне і практичне 
значення заявленої теми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему місії на теоретичному рівні у різних 
аспектах вивчали такі вітчизняні науковці – представники різних галузей знання, як: доктори наук, 
професори В. Є. Бакіров, В. Є. Бахрушин, О. В. Гаращук, П. Ю. Саух, А. А. Сбруєва, 
Л. С. Шевченко, – а також науковці Г. Кузнецова, О. М. Кузьменко, О. Б. Моргулець та ін. Аналіз 
теоретичних джерел показав, що подальшої розробки потребує проблема вивчення соціальних 
уявлень населення України щодо місії (високого призначення, відповідальної ролі) закладів вищої 
освіти в сучасному суспільстві. 

Метою статті є виклад результатів соціологічного дослідження з вивчення соціальних 
уявлень мешканців м. Миколаєва про місію закладу вищої освіти (теоретичного та емпіричного 
етапів). 

Виклад основного матеріалу дослідження. Автором статті здійснено теоретичний аналіз 
вітчизняних наукових джерел 2012-2016 р.р., присвячених дослідженню місії університету, 
змістовному наповненню цього поняття (оприлюднено на Всеукраїнській науково-методичній 
конференції «Могилянські читання – 2017»). Науковці, які працюють у даному проблемному полі, 
спираються на праці англійського теолога і педагога кардинала Дж. Ньюмена; іспанського філософа 
Х. Ортеги-і-Гассета; німецьких філософів В. Гумбольдта, К. Ясперса, Х.-Г. Гадамера та 
Ю. Хабермаса; німецького соціолога і філософа М. Вебера; французького філософа Ж. Дерріди; 
французьких соціологів Е. Дюркгейма і П. Бурд’є. 
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У збірці «Академічна чесність як основа сталого розвитку університету», в якості одного 
з епіграфів, наводиться думка польського професора В. Баниса: «…місією університету є виховання 
еліти країни, формування громадянської позиції студентів та докторантів, їхньої особистості 
в цьому дусі...»1. У монографії «Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: 
глобальний і регіональний контексти» привертає увагу стаття А. А. Сбруєвої «Трансформація місії 
сучасного Університету: детермінанти та прояви», в якій зазначається, що її автор у визначенні місії 
університету спирається на сучасну теорію організацій, відповідно до якої «місія визначається як 
загальна мета організації, сукупність загальних установок і принципів, що визначають призначення 
організації в суспільстві, взаємовідносини з іншими соціально-економічними суб’єктами»2. 

Слід звернути увагу на монографію «Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія», яка є 
спільним освітнім проектом України і Польщі і має окремий розділ, присвячений місії освіти. 

У статті професора П. Ю. Сауха «Університетська освіта: між історичною місією і реальною 
перспективою», розміщеної у монографії, є твердження щодо необхідності перегляду 
університетами своєї місії: «...об’єктивний процес глобалізації, масштабне посилення професійної 
компетентності та інноваційності знань, вимагає дієвої реакції традиційної університетської освіти, 
яка має розумно поєднати утилітарну прагматику професійної підготовки фахівця з “прагматикою” 
фундаментальних знань і національно-культурними традиціями ...»3. 

Професор В. Є. Бахрушин, досліджуючи історію та сучасний стан визначення місії 
університетів, прийшов до висновку, що вони є комплексними і охоплюють такі головні цілі: 
формування світогляду і виховання молоді; професійну підготовку і перепідготовку фахівців; 
фундаментальні та прикладні наукові дослідження; соціалізацію молоді; проектування суспільного 
розвитку на глобальному, регіональному та місцевому рівнях; побудову відповідних прогнозів і 
сценаріїв4. О. М. Кузьменко, дослідниця історичних типів університету, відзначає, що місію 
університетів слід осмислювати, виходячи з того, що в сучасному суспільстві вони постають як 
центри експертизи та навчання, каталізатори економічного розвитку на локальному рівні, а також як 
центри зосередження людського капіталу й осередки відкритого обміну знаннями та досвідом5. 

Професор Л. С. Шевченко в статті «Місія університету в системі освітнього менеджменту» 
відзначає, що у формулюванні місії вищої школи знаходять прояв ліберальна й утилітарна 
тенденції: «....прихильники першої виходять із того, що освіта була і залишається сферою 
виробництва, а в процесі навчання відбувається створення, виформовування людей. Прихильники 
другої, утилітарної тенденції, відверто заявляють про освіту як сферу послуг, а її завдання бачать 
у задоволенні потреб «клієнтів» щодо надання освітніх послуг та подальшого працевлаштування на 
ринку праці»6. Також Л. С. Шевченко зауважує, що «для того, аби місія виконувала свою провідну 
роль у стратегічному управлінні університетом, вона, по-перше, повинна чітко вказувати на напрям 
розвитку освіти і самого університету; по-друге, повинна давати чіткі відповіді на потреби та 
очікування заінтересованих груп споживачів освітніх продуктів; по-третє, місія ВНЗ має містити 
інформацію про інструменти та технології своєї реалізації і водночас не суперечити практичним 
діям»7. 

Науковець О. Б. Моргулець на основі історико-ретроспективного аналізу еволюційного 
розвитку основної ідеї та місії університету на різних етапах суспільного розвитку прийшов 
                                                      
1 IFEPR (2016). Академічна чесність як основа сталого розвитку університету 
<http://www.edupolicy.org.ua/_dx/assets/images/Kniga160514_web.pdf>, 234. (2018, червень, 11). 
2 Сбруєва, А.А. (2015). Трансформація місії сучасного Університету: детермінанти та прояви. Теорії та 

технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти, 72-84. 
<http://library.sspu.sumy.ua/biblioteka/naukovi_vidania_internet/2015/Teorii_ta_tehnologii_Sbruev.PDF>. (2018, 
червень, 11). 
3 Саух, П. (2013). Університетська освіта: між історичною місією і реальною перспективою. Освітні реформи: 

місія, дійсність, рефлексія, 182-203. 
4 Бахрушин, В. (2013). Місія університетів у світі: історія та сучасність. Портал Освітня політика 
<http://education-ua.org/ua/articles/167-misiya-universitetiv-u-sviti-istoriya-ta-suchasnist>. (2018, червень, 11). 
5 Kuzmenko, O. (2014). Entrepreneurial higher education institutions: Ukrainian and world experience. Неперервна 

професійна освіта: теорія і практика, 1/2, 27-30. 
6 Шевченко, Л.С. (2014). Місія університету в системі освітнього менеджменту. eNULAUIR 
<http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/5887/1/Shevchenko_77-80.pdf>. (2018, червень, 11). 
7 Там само. 
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до висновку, що «місія внз може розглядатися як сукупність уявлень про основоположні цінності, 
цілі та простір університету...»1. 

Науковці О. Гаращук, В. Куценко, І. Содоль у назві своєї статті задекларували та у змісті 
розкрили, що саме підвищення якості підготовки кадрів є фундаментальною місією вищої школи2. 
Г. Кузнецова, досліджуючи проблему працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, 
стверджує, що місія внз полягає у сприянні працевлаштуванню випускників3. О. Тимошенко 
охарактеризувала місію закладів вищої освіти як один з критеріїв культури управління4. 

Слід зауважити, що у більшості згаданих публікаціях місія закладу вищої освіти розглядається 
не у широкому розумінні як така, що «втілює філософію» цього закладу, а в більш вузькому, як така, 
що «декларує причини його створення, основні цілі і напрями діяльності»5. Автор ж статті вважає, 
що місія вищого навчального закладу повинна визначати, перш за все, його призначення 
в суспільстві як соціального інституту та слугувати основою для розробки стратегії його діяльності; 
а також поділяє точку зору професора Л. С. Шевченка стосовно того, що місія ВНЗ повинна 
відображати потреби реальних і потенційних споживачів освітніх послуг, бути зрозумілою для них, 
прийматися ними, а це дозволяє вести мову про необхідність вивчення громадської думки щодо 
визначення місії вишів на рівні певного населенного пункту, регіону і країни в цілому. Отримана 
інформація може і повинна використовуватися для вирішення завдань стратегічного управління 
конкретним закладом вищої освіти, визначення стратегії розвитку освіти в регіоні і в країні. 

Матеріали аналізу вітчизняних наукових джерел було використано в процесі розробки 
програми емпіричного соціологічного дослідження, метою якого було вивчення соціальних уявлень 
мешканців м. Миколаєва про місію (високе призначення, відповідальну роль) закладів вищої освіти 
в суспільстві, проведеного у лютому 2017 р. Миколаївським центром соціологічних досліджень 
Чорноморського національного університету імені Петра Могили (надалі – МЦСД ЧНУ ім. Петра 
Могили). 

Об’єктом емпіричного соціологічного дослідження є доросле населення м. Миколаєва (старше 
18 років), предметом – уявлення мешканців міста про місію (високе призначення, відповідальну 
роль) закладів вищої освіти в суспільстві. Анкетним опитуванням було охоплено 400 осіб; 
проводилося за багатоступеневою (перший ступінь – райони міста, другий – відбір вулиць 
в кожному районі, третій – відбір респондентів за соціально-демографічними характеристиками), 
районованою, імовірнісною, квотною вибіркою, репрезентативною за віком, статтю та місцем 
проживання респондентів. Розподіл респондентів за статтю відповідно до соціально-демографічної 
структури населення міста: 54 % жінок, 46 % чоловіків. Розподіл респондентів за віком:  
18-29 років – 20,3 %; 30-45 – 33,7 %; 46-59 – 24,7 %; 60 років і старше – 21,3 %. 

До анкети було включено питання «Яку місію (відповідальну роль), на Вашу думку, 
виконують в суспільстві заклади вищої освіти?», респонденти могли обрати не більше двох 
варіантів відповіді. Аналіз отриманої інформації показав, що в уявленнях опитаних мешканців м. 
Миколаєва місія закладів вищої освіти полягає, в першу чергу, в підготовці професійних кадрів 
шляхом передачі молодому поколінню накопичених знань і досвіду та залучення до науково-
дослідницької діяльності. 52,5 % від усіх відповідей отримав варіант «підготовка 
висококваліфікованих кадрів»; 37 % – «передача знань, досвіду наступним поколінням»; 18,25 % – 
«науково-дослідницька діяльність» (таблиця 1.). 

Схожий результат було отримано під час опитування викладачів вищих навчальних закладів 
міст Миколаєва, Одеси і Херсона, яке МЦСД ЧНУ ім. Петра Могили проводив у 2015 р. у рамках 
науково-дослідницького проекту «Наукова розробка імплементації європейських соціокультурних 
 

                                                      
1 Моргулець, О.Б. (2016). Теоретичні узагальнення еволюції ВНЗ у контексті його місії. Електронний 

репозитарій ДВНЗ "УжНУ" <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/12731/1/ТЕОРЕТИЧНІ%20 
УЗАГАЛЬНЕННЯ%20ЩОДО%20ЕВОЛЮЦІЇ%20ВНЗ.pdf>. (2018, червень, 11). 
2 Гаращук, О., Куценко, В., Содоль, І. (2013). Підвищення якості підготовки кадрів – фундаментальна місія 
вищої школи. Вища школа, 2, 22-36. 
3 Кузнецова, Г. (2012). Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: проблеми і перспективи. 
Вища школа, 12, 65-71.  
4 Тимошенко, О. (2010). Організація та управління якістю освіти: проблемні підходи. Вища освіта України, 1, 
60-66. 
5 Шевченко, Л.С. (2014). Місія університету в системі освітнього менеджменту. eNULAUIR 
<http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/5887/1/Shevchenko_77-80.pdf>. (2018, червень, 11). 
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Таблиця 1 

Розподіл відповідей респондентів на питання «Яку місію (головну роль),  

на Вашу думку, виконують в суспільстві ВНЗ?»* (N=400) 

Варіанти відповіді N % від усіх 

Передача знань, досвіду наступним поколінням 148 37 

Відновлення і розвиток національних традицій 38 9,5 

Підготовка висококваліфікованих кадрів 210 52,5 

Науково-дослідницька діяльність 73 18,25 

Виховання патріотично налаштованої молоді 53 13,25 

Розробка програм розвитку країни 34 8,5 

Інше 0 0 

Важко відповісти 59 14,75 

* У респондентів була можливість обрати не більше 2-х варіантів відповіді на це питання 
 

та освітянських стандартів»: 16,3 % респондентів вважали, що місією закладів вищої освіти є 
«підготовка нового покоління фахівців»; 14,9 % – «забезпечення ринку праці 
висококваліфікованими фахівцями»; 13,9 % – «формування інтелектуальної еліти»1. 

За результатами дослідження 2017 р. з’ясувалося, що городяне в меншій мірі вважають, що 
відповідальна роль вишів полягає у патріотичному вихованні молоді та відродженні національних 
традицій. Варіант відповіді «виховання патріотично налаштованої молоді» отримав 13,25 % від усіх 
відповідей, варіант «відновлення і розвиток національних традицій» – 9,5 % (таблиця 1.). Певний 
негативний відтінок такий результат, на думку автора статті, має: в сучасних умовах патріотизм 
кожного українця – це можливість повернення Криму і припинення військових дій на Сході країни, 
подолання корупції та економічної кризи, побудови дійсно незалежної самостійної європейської 
держави. З іншої сторони, термін «виховання» може асоціюватися у респондентів з нещодавним 
радянським минулим нашої країни, коли вищі навчальні заклади відносили до ідеологічних та 
виховних установ. 

Аналіз отриманих даних за статтю респондентів показав наступне. Не виявлено занадто 
великої різниці (від 1,4 % до 2 %) у чоловіків і жінок щодо наступних варіантів відповіді: 
«підготовка висококваліфікованих кадрів» (у чоловіків – 53,26 %, у жінок – 51,85 %); «передача 
знань, досвіду наступним поколінням» (у чоловіків – 35,87 %, у жінок – 37,96 %). Дещо більшою 
(від 3,4 % до 3,6 %) є різниця стосовно таких варіантів відповіді, як: «науково-дослідницька 
діяльність» (у чоловіків – 20,1 %, у жінок – 16,66 %); «виховання патріотично налаштованої молоді» 
(у чоловіків – 15,22 %, у жінок – 11,57 %) (таблиця 2.). 

Аналіз результатів дослідження за віком респондентів виявив певні розбіжності у відповідях 
представників різних вікових категорій: 

• у респондентів 30-45 років на четверту позицію вийшов варіант «розробка програм розвитку 
країни» (11,85 %), а не «виховання патріотично налаштованої молоді» (4,4 %), що можна пояснити 
як особливостями цього вікового періоду (активна реалізація свого особистісного потенціалу у 
різних сферах життєдіяльності), так і тим, що період дорослішання проходив за часів звільнення від 
радянських стереотипів щодо виховної функції закладів освіти як основної.; 
• респондентам віком від 46 до 59 років частіше представників іншіх вікових категорій важко було 
відповісти на питання щодо місії (відповідальної ролі) закладів вищої освіти в суспільстві, що, 
можливо, пов’язано з їхньою загальною соціальною дезорієнтацією (труднощі влаштування 
на роботу після втрати робочого місця, невизначеність з майбутньою пенсією, медична 
реформа тощо); 

• у респондентів 60 років і старше серед усіх вікових категорій питома вага варіанту відповіді 
«підготовка висококваліфікованих кадрів» є найбільшою (55, 29 %) (таблиця 3.) 

                                                      
1 Мейжис, І.А., Калашнікова, Л.А. (2016). Інформаційно-аналітична довідка. Соціальні виміри процесу 

реформування системи освіти (на прикладі Півдня України): Дані й аналітичні висновки за результатами 

опитування вчителів шкіл, викладачів та студентів ВНЗ. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 13. 
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Таблиця 2 

Розподіл відповідей респондентів різної статі на питання «Яку місію (головну роль),  

на Вашу думку, виконують в суспільстві ВНЗ?», % 

Варіанти відповіді 

Стать 

Чоловіча 

(N=184) 

Жіноча 

(N=216) 

Передача знань, досвіду наступним поколінням 35,87 37,96 

Відновлення і розвиток національних традицій 10,33 8,7 

Підготовка висококваліфікованих кадрів 53,26 51,85 

Науково-дослідницька діяльність 20,11 16,66 

Виховання патріотично налаштованої молоді 15,22 11,57 

Розробка програм розвитку країни 6,52 10,19 

Інше 0 0 

Важко відповісти 12,5 16,67 

 
 

Таблиця 3 

Розподіл відповідей респондентів різного віку на питання «Яку місію (головну роль),  

на Вашу думку, виконують в суспільстві ВНЗ?», % 

Варіанти відповіді 

Вік 

18-29 

років 

(N=81) 

30-45 

років 

(N=135) 

46-59 

років 

(N=99) 

60 років 

і старше 
(N=85) 

Передача знань, досвіду наступним 
поколінням 

38,27 38,52 39,39 30,59 

Відновлення і розвиток національних 
традицій 

13,58 9,36 5,05 10,59 

Підготовка висококваліфікованих кадрів 51,85 54,07 48,48 55,29 

Науково-дослідницька діяльність 34,57 17,04 17,17 17,65 

Виховання патріотично налаштованої молоді 12,35 4,44 15,15 14,12 

Розробка програм розвитку країни 8,64 11,85 6,06 5,88 

Інше 0 0 0 0 

Важко відповісти 11,11 14,8 19,19 12,94 

 
Очікуваними були відповіді городян на питання щодо чинників, які перешкоджають закладам 

вищої освіти виконувати свою місію (головну роль) в суспільстві. Були названі ті, які негативно 
впливають на розвиток країни в цілому і не дають ій просуватися шляхом інновацій та прогресу: 
46 % від усіх відповідей отримав варіант «корумпованість системи вищої освіти»; 33,25 % – 
«недостатнє фінансування вищої освіти»; 27 % – застаріла матеріально-технічна база (таблиця 4.). 

Результати аналізу відповідей респондентів за їхніми соціально-демографічними 
характеристиками показали, що чоловіки і жінки практично в рівній мірі вважають, що основною 
перешкодою на шляху виконання закладами вищої освіти свого суспільного призначення є 
корумпованість вищої освіти і застаріла матеріально-технічна база. Розподіл даних за віком 
продемонстрував, що корумпованість, як причину не виконання вишами свого суспільного 
призначення, обрали в більшій мірі респонденти віком 46-59 років (категорія населення, яка мала 
змогу спостерігати за загостренням цієї проблеми протягом останніх десятиліть); недостатнє 
фінансування вищої освіти – віком 30-45 років; застарілу матеріально-технічну базу – респонденти 
18-29 років. Представники двох останніх вікових категорій чи мали власний досвід навчання 
у вітчизняних закладах вищої освіти, чи навчаються їхні діти. 



ISSN 2336-5439                                                                              EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 5 Issue 3 2018 

 225 

Таблиця 4 

Розподіл відповідей респондентів на питання «Які чинники,  

на Ваш погляд, перешкоджають ВНЗ виконувати свою місію (головну роль)  

у суспільстві?»*(N=400) 

 N % від усіх 

Відсутність у суспільстві чіткого уявлення про 
призначення ВНЗ 

55 13,75 

Недостатнє фінансування вищої освіти 133 33,25 

Застаріла матеріально-технічна база 108 27 

Корумпованість системи вищої освіти 184 46 

Завелика кількість ВНЗ у країні 71 17,75 

Відсутність системи контролю за діяльністю ВНЗ 52 13 

Низький професійний рівень викладачів 40 10 

Інше 2 0,5 

Важко відповісти 59 14,75 

*У респондентів була можливість обрати декілька варіантів відповіді на це питання 

 
Слід відзначити, що за результатами дослідження 2015 р. 25,0 % опитаних викладачів вишів 

Миколаєва, Одеси, Херсона серед найбільш значущих тенеденцій, що негативно впливають 
на розвиток вітчизняної вищої освіти, також назвали слабку матеріально-технічну базу1. 

Саме чинники, які в першу чергу називали респонденти дослідження 2017 р. в якості 
перешкоди закладу вищої освіти виконувати свою місію в суспільстві (корумпованість системи 
вищої освіти, недостатнє фінансування, застаріла матеріально-технічна база) зробили 
прогнозованими відповіді городян на питання, якою мірою вони задоволені станом вітчизняної 
системи вищої освіти: 48 % повністю та скоріше не задоволені; 35 % повністю та скоріше 
задоволені; 17 % було важко відповісти на це питання. 

Аналіз відповідей респондентів різної статевої належності показав, що чоловіки і жінки 
практично в рівній мірі повністю і скоріше не задоволені станом вітчизняної системи вищої освіти: 
процент відповіді «повністю не задоволений» у чоловіків і жінок є однаковим (13 %), а відповіді 
«скоріше не задоволений» – достатньо близьким (у чоловіків – 35,9 %, у жінок – 34,3 %). У той же 
час, процент відповіді «скоріше задоволений» вище у респондентів-чоловіків (35,9 % проти 26,4 %), 
а відповіді «повністю задоволений» – у респондентів – жінок (7,4 % проти 5,4 %). 

Аналіз відповідей респондентів різної вікової категорії щодо задоволенності станом 
вітчизняної системи вищої освіти значних відмінностей не виявив, але очікуваним було те, що 
у відповідях респондентів вікової категорії 18-29 років (реальні і потенційні споживачі освітніх 
послуг закладів вищої освіти) варіанти «скоріше не задоволений» і «повністю не задоволений» 
набрали 50,6 %. У респондентів інших вікових категорій він дещо менший: 30-45 років – 48,2 %;  
46-59 років – 46,5 %; 60 років і старше – 47,1 %. 

Висновки: 

1. Проблема місії закладів вищої освіти є актуальною в українському науковому просторі, про 
що свідчить аналіз теоретичних джерел. Існують різні підходи до змістовного наповнення поняття 
«місія вищого навчального закладу». Автор статті дотримується тої точки зору, що місія повинна 
відображати суспільне призначення вишів та потреби основних споживачів освітніх послуг, які слід 
вивчати. 

2. Вивчення соціальних уявлень українців щодо місії закладів вищої освіти є доцільним 
у зв’язку з вирішенням завдань модернізації національної системи вищої освіти та необхідністю 

                                                      
1 Мейжис, І.А., Калашнікова, Л.В. (2016). Інформаційно-аналітична довідка. Соціальні виміри процесу 

реформування системи освіти (на прикладі Півдня України): Дані й аналітичні висновки за результатами 

опитування вчителів шкіл, викладачів та студентів ВНЗ. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 12. 
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формування в суспільстві уявлення про вищі навчальні заклади як стратегічний інноваційний ресурс 
країни. 

3. У ході проведення емпіричного соціологічного дослідження досягнута поставлена мета: 
здійснено вивчення соціальних уявлень мешканців м. Миколаєва про місію (високе призначення, 
відповідальну роль) вищих навчальних закладів у суспільстві. 

4. У соціальних уявленнях городян заклади вищої освіти в суспільстві виконують, передусім, 
роль організатора підготовки професійних кадрів шляхом передачі молоді накопичених знань та 
досвіду, залучення до науково-дослідницької діяльності і значно в меншій мірі – центра 
з відновлення і розвитку національних традицій та інноваційного центру. 

5. Результати емпіричного соціологічного дослідження показали, що серед чинників, які 
перешкоджають закладам вищої освіти виконувати свою місію (головну роль) в суспільстві, 
респонденти частіше всього обирали корумпованість вищої освіти, слабку матеріально-технічну 
базу та недостатнє фінансування. 

Перспективи подальшої роботи над темою. Планується підготувати до публікації 
результати аналізу теоретичних джерел з висвітлення досвіду зарубіжних і вітчизняних закладів 
вищої освіти з визначення і реалізації свого суспільного призначення як соціального інституту, а 
також результати опитування експертів та вторинного аналізу первинної соціологічної інформації. 
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DERIVATIVE ACTION AND CORPORATE CONTRACT  

AS MEANS OF CORPORATE RIGHTS PROTECTION: 

EXPERIENCE OF UKRAINE 

The article is devoted to the study of such new means of corporate rights protection 

as a derivative action and corporate contract. The concept, forms, means and methods 

of protection of corporate rights, the relation between the specified categories and the place 

of a derivative action and a corporate contract in the mechanism of protection of corporate 

rights are explained. The article indicates the main features and characteristics of a derivative 

action as an unconventional mean of protection of the violated corporate rights or interests 

of a company and individual corporate interests of a shareholder, which, in the usual situation, is 

not authorized to act on behalf of the legal entity, which by virtue of the direct indication of the 

law appeals to the court for the dispute resolution. The existing practice of application 

of an indirect (derivative) action is analyzed. 

Keywords: derivative action, corporate rights protection, corporate contract, forms of corporate 

rights protection, means of corporate rights protection. 

Вступ. Становлення в Україні ринкової системи господарювання з розвинутим приватним 
сектором пов’язано з можливістю володіти, користуватися і відчужувати корпоративні права, а 
в разі порушення мати чіткі і зрозумілі механізми захисту корпоративних прав. Потреби суттєвого 
зростання ролі суб’єктів господарювання у розвитку економіки України, актуалізація 
корпоративних відносин зумовлюють необхідність підвищення рівня та ефективності правової 
регламентації питання захисту набувачів корпоративних прав за процедурою електронної системи 
купівлі-продажу у процесі виконавчого провадження. 

Зважаючи на факт інтеграційних процесів та збільшення електронних сервісів, організації 
полегшення процесу оформлення договірних відносин подальший поштовх отримало зміцнення та 
вдосконалення вже існуючої та напрацьованої нормативно-правової бази. Для впровадження 
європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі, поряд з дерегуляцією та 
розвитком підприємництва, актуальним залишається питання ефективного втілення реформи 
корпоративного права. Це питання стало одним із пріоритетним та знайшло закріплення і 
в Стратегіїсталого розвитку «Україна – 2020» схваленій Указом Президента від 12.01.2015 р. 
№ 5/20151, ів Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 
2015 – 2020 роки, схваленій Указом Президента України від 20 травня 2015 року № 276 2. Поряд 
з цим, у Преамбулі Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом закріплено, поміж 

                                                      
1 Указ про Стратегію сталого розвитку "Україна – 2020" 2015 (Президент України). Урядовий кур’єр, 6. 
2 Указ про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 – 

2020 роки 2015 (Президент України). Урядовий кур’єр, 92 
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іншого, відданість розвитку сприятливого клімату для економічних відносин між Сторонами, 
насамперед для розвитку підприємництва, інвестицій та торгівлі, які є ключовими факторами для 
економічної модернізації та необхідними у напрямку ефективності реформування законодавства 
в сфері корпоративного права: дерегуляції корпоративного права, підвищення рівня 
диспозитивності корпоративного права; підвищення стандартів корпоративного управління. Саме 
такі принципи лягли в основу Концепції реформування законодавства у сфері корпоративного права 
затвердженої, ще у квітні 2014 року Асоціацією правників України та залишаються приорітетними 
до даного часу, незважаючи на низку позитивних змін та удосконалень корпоративного 
законодавства. 

Однак, слід констатувати, що реформа корпоративного права не може відбутися без 
завершення реформи судової системи, реформи державного управління та напрацювання цілісної 
юридичної конструкції інституту захисту корпоративних прав.Тим більше, враховуючи, що 
з прийняттям змін до Конституції України щодо правосуддя та нового Закон Украйни «Про 
судоустрій та статус суддів» від 29.06.2016 р.1були започатковані засади стосовно уніфікаціїсудових 
процесів тавідбулася реформа найвищого судового органу, який змінив, окрім своєї назви, ще й 
структуру, повноваження, кількісний та якісний склад. А з прийняттям Закону України «Про 
внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального 
кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 
03.10.2017 р.2 завершилося комплексне реформування процесуального законодавства за останні 
26 років та суспільство отримало нові правила судового процесу, розширився перелік способів 
судового захисту, відбулися інституційні зміни для подолання проблем пов’язаних у тому числі 
з інститутом захисту корпоративних прав на рівні процесуальної регламентації. Зокрема 
реформування судової системи та впровадження нових процесуальних регламентів направлено 
на напрацювання єдиної правозастосовної практики при розгляді корпоративних спорів; 
впровадження ефективних процесуальних інструментів для захисту прав та інтересів осіб, учасників 
судового провадження; усунення формальних та неформальних обмежень у використанні деяких 
засобів доказування; впровадження інструментів підтримки системи альтернативних способів 
вирішення корпоративних спорів; усунення проблем пов’язаних із зловживання процесуальними 
правами та невиконання процесуальних обов’язків, поєднані з неефективними заходами 
відповідальності за порушення правил судового процесу. 

Проблема істотного удосконалення захисту корпоративних прав набуває фундаментального 
характеру у зв’язку з реформуванням діючого законодавства, входженням України до міжнародного 
співтовариства та обрання напрямку гарантованості в здійснення прав та інтересів учасників 
корпоративних відносин. В умовах ринкових перетворень, глобалізаційних процесів, реформування 
територіальної організації влади слушним є звернення до питання корпоративних прав та окремих 
аспектів їх охорони і захисту, враховуючи спеціальні засади, особливі форми та способи захисту 
корпоративних прав. 

Тому актуальність дослідження нових засобів захисту корпоративних прав, таких як похідний 
позов та корпоративний договір, сумнівів не викликає. 

1. Способи та засоби захисту корпоративних прав 

Складовими елементами захисту корпоративних прав є форми, способи та засоби. Так, модель 
захисту корпоративних прав базується не лише на формі захисту, але й на вірно обраному способі 
захисту, у зв’язку з тим, що не усі способи визначені в законодавстві допоможуть досягти бажаного 
результату. Слід зазначити, що у соціально-юридичному значені це самостійні явища хоча тісно 
пов’язані між собою, при цьому форми захисту та засоби захисту співвідносяться між собою як 
загальне і часткове, і якщо вони в більшій мірі регулюються нормами процесуального права, то 
способи захисту є виключно предмет регулювання нормами матеріального права. 

Суб’єктивні права, у тому числі корпоративні права є гарантованими та фактично 
реалізованими за умови, якщо в законодавстві будуть закріплені правові засоби для їх реалізації та 
ефективна система захисту, у разі їх порушення. Адже корпоративні права повинні бути 

                                                      
1 Закон про судоустрій та статус суддів 2016 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України. 31. 7. 
2 Закон про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального 

кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів 2017 
(Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 48, 5. 
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не номінальними, а реально діючими, охоронятися, а в разі порушення захищатися з боку держави, 
та саме від складових захисту: форми, засобів та способів захисту залежить успіх обраного 
правового механізму. 

Враховуючи, що Конституція України, не містить буквальних норм, які передбачають гарантії 
охорони та захисту корпоративних прав, необхідно визнати, що учасники корпоративних відносин 
мають широкий спектр вибору як способів, так і форм захисту своїх прав, які не заборонені 
законодавством. Саме вибір ефективних, дієвих форм та способів захисту порушеного права є 
запорукою досягнення цілі – захист прав та інтересів – приватноправових або публічно правових 
з одночасним збереженням балансу зазначених інтересів. Більше того, слід констатувати, що 
в певних випадках приватні інтереси учасників корпоративних відносин вимагають додаткового 
захисту, оскільки враховуючі окремі зловживання органами господарського товариства (як правило 
мова йде про загальні збори) реалізація певних прав ускладнюється, а в деяких випадках взагалі 
унеможливлюється. Таке «замкнуте» коло проблем та невизначеність, породжуються не лише 
недосконалістю діючого корпоративного законодавства, але й помилковістю обраного механізму 
захисту. В свій час, О.Р. Кібенко, дійшла висновків що, сучасне корпоративне право України являє 
собою заплутаний та суперечливий конгломерат нормативних приписів, результатом яких є 
відсутність визначеності практично у будь-якій сфері регулювання»1. Поряд з цим, відсутність 
єдиної судової практики у питаннях захисту корпоративних прав не допомагає у вирішені питання 
визначеності та ясності, що зумовлює чисельні помилки при розгляді судами корпоративних спорів, 
і як наслідок велику кількість скасованих і змінених судових рішень. 

Право покликано захищати інтереси, при цьому захист складає невід’ємну частину права і 
розглядається науковцями по-різному: як міра дозволеної поведінки; як систему правового 
регулювання; як гарантія прав; як примусовий спосіб здійснення порушеного права з метою його 
відновлення; як комплекс погоджених організаційних заходів; як сукупність мір правоохоронного 
характеру; як діяльність, тощо. Одні концепції зосереджуються на матеріально-правовій стороні 
категорії захисту, інші на процесуальній стороні, а деякі захист трактують занадто широко в якості 
правових норм. 

Слід зазначити, що поняття захисту корпоративних прав є актуальним як для матеріального, 
так і процесуального права, кожна галузь як матеріального, так і процесуального права містить 
інститут захисту, при цьому жодна з них не наводить визначення даній категорії. Наукові роботи 
у більшій своїй частині сконцентровані на аналізі форм і способів захисту, при цьому не розділяючи 
їх та залишаючи поза увагою взаємозв’язок з іншими правовими категоріями, особливості захисту, 
що обумовлені розбіжностями предмету правового регулювання. 

Отже, проблеми, пов’язані з існуванням і застосуванням даного складного правового 
міжгалузевого інституту залишаються, а фрагментальність досліджень не дозволяють комплексно та 
системно окреслити фундаментальність положень інституту захисту суб’єктивного права. Так, 
досліджуючи поняття захисту корпоративних прав, не можна залишити буз уваги деякі 
загальнотеоретичні аспекти, які самі по собі є неоднозначними і дискусійними, але такими, що 
мають практичне значення для даної теми. 

Саме з розвитком корпоративних відносин актуальною стає проблема захисту корпоративних 
прав, обрання ефективного механізму попередження та захисту від порушень у даній сфері 
за допомогою форм, способів та засобів захисту, що притаманні саме корпоративним 
правовідносинам. Поряд з юрисдикційними формами захисту корпоративних прав існує 
неюрисдикційна форма захисту, до якого відноситься, зокрема: медіація, заходи оперативного 
впливу та самозахист – направлений на відновлення порушених елементів правового статусу 
учасників корпоративних відносин, а також усунення загрози їх порушення без звернення 
до судових та інших уповноважених органів. Під неюрисдикційною формою захисту корпоративних 
прав слід розглядати процедурні дії захисту прав, які реалізуються самостійно учасниками 
корпоративних відносин або в рамках спеціальних досудових процедур врегулювання конфліктів, 
без звернення до компетентних державних органів. Широке застосування альтернативних форм 
вирішення корпоративних спорів дозволяє сконцентрувати розгляд даної категорії справ 
в незалежних від держави органах, де вони будуть ефективно розглядатися фахівцями, що 

                                                      
1 Луць, В.В. (2010). Корпоративне право України: підручник. Київ: Юрінком-Інтер, 384  
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володіють необхідним досвідом. Позитивними моментами в використанні будь-яких досудових 
процедур врегулювання суперечок також є розумні терміни і спрощена процедура розгляду спору, 
потенційне скорочення кількості розглянутих справ в суді, конфіденційність. 

Таким чином, і за кордоном, і в Україні існує велика кількість різноманітних форм захисту 
корпоративних прав. У той же час, аналіз практики вирішення корпоративних спорів в нашій країні 
дозволяє зробити висновок про недостатню увагу неюрисдикційній формі захисту корпоративних 
прав. Головна причина ситуації, що склалася криється в слабкому законодавчому механізмі 
позасудового захисту корпоративних прав. 

Отже резюмуючи вищевикладене, захист корпоративних прав враховуючи наявність 
приватних та публічних інтересів характеризується двома формами: юрисдикційною та 
неюрисдикційною. Юрисдикційна форма поділяється на судову та адміністративну. В рамках 
судової форми захисту корпоративних прав відбувається захист в загальному порядку у формі 
позовного провадження. В рамках адміністративної форми захисту – у спеціальному порядку, 
визначеним процедурними нормами матеріального права. 

При цьому, юрисдикційну форму захисту корпоративних прав незважаючи на існуючу 
диференціацію варто розглядати за двома моделями захисту: прямого (безпосереднього) захисту та 
непрямого. Під прямим захистом корпоративних прав слід розуміти зверненням до господарського 
суду з метою захисту виключно власних права та інтересів. Під непрямим захистом – звернення 
з метою захисту прав юридичної особи. Така ідея двох моделей захисту публічно-правових інтересів 
та приватно-правових інтересів (пряма і непряма) має загальний характер і в повній мірі може бути 
застосована і при адміністративній формі захисту. Так як корпоративні відносини характеризуються 
поєднанням приватного та публічного інтересу, що проявляється в універсально-масштабному 
характеру захисту корпоративних прав в межах статусу кожного з учасників корпоративних 
відносин. 

Під способом захисту корпоративних прав пропонуємо розуміти матеріально-правові заходи 
профілактичного та примусового характеру, за допомогою яких відбувається відновлення 
(визнання) порушених (оспрюваних) корпоративних прав, які залежать від правової природи 
корпоративного права. 

Натомісь засіб захисту – обумовлений певною формою інструментарій, спрямований 
на відновлення, визнання і встановлення прав і законних інтересів особи. 

2. Похідний позов як засіб захисту корпоративних прав 

В Україні більшає кількість внутрішніх корпоративних конфліктів, що пов’язані 
з відчуженням майна акціонерного товариства, наслідком якого є значне зменшення балансової 
вартості чистих активів останнього. Отже, необхідно запровадити дієвий механізм захисту як 
загального корпоративного інтересу, так і індивідуального корпоративного інтересу акціонера. Як 
засіб судово-правового захисту корпоративних прав, виступає насамперед позов. Позов – це 
звернена до суду вимога про відправлення правосуддя з одного боку, і звернена до відповідача 
матеріально-правова вимога про виконання його обов’язку або про визнання наявності або 
відсутності правовідношення – з другого. Останнім часом багато уваги приділяється такому 
нетрадиційному засобу захисту корпоративних прав, як непрямий позов. 

Непрямий позов – це нетрадиційний спосіб захисту порушеного корпоративного права чи 
інтересу товариства і власне індивідуального корпоративного майнового інтересу акціонера, що 
у звичайній ситуації не уповноважений виступати від імені юридичної особи, яка звертається в силу 
прямої вказівки закону до суду із позовом про вирішення спору про право. 

Спроба фрагментарно запровадити інститут непрямого позову була тимчасово реалізована 
законодавцем у ч. 2 ст. 72 Закону «Про акціонерні товариства». Проте Законом «Про внесення змін 
до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вдосконалення механізму діяльності 
акціонерних товариств» від 03.02.2011 р. № 2994-VI (2994-17) ця стаття була викладена в новій 
редакції, що скасувала елементи інституту непрямого позову, тим самим зробивши крок назад на 
шляху захисту прав та законних інтересів учасників корпоративних відносин. 

Однією з суттєвих змін, що були внесені Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо захисту прав інвесторів»1 стало надання права учасникам на звернення до суду 

                                                      
1 Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів 2015 (Верховна 
Рада України). Відомості Верховної Ради України, 25, 188. 
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із позовом в інтересах товариства про відшкодування товариству збитків, завданих посадовою 
особою товариства своїми діями (бездіяльністю) та передбачає процесуальні механізми розгляду 
таких спорів. Поряд з цим, посадова особа акціонерного товариства несе повну матеріальну 
відповідальність за збитки, завдані товариству при виконанні ними своїх обов’язків. 

Україна не є першою державою, де запроваджений механізм похідного позову. Практика 
похідних позовів відома в США, Великій Британії, Кореї, Чилі та країнах Європейського Союзу. 

Для України запровадження інституту похідного позову, було пов’язане в першу чергу 
з напрацюванням ефективного засобу захисту в разі зловживання правами мажоритаріїв та 
керівників компаній і грубим порушенням права власників невеликих пакетів акцій. Ще у 2004 
році Конституційний Суд у своєму рішенні від 1.12.2004 №18-рп/2004 зазначив, що акціонер може 
захищати свої безпосередні права чи охоронювані законом інтереси шляхом звернення до суду 
у випадку їх порушення, оспорювання чи невизнання самим акціонерним товариством, учасником 
якого він є, органами чи іншими акціонерами цього товариства. Підкреслюючи при цьому, що 
порядок судового захисту порушених будь-ким, зокрема третіми особами, прав чи охоронюваних 
законом інтересів акціонерного товариства, які не можуть уважатися тотожними простій 
сукупності індивідуальних охоронюваних законом інтересів його акціонерів, визначається 
законом. Однак, питання похідного позову все ж мало спірні позиції, різну правозастосовну 
практику, що в свою чергу у 2008 році, незважаючи на практику Європейського суду, було 
отримане роз’яснення Пленуму Верховного Суду. Висновок був наступний: акціонери 
господарського товариства не вправі звертатися до суду по захист прав та інтересів інших 
акціонерів та самого товариства поза відносинами представництва, а також обґрунтовувати свої 
вимоги порушенням прав інших акціонерів. Аналогічну позицію було викладено і Вищим 
господарським судом , який у п. 2.2.1. Рекомендацій «Про практику застосування законодавства 
у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин» від 28.12.2007 р. за №04-5/14 вказав, 
що законодавством не передбачено право акціонера звертатись до суду за захистом прав 
акціонерного товариства, крім випадків, коли він уповноважений на це відповідним акціонерним 
товариством, або якщо таке право надається йому статутом акціонерного товариства. Отже, не 
зважаючи на статтю 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людини» якою передбачено, що суди застосовують при розгляді справ 
конвенцію та практику Європейського суду з прав людини як джерело права, вищою інстанцією 
було проігнороване рішення у справах «Бейєлер проти Італії» від 5.01.2000 № 33202/96 та «Принц 
Ганс-Адам ІІ де Ліхтенштейн проти Німеччини» від 12.07.2001 № 42527/98 наголошувалося на 
тому, що право власності відповідно до рішень Суду не обмежується правом власності на фізичні 
речі та передбачає, що право вимоги, законний інтерес та правомірне очікування особи, до яких, 
зокрема, належать інтереси, обумовлені корпоративними правами акціонера, також повинні 
отримати прямий ефективний захист1. У справі «Совтрансавто проти України» від 6.11.2002 
№ 48553/99 указується, що обов’язок ефективного здійснення захисту прав державою передбачає 
також позитивний обов’язок держави гарантувати ефективне й справедливе вирішення 
в національних судах будь-яких спорів між приватними особами, у тому числі спорів, пов’язаних 
із захистом інтересів акціонера, спрямованих на задоволення його легітимного прагнення щодо 
отримання правомірної вигоди від його корпоративних прав2. 

З прийняттям оновленого ГПК України, справи у спорах між товариством та його посадовою 
особою (включаючи посадових осіб, повноваження яких припинені) про відшкодування збитків, 
завданих такою посадовою особою товариству її діями чи бездіяльністю залишилися підвідомчими 
господарським судам та розглядаються за місцезнаходженням юридичної особи. Отже ми отримали 
різновид позову та новий засіб захисту корпоративних прав похідний (непрямий) позов. Слово 
«похідний» означає, що особа, яка подає позов, має лише корпоративні права щодо товариства, 
права якого й порушуються неправомірною поведінкою з боку органів управління. Стосовно 
вживання терміну «непрямий», то вказане зводиться до того, що учасник (акціонер), який ініціював 
судовий процес, не є безпосереднім вигодонабувачем у спорі, такою особою є саме товариство, 

                                                      
1 Павленко, В., Волянський, В. (2015). Акціонерам і керівникам підприємств варто підготуватися 
до запровадження інституту похідного позову. Закон і Бізнес <http://zib.com.ua/ua/117269-akcioneram_ 
i_kerivnikam_pidpriemstv_varto_pidgotuvatisya_do_.html> (2018, червень, 11). 
2 Там само 
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проте права (інтереси) учасника захищаються шляхом захисту інтересів самого товариства. Варто 
зазначити, що обидві категорії мають синонімічний характер та є однаково вдалими1. 

Правом подати похідний позов було наділено учасника (акціонера) юридичної особи 
корпоративного типу, якому сукупно належить 10% і більше статутного капіталу (простих акцій) 
товариства. Так, у раніше діючій редакції ст. 28 ГПК України право на звернення з похідним 
позовом залежало від частки в статутному капіталі учасника (акціонера) юридичної особи. В новій 
редакції 15.12.2017 р. практично положення статті 28 щодо права подавати такі позови була 
відображена у ст. 54 «Особливості участі у судовому процесі осіб, яким законом надано право 
звертатися до суду в інтересах юридичної особи у спорах про відшкодування збитків, заподіяних її 
посадовою особою» за виключення спірного питання щодо «сукупності». І. Лавриненко зазначав, 
що якщо законодавець мав на меті надати право на похідний позов лише одному учаснику 
(акціонеру) товариства, то зайвим видається застосування категорії «сукупно», адже про жодну 
сукупність мова йти не може. Якщо ж передбачалося запровадження кумулятивного способу 
підрахунку, тоді дивним видається застосування виключно конструкції «учасник/акціонер 
товариства»2. 

Станом на 1 січня 2018 року власник (учасник, акціонер) юридичної особи, якому належить 10 
і більше відсотків статутного капіталу товариства (крім привілейованих акцій), або частка у 
власності юридичної особи якого становить 10 і більше відсотків, може подати в інтересах такої 
юридичної особи позов про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі її посадовою 
особою. 

До закінчення підготовчого засідання у справі інший співвласник (учасник, акціонер) цієї 
юридичної особи, якому належить 10 і більше відсотків статутного капіталу товариства (крім 
привілейованих акцій), або частка у власності юридичної особи якого становить 10 і більше 
відсотків, має право приєднатися до поданого позову шляхом подання до суду відповідної заяви, 
після чого він набуває таких самих процесуальних прав та обов’язків, як і власник (учасник, 
акціонер), який подав позов. 

Отже в Україні ценз 10%, що виключає дискусію з приводу питання акумулювання акцій 
(часток) для пред’явлення похідного позову, в Чехії, Італії, Іспанії цей ценз становить 5%, а 
в Австрії, Болгарії Угорщині, Швеції – 10%. Хоча існують побоювання з приводу великих АТ, які 
мають тисячі, а то й десятки тисяч акціонерів, кожен з яких володіє вкрай незначним відсотком 
акцій. Однак, саме встановлення межі та неможливість об’єднання відсотків учасників надасть 
можливість, хоча би частково уникнути зловживань зі сторони міноритарних учасників. 

Варто зазначити, що звертаючись з похідним позовом про відшкодування збитків, завданих 
господарському товариству його посадовою особою, поданого відповідно до статті 54 ГПК України, 
зменшення розміру позовних вимог, зміна предмета або підстави позову, укладення мирової угоди, 
відмова від апеляційної або касаційної скарги, заяви про перегляд рішення суду за нововиявленими 
або виключними обставинами можлива лише за письмовою згодою всіх власників (учасників, 
акціонерів), які в даній справі діють в інтересах юридичної особи. Така позиція пояснюється тим, 
що власники, учасники (акціонери) «викликали до життя» позов, спрямований на захист їх власних 
інтересів, шляхом захисту інтересів самого товариства. А оскільки саме товариство не бажало 
захищати свої інтереси до порушення провадження у справі, то ініціатива відповідного права на 
захист перейшла з рук товариства до рук його учасників (акціонерів), від волі яких вже й залежить 
питання припинення чи продовження процесу. Такий алгоритм дій вказує на певну особливість 
викликану розглядом корпоративних спорів, не притаманну іншим позовним провадженням. 
Доцільним виглядає позиція законодавця, що у разі відкриття провадження за таким позовом 
зазначена юридична особа набуває статусу позивача, але не вправі здійснювати свої процесуальні 
права та обов’язки без згоди власника (учасника, акціонера), який подав позов. Посадова особа, до 
якої пред’явлений позов, не вправі представляти юридичну особу та призначати іншу особу для 
представництва юридичної особи в даній справі. Саме у цьому проявляється специфіка 
корпоративних відносин, де варто розмежувати товариство, орган управління, яке може 
представляти юридичну особу. Отже, сьогодні ми можемо впевнено визначити, що учасники 

                                                      
1 Лавріненко, І. (2016). Похідний позов по-українськи. Юридична Газета Online <http://yur-gazeta.com/ 
publications/practice/korporativne-pravo-ma/pohidniy-pozov-poukrayinski.html> (2018, червень, 11). 
2 Там само 
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(акціонери), які подали позов, у якості представників товариства позивача, мають статус позивача 
з більш автономними процесуальними правами, ніж просто учасник товариства та відповідач 
за похідним позовом, товариство у разі заподіяння посадовою особою збитків товариству. 
Однозначно підлягатимуть доказуванню всі чотири складові корпоративного правопорушення: 
протиправність діяння, вина, негативний наслідок (збитки) та причинний зв’язок між 
протиправністю і збитками. Разом з тим, стосовно предмету похідного позову, враховуючи іноземну 
практику, може бути вимога й до третіх осіб, винних юридичній особі, якщо вона не звертається 
з таким позовом в особі уповноважених посадових осіб. Так, Вищий суд штату Вірджинія, рішенням 
у справі Cattano v. Bragg, визнав можливість міноритарного учасника звернутись до суду з похідним 
позовом до мажоритарного учасника про ліквідацію корпорації. Подальший розвиток похідного 
позову свідчить про те, що він поступово перестав асоціюватися як позов, поданий лише акціонером 
(учасником) на захист інтересів товариства. Так, у справі North American Catholic Educational 
Programming Foundation, Inc. v. Gheewalla взагалі було визнано можливість кредиторів юридичної 
особи, яка знаходиться у стані неспроможності, звернутися з похідним позовом від її імені1. 

3. Корпоративний договір у механізмі захисту корпоративних прав 

Враховуючи інші неюрисдикційні форми захисту, тут варто вести мову про такі засоби 
захисту як скарга, договір або інші засоби, передбачені законодавством. Незосереджуючись на заяві 
та скарзі, як засобу захисту при адміністративному порядку та при застосуванні 
внутрішньокорпоративних механізмів захисту, варто приділити увагу новому засобу захисту 
в корпоративних відносинах – корпоративному договору. 

23 березня 2017 року Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів» та Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного 
управління в акціонерних товариствах». Правники, експерти в галузі корпоративного управління 
неодноразово зазначали про необхідність прийняття положень щодо інституту корпоративних 
договорів, як одного з найбільш ефективних засобів захисту прав та інтересів інвесторів. 
Враховуючи неспроможність норми, якою впроваджувався порядок укладення договору між 
акціонерами, відповідно до якого на акціонерів покладаються додаткові обов’язки, у тому числі 
обов’язок участі у загальних зборах, і відповідальність за його недотримання (абзац 7 частини 1 
статті 29 Закону «Про акціонерні товариства») питання корпоративних договорів набуло 
актуальності. Адже законодавець передбачив лише можливість покладення додаткових обов’язків 
на акціонерів, але не допустив відхилень від імперативних норм, що регулюють управління 
компанією. Простіше кажучи, акціонери не могли на власний розсуд установити правила 
голосування на загальних зборах, домовитися про призначення директорів, порядок розподілу 
прибутку і т.д. Усе це разом і поховало ідею укладення корпоративних договорів за законодавством 
України та змусило інвесторів звертатися до більш гнучких юрисдикцій2. 

В науковій літературі сформована позиція, що корпоративний договір є джерелом 
корпоративного права та різновидом цивільного правочину, з тією особливістю, що він обтяжений 
корпоративним елементом. Хоча така позиція є спірною з огляду на те, що корпоративний договір 
не є обов’язковою умовою корпоративного управління, його умови не спрямовані на врегулювання 
майнових відносин, тут не йде мова про рівність стороні та майнову відокремленість. 

Про самостійне, особливе місце корпоративного договору в системі цивільно-правових 
договорів зазначав Сигидин М.М., говорячи, що специфічним предметом договору є узгоджені дії 
учасників господарського товариства щодо управління корпоративними правами організаційного 
(немайнового) характеру; Такі договори відрізняються також: 

– специфічним суб’єктним складом – виключно учасники господарського товариства – 
власники корпоративних прав, які реалізують свої правомочності щодо управління товариством; 

– сферою застосування – в межах юридичної особи корпоративного типу; 
– акцесорним характером – укладення корпоративного договору на підставі положень 

установчих документів господарського товариства; 
                                                      
1 Лавріненко, І. (2016). Похідний позов по-українськи. Юридична Газета Online <http://yur-gazeta.com/ 
publications/practice/korporativne-pravo-ma/pohidniy-pozov-poukrayinski.html> (2018, червень, 11). 
2 Інститут корпоративних договорів: як скористатися наданими можливостями (2017) 
<http://old.court.gov.ua/sud0618/13/346572/> (2017, червень, 11). 
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– спрямованістю договору на досягнення спільного для учасників результату – управління 
корпоративними правами1. 

В.А. Бородкін, обґрунтовуючи неоднорідність корпоративного договору, вважає що 
корпоративний договір складається з трьох договірних видів, кожен з яких має свій предмет 
(договір простого товариства, організаційний договір, договір купівлі-продажу і опціону), в той же 
час вважає, що корпоративний договір за рахунок певного регулювання корпоративних відносин 
створює корпоративно-правовий ефект, який поширюється на учасників корпоративного договору 
в їх відносинах з корпорацією (внутрішній ефект) і при певних умовах може поширюватися 
на товариство і третіх осіб (зовнішній корпоративно-правовий ефект)2. 

Однак, тут важливо пам’ятати, що до умов укладення корпоративного договору не можуть бути 
застосовані загальні норми про поняття, умови та порядок укладення правочинів. Сторонами 
корпоративного договору є акціонери, учасники, тобто особи, що зв’язані між собою у зв’язку 
зі створенням юридичної особи. Їх свобода обмежується правами кожного з учасників, адже 
по узгодженню з іншими відбувається як управління юридичною особою, так і розпорядження своєю 
корпоративною власністю. Корпоративний договір не є зобов’язальним відношенням, не містить 
протилежні по направленості інтереси та цілі, це угоджений спосіб корпоративного управління 
юридичною особою. Відповідно до законодавства, предметом корпоративного договору є: 

– участь в управлінні товариством (у тому числі, обов’язок сторін корпоративного договору 
голосувати у визначений договором спосіб); 

– погодження придбання або відчуження часток/акцій за заздалегідь визначеною ціною 
та/або у разі настання визначених у договорі обставин; 

– утримання від відчуження часток/акцій до настання визначених у договорі обставин; 
– вчинення інших дій, пов’язаних з управлінням товариством, його припиненням або 

виділом з нього нової юридичної особи3. 
Якщо брати світовий досвід то згідно зі статистичними даними на 2010 рік, корпоративне 

управління в 31% публічних компаніях Бельгії було структуроване саме за допомогою 
корпоративних договорів, в Італії таких компаній – 23%, у Франції – 18%, в Іспанії – 13%, в Греції – 
6%. У Литві станом на 2012 р таких компаній 21%, у Великобританії – 5%, в Бразилії в 2011 р – 
25% 4. 

Отже, не змішуючи корпоративний договір з правочинами, варто в контексті захисту 
розглядати корпоративний договір як один із засобів, що може бути використаний при застосуванні 
внутрішньо корпоративних механізмів захисту: на загальних зборах, наглядовою радою, 
виконавчим органом, адже саме цих органів стосуються питання корпоративного управління. 
У такому разі, виникає питання, що саме дозволяє нам розглядати корпоративний договір з позиції 
захисту корпоративних прав. 

По-перше, право на укладення корпоративного договору передбачено законом, що дозволяє 
через корпоративний контроль, зафіксувати договором алгоритм дій на захист у разі порушень. 

По-друге, за допомогою корпоративного договору є можливість врегулювати корпоративні 
конфлікти, наприклад у разі ситуацій, коли прийняття будь-якого рішення загальними зборами або 
наглядовою радою є неможливим через відмінності позицій учасників/акціонерів, які володіють 
однаковою кількістю голосів (50/50). Йде мова, про застереження в договорі «deadlock provision», 
яким передбачено порядок вирішення розбіжностей щодо ключових питань управління компанією 
та в основі якого лежить принцип недопущення знищення суб’єкта господарювання лише тому, що 

                                                      
1 Сигидин, М.М. (2013). Корпоративний договір у системі цивільно-правових договорів. Актуальні проблеми 

вдосконалення чинного законодавства України, 33, 139-147. 
2 Бородкин, В.Г. (2015). Гражданско-правовое регулирование корпоративного договора: Автореферат 
диссертации на получение научной степени кандидата юридических наук. Москва: Российский 
государственный университет правосудия, 20. 
3 Квят, О., Фольварочна, А. (2018). Корпоративний договір – новела корпоративного законодавства України 
Юридична Газета Online <http://yur-gazeta.com/publications/practice/korporativne-pravo-ma/korporativniy-
dogovir--novela-korporativnogo-zakonodavstva-ukrayini.html> (2017, червень, 11). 
4 Бородкин, В.Г. (2015). Гражданско-правовое регулирование корпоративного договора: Автореферат 
диссертации на получение научной степени кандидата юридических наук. Москва: Российский 
государственный университет правосудия, 20. 
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партнери не можуть досягти згоди в розв’язанні певної проблеми.А отже чітко прописані умови 
«deadlockprovision», є засобом захисту на етапі досудового врегулювання спору із застосуванням 
альтернативних форм захисту. 

По-третє, будучи внутрішнім договором юридичної особи та маючи організаційно-правову 
складову, корпоративний договір є синергією умов стосовнокорпоративного управління та захисту 
корпоративних прав. 

Поряд з цим, дієвим елементом у питанні захисту за допомогою корпоративних договорів є 
можливість визнання недійсним рішень органів товариства, як одного із способів захисту, як це 
запроваджено у ряді Європейських країн. Однак, на жаль, така можливість не була закріплена 
на рівні законодавства, незважаючи на європейський досвід. Та відповідно до норм Законів України 
«Про господарські товариства» (ст. 511), «Про акціонерні товариства» (ст. 261 і 262) за умови 
укладення корпоративного договору, між акціонерами товариства) його сторони фактично 
не матимуть такого способу захисту, у них є тільки право вимагати матеріальної компенсації 
(покриття збитків). Між тим, реалізація такого механізму захисту вимагатиме тривалого судового 
розгляду спору без повернення корпоративного контролю, а також, імовірно, складного й довгого 
процесу доведення розміру збитків. Відповідно, оскільки закон не обіцяє особливих вигод порівняно 
з іноземними юрисдикціями, навряд чи варто очікувати значної популярності корпоративних 
договорів за правом України. Швидше за все, акціонерні угоди й надалі будуть укладатися на рівні 
іноземної холдингової компанії, яка володіє частками (акціями) в українському ТОВ чи АТ 1. 

Враховуючи такий недолік інституту корпоративного договору та для удосконалення 
інституту захисту в механізмі корпоративного управління важливим завданням є на рівні 
кодифікованого акту визначитися з єдиною термінологією та запровадити уніфіковане поняття для 
всіх юридичних осіб корпоративного типу, а саме «корпоративний договір» та закріпити норму, яка 
б дозволила при невиконанні корпоративного договору, посилатися як на підставу визнання 
недійсними рішення органів юридичної особи за позовом сторони цього договору при умові, що на 
момент прийняття органом відповідного рішення сторонами корпоративного договору були всі 
учасники юридичної особи. У цьому разі ми отримаємо один із специфічних способів 
захистукорпоративних прав, відмежуємо корпоративний договір від рішення загальних зборів 
юридичної особи і окрім застосування мір цивільно-правової відповідальності отримаємо один 
із засобів захисту при внутрішьокорпоративному механізмі. 

Висновки 

Підсумовуючи проведене дослідження, слід зазначити, що проблема істотного удосконалення 
захисту корпоративних прав набуває фундаментального характеру у зв’язку з реформуванням 
діючого законодавства, входженням України до міжнародного співтовариства та обрання напрямку 
гарантованості в здійснення прав та інтересів учасників корпоративних відносин. В умовах 
ринкових перетворень, глобалізаційних процесів, реформування територіальної організації влади 
слушним є звернення до питання корпоративних прав та окремих аспектів їх охорони і захисту, 
враховуючи спеціальні засади, особливі форми та способи захисту корпоративних прав. Учасники 
корпоративних відносин мають широкий спектр вибору як способів, так і форм захисту своїх прав, 
які не заборонені законодавством. Саме вибір ефективних, дієвих форм та способів захисту 
порушеного права є запорукою досягнення цілі – захист прав та інтересів – приватноправових або 
публічно правових з одночасним збереженням балансу зазначених інтересів. Останнім часом багато 
уваги приділяється такому нетрадиційному засобу захисту корпоративних прав, як непрямий позов. 

Непрямий позов – це нетрадиційний спосіб захисту порушеного корпоративного права чи 
інтересу товариства і власне індивідуального корпоративного майнового інтересу акціонера, що 
у звичайній ситуації не уповноважений виступати від імені юридичної особи, яка звертається в силу 
прямої вказівки закону до суду із позовом про вирішення спору про право. З прийняттям оновленого 
ГПК України, справи у спорах між товариством та його посадовою особою (включаючи посадових 
осіб, повноваження яких припинені) про відшкодування збитків, завданих такою посадовою особою 
товариству її діями чи бездіяльністю залишилися підвідомчими господарським судам та 
розглядаються за місцезнаходженням юридичної особи. Отже ми отримали різновид позову та 
                                                      
1 Бенедисюк, С., Кремньова, А. (2017). Інститут корпоративних договорів: як скористатися наданими 
можливостями і при цьому не наскочити на підводне каміння. Закон і Бізнес <http://zib.com.ua/ua/128498-
institut_korporativnih_dogovoriv_novi_mozhlivosti_ta_minimiz.html> (2017, червень, 11). 
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новий засіб захисту корпоративних прав похідний (непрямий) позов. Слово «похідний» означає, що 
особа, яка подає позов, має лише корпоративні права щодо товариства, права якого й порушуються 
неправомірною поведінкою з боку органів управління.Таким чином, законодавчо розширився 
перелік засобів захисту корпоративних прав, але враховуючи специфіку, механізм права на похідний 
позов поки обмежується колом заявників – акціонерами (учасниками) товариств до посадової особи 
товариства, яка спричинила товариству збитки. 

Інститут корпоративних договорів також є одним з найбільш ефективних засобів захисту прав 
та інтересів інвесторів і може бути використаний при застосуванні внутрішньо корпоративних 
механізмів захисту: на загальних зборах, наглядовою радою, виконавчим органом, адже саме цих 
органів стосуються питання корпоративного управління. 
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SENTENCING IN UKRAINE: CONCEPTUAL ISSUES 

The article investigates the doctrine of criminal law and legislation in the field of the theory 

of penalties. The author analyzes general principles of sentencing and the nature of the specific 

rules regarding the problem of judicial discretion. The article considers foreign legislation on 

ways of formalizing the rules of sentencing. The attention is given to the issue of typical 

sanctions and the possibility of its establishing in the legislation of Ukraine. The author proposes 

the idea of optimizing the domestic mechanism of legal regulation on the deviant acts in society 

as the result of prediction of certain patterns in criminal law. 
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More and more criminal law scholars are paying attention to the fact that the core issue of our time is 
the problem of the quality and effectiveness of criminal law1. At the same time, the task of analyzing social 
conditionality and effectiveness of criminal law becomes acuter due to the need for in-depth knowledge 
of the processes of criminalization and penalization of society, the laws governing control over criminality, 
and forecasting the effectiveness of preventive functions of criminal law. All mentioned above results in 
an urgent need for academic, professional and practical understanding of the laws of criminalization and 
penalization. 

A special contribution to the study of issues regarding the sentencing was made by such scholars as 
M.I. Bazhanov, Yu.V. Baulin, Ya.M. Brainin, L.L. Kruglikov, S.V. Poznyshev, Yu.A. Ponomarenko, 
L.A. Prokhorov, V.I. Tkachenko, V.A. Tuliakov, I.Ya. Foinitskyi, M.D. Shargorodskyi, and others. The 
scientific basis of this research is laid by works of domestic and foreign scientists – T.A. Lesnievski-
Kostareva, E.Yu. Polianskyi, V.I. Tiutiugin, and others. Empirical basis of this research are decisions of the 
highest judicial bodies of Ukraine. 

The methodology of this article is based on general and specific methods of cognition: the dialectical 
method was used to study the nature of common principles and special rules for sentencing; comparative 
legal method for the analysis of foreign legislation in the field of formalization of penalization; system-
structural and functional methods, with which help decisions of higher courts on the issue of punishment 
were investigated to clarify the content of existing criminal legislation and its improvement; formal-legal 
method was used to study the norms of the institution of sentencing, as well as a universal way 
of substantiating the main conclusions of the study. 

In general, throughout its development, Ukraine’s criminal legislation was characterized by the 
primacy of the discretionary method of sentencing. Therefore, the formation of legislation on the principles 
of wide application of judicial discretions is a "genetic" feature for domestic legislation. At the same time, 
the lack of certainty of criminal rules, the ambiguity of certain terms and concepts, the variability 
of punishment, the lack of detailed and clear rules in the law, and the criteria for imposing punishment 
severely impede the law enforcement process. In this connection, for the legislator, it is necessary to 
develop a legal "optimum" of the correlation between formal and discretionary principles, which promotes 
the authority of the judicial decision, prevents the abuse of law, and also combats corruption. Moreover, the 
institution of sentencing in connection with the adoption of the Criminal Code of Ukraine (hereinafter – 
the CCU) in 2001, its amendment in a part of a course for formalization of penalization, the entry into force 
of the Criminal Procedure Code of Ukraine (hereinafter – the CPCU) in 2012, received a new normative 
consolidation, which challenges the doctrine of criminal law to solve new problems. 

When in 2001 the Criminal Code of Ukraine reinforced the general principles of the sentencing system 
(part 1 of Article 65 of the CCU) it became an achievement of the criminal law, since those principles are now 
mandatory for courts in each specific case of sentencing a person guilty of committing a crime and determine 
the grounds for judicial discretion. In addition, on April 15, 2008, the Law of Ukraine No. 270-VI 

                                                      
1 Тацій, В.Я., Борисов, В.І., Тютюгін, В.І. (2010). Актуальні проблеми сучасного розвитку національного права 
України. Право України, 5. 
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"On Amending the Criminal and Criminal Procedural Codes of Ukraine Concerning the Humanization 
of Criminal Responsibility" was adopted, which significantly specified the rules for sentencing. In this regard, 
it can be noted that the humanization of legislation, carried out by the said Law, regarding the purpose of 
sentencing was, firstly, manifested with respect to the procedure of sentencing and the rules for selecting 
a more severe punishment within the sanction of the article (Part 2, Article 65 of the CCU). 

Thus, Part 2 of Art. 65 of the CCU was amended by a proposal according to which a more severe 
type of punishment is only appointed if the less severe punishment is insufficient to correct a person and 
prevent them from new crimes. In this regard, V.I. Tiutiugin notes that there are reasons to believe that the 
amendment of Part 2 of Art. 65 of the CCU, not only meets the principles of expediency and fairness 
of punishment, which should be followed by judicial practice, but also strengthens the importance of the 
principles formulated in Part 2 of Art. 65 of the CCU as a requirement to appoint only such punishment 
which is necessary and sufficient for correction of a person which committed a crime and prevent them 
from new crimes1. 

Secondly, the humanization of legislation is implemented with respect to rules for mitigating 
punishment. As a result, the legislator fixed cases in which mitigation of punishment is mandatory (Parts 2, 
3 of Article 68 and Article 69¹ of the CCU); the possibility of imposing a milder punishment than 
prescribed by law is not now limited by the severity of a crime (Article 69 of the CCU); one more 
circumstance, which mitigates the punishment, was implemented (par.2¹, Article 66 of the CCU), etc. 

In modern law enforcement conditions, it is necessary to follow the idea of optimizing judicial 
discretion in sentencing – finding a reasonable optimum of the ratio between formal and discretionary 
origins under certain restrictions (concretization of the criminal law, clear differentiation of criminal 
responsibility and sometimes integration of the latter, formalization of the rules of sentencing, etc.). In this 
regard, the problem of disagreement in determining the minimum and maximum limits of sanctions remains 
urgent for domestic criminal legislation. It seems that legal construction of sanctions of the Special Part of 
the CCU should be directly linked with the categorization of crimes depending on the severity. 

However, such correlation in the Criminal Code of Ukraine is not fully observed. O. Mikhal writes 
that the size of a sanction should reflect the true nature and degree of public danger of a crime. The upper 
and lower limit of a sanction in an article must correspond only to one category of crime. “Another order 
violates the logical rule of the construction of classification and, above all, the rule on the mutual exclusion 
of members of the classification”2. We support a differentiated approach and believe that for crimes 
of medium gravity, when the maximum term of punishment does not exceed 5 years, the gap between 
the minimum and maximum limits of punishment should not exceed 3 years, and for grave and especially 
serious crimes, when the maximum term of punishment reaches 10 and more years, the range of sanctions 
should be 5 years. Such a construction of sanctions will narrow the judicial discretion, facilitate the 
implementation of justice, predetermine a greater unity of judicial practice and thus increase the authority 
of law and court. 

In order to optimize domestic theory and practice of penalization, it is advisable to study legislation 
of foreign countries. An analysis of such legislation, conducted by T.A. Lesnievski-Kostareva, made it 
possible to identify a number of countries for which “a sufficiently detailed differentiation of criminal 
responsibility and punishment in a criminal law and clear instructions for a judge in the sphere 
of individualizing punishment are historically inherent”3. Such countries, in her opinion, are the United 
States, France, Italy, Spain, and Brazil. E.Yu. Polianskyi, investigating the criminal legislation of the 
United States, notes that the difference between the systems of punishment in Ukraine and the United States 
primarily lies in the applied methods of sentencing. The domestic doctrine of punishment applies a method 
based on the use of judicial discretion, the federal system of the same punishment in the US is built on the 
principles of strict formalization of criminal sanctions4. Other countries apply a less formalized system 

                                                      
1 Тютюгін, В.І. (2009). Питання гуманізації кримінальної відповідальності та їх реалізація в деяких 
законодавчих новелах. Проблеми боротьби зі злочинністю, 100, 315. 
2 Михаль, О. (2004). Судейское усмотрение при назначении наказания. Уголовное право, 4, 37.  
3 Лесниевски-Костарева Т. А. (2000). Дифференциация уголовной ответственности. Теория и 

законодательная практика. Москва: Норма, 155. 
4 Полянський, Є.Ю. (2007). Призначення покарання за кримінальним правом США: Автореферат 

диссертации на получение научной степени кандидата юридических наук. Одеса: Одеська національна 
юридична академія, 12. 
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of punishment, which, however, deserves attention. Thus, the Spanish criminal law provides for a multi-
stage graded punishment system with the ranking of penal sanctions (the model for the application 
of standard sanctions) and clear, even to some extent, formalized rules for their appointment. 

Foreign practice shows the possible degree of formalization of sentencing by applying "arithmetic" 
rules on the graded increase or decrease in the size of punishment, depending on the circumstances of the 
case. Such clearly defined rules are possible by fixing the scale of standard sanctions. The concept 
of a standard sanction is a relatively new issue in the domestic science of criminal law. There are two 
approaches to understanding it. Within the framework of the first approach, the standard sanction is 
implemented in the norm of the General Part of the CCU. In this case, the standard sanction defines strict 
limits of responsibility and does not allow to go beyond it in specific cases, i.e. sanctions for specific types 
of crimes should be within the framework of a standard sanction. 

According to M.G. Kadnikov, the standard sanction is a formalized criterion for classification 
of crimes, expressing in a brief and concentrated form the severity of crimes of a certain type through 
the type and severity of punishment1. According to the second approach, the standard sanction represents 
the middle part of the sanction for a specific crime. Thus, N.A.Orlovskaya writes that the first approach 
understands sanction as a categorical phenomenon, i.e. it clearly fixes the marginal limits of the most severe 
form of abasic punishment, which corresponds to the nature and degree of public danger of that group 
of crimes; by the second approach of perception the standard sanction is brought closer to one aspect of the 
concept of the median sanction2. 

The idea to introduce standard sanctions into the Criminal Code of Ukraine is very attractive and, 
what is more important, corresponds to the needs of the day, connected with the need for more detailed 
differentiation of criminal responsibility, formalization of the rules for sentencing and limiting judicial 
discretion. For us, the idea of a multi-track system of standard sanctions by grading the types of punishment 
for degrees seems to be more acceptable. However, such an idea requires a fundamental scientific 
approbation, a rethinking of all, without exception, institutions of criminal justice. However, if the work on 
the introduction of standard sanctions is implemented, it will be possible to state that the criminal law 
of Ukraine has become a stage of a new conceptual development, having overcome the crisis of criminal 
law regulation. 

Regarding the optimization of the general principles of sentencing provided for in Art. 65 of the 
CCU, it seems necessary to talk about the specification of such regulations, taking into account modern 
changes in the theory of criminal law, and the practice of its application. In this regard, A.V. Kozachenko 
notes that the prospects for the development of criminal law are related to the spread of the cultural-
anthropological concept, which, in the context of the application of criminal law measures, requires 
concentration on the rights and freedoms of all participants, regardless their criminal law status (either 
an offender, a victim or third parties) and a personal interest in the context of the criminal law 
enforcement3. Therefore, we believe that the general origins of sentencing, along with the identity of 
a perpetrator, should contain an indication the mandatory recording of an identity of a victim. 

The new Criminal Procedure Code of Ukraine introduced the institute of deals in criminal law. The 
Law of Ukraine No. 4652-VI “On Amendments to Certain Legislative Acts in Connection with the 
Adoption of the Criminal Procedural Code of Ukraine” amended Article 65 of the CCU with the following 
content: “In case of approval of a reconciliation agreement or a plea of guilt the court appoints 
a punishment agreed upon by the parties to the agreement”. In our opinion, the introduction 
of reconciliation agreements, in particular in the aspect of penalization practices, shifts the accentuation of 
criminal justice – from the punitive to the restorative compensation. As V. Tulyakov points out, when 
the state is not able to react to permanent violations of the law, it is not the law that works, but 
compensation mechanisms. Thus, in the theory of criminal law, appear references to criminal-legal deals4. 

                                                      
1 Кадников, Н.Г. (2005). Категории преступлений и проблемы уголовной ответственности: Учебное пособие. 
Москва: Книжный мир, 32-33. 
2Орловская Н.А. (2010). Уголовно-правовые санкции: проблемы определения, классификации и 
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держави і права, 54, 27. 
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In this regard, the provision of Part 5 of Art. 65 of the CCU will serve to develop the institute of “consent” 
of the victim in criminal law, which is genetically related to the institute of reconciliation as removal 
of “victims’ claims to the perpetrator of the crime”. 

According to the plan of the legislator, parties’ right to agree on punishment should restrict the 
discretionary powers of judges, but does not put the penalization process itself within certain limits. There 
was a situation when law enforcement discretion changed its subject. Although private interest, being the 
predominant dominant in the concept of reconciliation agreements, in the end, did not eliminate 
discretionary powers of judges in choosing a measure of criminal law influence. The rule of part 5 
of Art. 65 of the CCU is not an exception to the general principles of the appointment of punishment, it’s 
within their framework, the placement of such a rule in Art. 65 of the CCU does not correspond to the 
content of the textual formulation of Part 5 of this article. 

Thus, according to explanations provided in the information letter of the Supreme Specialized Court 
of Ukraine for the consideration of civil and criminal cases № 223-1679/0/4-12 of November 15, 2012 “On 
Some Issues of Implementation of Criminal Proceedings Based on Agreements”, a court is obliged to 
appoint the punishment agreed upon by the parties only after checking an agreement for compliance with 
the current legislation, absence of certain grounds for refusal (e.g., par. 1-6, Part 7 of Article 474 of the 
CPCU), and making sure that a deal can be approved, etc. From this interpretation, it follows that if a 
punishment agreed by parties does not comply with the requirements of the law (first of all, it should be a 
question of the general principles of the appointment of punishment provided for by Part 1 of Art. 65 of the 
CCU), so a court does not appoint the type and measure of punishment specified in the reconciliation 
agreement. In this regard, it becomes clear that the rule on the mandatory nature of sentencing, specified in 
the reconciliation agreement, is refuted by the powers of judges to carry out a legal analysis of the 
consensual decision and the possibility to disapprove the agreement in the specified cases. It seems more 
rational to amend the law enforcement process with a specific legislative prescription that corresponds to 
the idea about the presumption of legal interest in penalization practice and legislative techniques. 

It should be noted, that more and more scientists have recently pointed to the need to establish 
criteria for sentencing. Indeed, when appointing punishment with the aim of lawful implementation of 
discretion, the judge needs clear practical "instructions". Thus, according to R.M. Lastochkina, the court 
must have certain measures, evaluation criteria, in order to take into account those circumstances that really 
matter for the choice of an individually effective criminal legal effect1. Speaking about the criteria through 
the prism of general principles of sentencing, it would be useful to fix the criteria for assessing the severity 
of a crime, the criteria for assessing the identity of a perpetrator, as well as criteria for assessing the identity 
of a victim. First, the severity of a crime committed and the identity of a perpetrator, along with the 
circumstances that mitigate and aggravate the punishment, constitute an independent institution of criminal 
law; specific practical explanations as to what exactly needs to be taken into account under the gravity of 
the crime committed and the perpetrator’s personality contained in the Supreme Court’s Plenum Decision 
№ 7 from October 24, 2003 "On the practice of appointing a criminal punishment by the courts". Thus, the 
legislative regulation of the above-proposed criteria appears to facilitate maximum individualization of 
criminal punishment and streamlining the law enforcement process. 

When a court assigns a punishment, determining its type and size, it is guided first of all by the 
general principles of the sentencing. However, the theory of criminal law and the criminal legislation know 
the notion of special rules for sentencing, which provide for the existence of special circumstances affecting 
the appointment of a fair measure of the criminal law. An important feature of special norms is their 
manufacturability. They do not simply indicate the circumstances that must be taken into account by the 
court when imposing punishment, but determine the specific mechanism for their recording. The coefficient 
of concentration of the "formal charge", "degree" of limitation of the discretion within each special rule is 
different. The special rules of sentencing include, in particular, the rules for the imposition of a punishment 
for an uncompleted crime (Parts 2, 3, Article 68 of the CCU); the rules for imposing a punishment for 
a crime in complicity (Part 4, Article 68 of the CCU); the appointment of a more lenient punishment than 
provided by law (Article 69 of the CCU); the imposition of punishment in the presence of circumstances 
that mitigate punishment (Article 69¹ of the CCU); etc. Some scholars say that Article 69 of the CCU on the 
appointment of a more lenient punishment than prescribed by law, as well as Part 4 of Article 68  

                                                      
1 Ласточкина, Р.М. (1980). О критериях индивидуализации наказания как гарантии интересов личности и 
правосудия. Проблемы охраны прав граждан в сфере борьбы с преступностью, 123. 
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of the CCU on the imposition of punishment in complicity, can be attributed to special rules only formally, 
as in these articles there are no clear limits to mitigation or toughening of punishment in appropriate 
situations1. This predetermines the need to improve the legislative prescriptions. 

Summing up all mentioned above, after clarifying the modern vector of the development of criminal 
law doctrine in the field of the penalization theory and predicting certain regularities in the development 
of criminal law, it is necessary to adhere to the idea of optimizing the domestic mechanism of criminal 
regulation for deviant manifestations in society. 

We suggested that such optimization in the sphere of sentencing should include the following 
measures: 1) modification of the algorithm of the construction of relatively-defined sanctions by narrowing 
their limits with reference to a specific category of crimes; 2) normative improvement of the prescriptions 
of Part 1 of Article 65 of the CCU in the aspect of more precise regulation of the grounds for judicial 
discretion; 3) fixation of the criteria for imposing punishment; 4) introduction of special rules for the 
imposition of punishment and the adjustment of existing rules. 
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Contemporary processes that have been taking place in the geopolitical world space, first of all 

the conflicts in the late 20th – early 21st centuries in Kosovo, Yugoslavia, Moldova, 

the Transcaucasian countries, and which are taking place in Ukraine today, require the state, as 

a guarantor of the protection of the safety of its citizens, their life, health, freedom, to ensure 

law, order and prevention of crime. For this purpose, the state should have appropriate bodies, 

which include the National Police, staffed by highly qualified personnel capable of performing 

specified tasks. Preparation of a competitive, capable of effective professional activity police 

officers is carried out at higher educational establishments with specific training conditions. 

Recently, in Ukraine, among scholars and practitioners, there has been a debate about 

the necessity of obtaining a higher education by the police, reforming or completely eliminating 

the system of higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs, which are 

preparing staff for the National Police. In the article, the author analyzes these problems from 

the point of view of the implementation of the provisions of the Concept for the introduction 

of a three-level model of police training, approved by the order of the Ministry of Internal Affairs 

of Ukraine dated January 29, 2018, No. 51. 

Keywords: national police, police training, higher education level, higher education institutions 

with specific learning conditions, three-level model of training. 

Питання кадрового забезпечення поліції були предметом дослідження таких науковців, як 
В.Б. Авер’янов, М.І. Ануфрієв, І.В. Арістова, О.М. Бандурка, В.М. Бесчасний, М.П. Будзинський, 
В.А. Глуховеря, О.В. Джафарова, В.О. Кудря, А.А. Манжула, Б.В. Малишев, О.М. Пасько, 
В.П. Пєтков, В.В. Романюк, О.О. Резнікова, С.В. Сьомін, О. Н. Ярмиш та інші. Однак, у працях 
зазначених науковців не знайшли відображення проблеми, пов’язані із запровадженням сучасних 
моделей підготовки поліцейських. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», вищий військовий навчальний заклад 
(заклад вищої освіти із специфічними умовами навчання) – заклад вищої освіти державної форми 
власності, який здійснює на певних рівнях вищої освіти підготовку курсантів (слухачів, студентів), 
ад’юнктів для подальшої служби на посадах офіцерського (сержантського, старшинського) або 
начальницького складу з метою задоволення потреб Міністерства внутрішніх справ України, 
Національної поліції, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України 
військових формувань, центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом, Служби 
безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, центрального органу виконавчої влади, що 
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реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, центрального органу виконавчої 
влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту1. 

Однак, у жодному нормативно-правовому акті, що регулює процес підготовки кадрів для 
Національної поліції, не визначається, в чому полягає специфіка зазначених ВНЗ. Спробу 
охарактеризувати специфіку ВНЗ із специфічними умовами навчання знаходимо у науковій 
літературі. 

Так, Б. В. Малишев, аналізуючи специфічні умови навчання, зауважує, що на практиці це 
поняття розуміється «всього на всього як посилені вимоги до фізичної підготовки студентів, дещо 
більший акцент на вивченні дисциплін кримінального блоку (кримінальне право та процес, 
криміналістика та кримінологія), проживання у гуртожитках казарменого типу, носіння спеціальної 
форми, стройова підготовка та доступ до низки внутрішніх документів МВС та Національної 
поліції, які регламентують порядок проведення негласних слідчих дій». З огляду на такий підхід, 
науковець робить висновок, що «програму поглибленого вивчення кримінального права та інших 
дисциплін кримінального блоку може легко надати будь-який солідний ВНЗ, а ознайомитися 
з внутрішніми документами з режимом секретності і займатися розвитком фізичних даних студенти 
можуть паралельно з навчанням у «цивільному» вузі, відвідуючи певну кількість днів на тиждень 
найближчий заклад поліції з професійної підготовки»2. Отже, учений вважає за недоцільне 
утримання цілої системи відомчих вищих навчальних закладів при МВС. 

Інший погляд висловлює В.В. Романюк, який пропонує «під специфічними умовами 
розуміти як певні обмеження (добір на навчання, вік, стан здоров’я, закрити соціальне 
співтовариство, особлива субкультура тощо) так і привілеї (високі вимоги до дисципліни, 
гарантоване працевлаштування, державне забезпечення, посилене вивчення фахових дисциплін, 
постійне стажування тощо), застосування яких у сукупності повинно призвести до отримання 
випускником ВНЗ достатньої компетентності (динамічна комбінація знань, вмінь і практичних 
навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-
етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу 
навчальну діяльність)»3. 

Близький до цього погляд висловлюють С.В. Сьомін, О.О. Резнікова, які стверджують, що 
специфічні умови під час навчання обумовлюються тим, що курсанти із числа цивільної молоді 
з моменту зарахування до відомчих навчальних закладів знаходяться на службі в поліції, а відтак: 
приймають присягу; перебуваючи на казарменому положенні (протягом перших курсів – без 
виключення), знаходяться під керуванням і контролем командирів, що дозволяє прищеплювати 
готовність до несення служби, формує колективізм, взаємні підтримку та відповідальність 
поліцейських; поряд з профілюючими та спеціальними дисциплінами протягом усього терміну 
навчання розвивають морально-психологічні і вольові якості, навички фізичної та бойової 
підготовки, адаптуються до умов служби; постійно закріплюють і поглиблюють набуті теоретичні 
знання шляхом проходження різних видів позанавчальних і навчальних практик та стажувань 
у територіальних (переважно за місцем майбутньої служби) підрозділах і під час залучення 
до заходів із забезпечення публічного порядку4. 

Виходячи з викладеного, В.В. Романюк, С.В. Сьомін та О.О. Резнікова вважають за доцільне 
не руйнувати існуючу систему відомчої освіти, а реформувати її відповідно до вимог часу. 
Ми підтримуємо таку позицію науковців. 

Основним питанням, на якому хотілося б акцентувати у статті, є зміни у підготовці кадрів 
для Національної поліції у ВНЗ із специфічними умовами навчання відповідно до наказу МВС 
України «Про затвердження Концепції запровадження трирівневої моделі підготовки 

                                                      
1 Закон про вищу освіту ст.204. 2014 (Верховна Рада України). Офіційний вісник України, 37-38. 
2 Малишев, Б. (2016). Чому реформа поліцейської освіти необхідна та як її здійснити? Асоціація УМДПЛ 

<http://umdpl.info/police-experts.info/2016/09/22/police_education_1/> (2018, травень, 20). 
3 Романюк, В.В. (2017). Вплив специфічних умов навчання у ВНЗ МВС України на здійснення підготовки 
поліцейських. Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917– 2017 рр.): збірник наукових статтей і тез 

доповідец на науково-практичній конференції до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові 

(25 листопада 2017 р., м. Харків), 242-243. 
4 Сьомін, С.В., Резнікова, О.О. (2016). Система підготовки кадрів для сил безпеки України: проблеми та 

перспективи розвитку: аналітична доповідь . Київ: НІСД, 20. 
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поліцейських» від 29.01.2018 № 511, значення якої полягає у реформуванні процесу набуття 
поліцейськими вищої освіти у ВНЗ із специфічними умовами навчання згідно із сучасними 
вимогами до цієї професії. 

Охарактеризуємо ці новели більш детально. Відповідно до зазначеної Концепції, 
поліцейські, які пройшли первинну професійну підготовку, відпрацювали два роки, до яких 
входить строк первинної професійної підготовки та служби з наставником, згідно з укладеним 
відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 63 Закону України «Про Національну поліцію» контрактом, можуть, 
у разі вирішення питання щодо продовження їх служби в поліції, бути рекомендовані для 
підготовки у ВНЗ МВС з урахуванням наявного рівня освіти2. При цьому, наступним рівнем після 
початкової підготовки (базовий рівень освіти) Концепція визначає початковий та бакалаврський 
рівні вищої освіти. 

Отже, початковий рівень вищої освіти передбачає отримання освітньо-професійного ступеня 
молодшого бакалавра. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», молодший бакалавр – це 
освітньо-професійний ступінь, що здобувається на початковому рівні (короткому циклі) вищої 
освіти і присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої 
освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 120-150 кредитів ЄКТС. Отже, термін 
навчання становитиме 2-2,5 роки. Після закінчення цього курсу навчання поліцейські отримують 
диплом молодшого бакалавра (ст. 7). Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти відповідає 
шостому рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здатність розв’язувати складні 
спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі 
навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і 
характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Особи, які успішно закінчили навчання 
за освітньо-професійним ступенем молодшого бакалавра характеризуються критичним 
осмисленням основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності; 
здатністю ефективно формувати комунікаційну стратегію; відповідальністю за професійний 
розвиток окремих осіб та/або груп осіб, а також здатністю до подальшого навчання з високим 
рівнем автономності3. 

Згідно з Концепцією запровадження трирівневої моделі підготовки поліцейських, після 
отримання освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра та відпрацювання на відповідних 
посадах не менше двох років поліцейські з метою подальшого просування по службі можуть бути 
рекомендовані для підготовки у ВНЗ МВС для здобуття освітнього ступеня бакалавра4. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», бакалавр – це освітній ступінь, що 
здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти у результаті 
успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 
180-240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на 
основі ступеня молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста визначається закладом вищої 
освіти. Припустимо, що обсяг програми початкового рівня вищої освіти становив 120 кредитів 
ЄКТС, тобто 2 роки навчання. Отже, програма бакалаврського рівня може встановлюватися ВНЗ 
обсягом 120 кредитів ЄКТС, тобто також 2 роки навчання. Перший (бакалаврський) рівень вищої 
освіти відповідає сьомому рівню Національної рамки кваліфікацій та визначається здатністю 
розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі 
навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 
невизначеністю умов і вимог. Особи, які успішно закінчили навчання за бакалаврським рівнем вищої 
освіти відрізняються критичним осмисленням проблем у навчанні та/або професійній діяльності та 
на межі предметних галузей; провадженням дослідницької та/або інноваційної діяльності; 

                                                      
1 Наказ про затвердження Концепції запровадження трирівневої моделі підготовки поліцейських 2018 

(Міністерство внутрішніх справ). Document.ua. <http://document.ua/pro-zatverdzhennja-koncepciyi-
zaprovadzhennja-tririvnevoyi-m-doc337366.html > (2018, травень, 20). 
2 Там само. 
3 Постанова про затвердження Національної рамки кваліфікацій 2011 (Кабінет Міністрів України). 
Офіційний вісник України, 101, 15. 
4 Наказ про затвердження Концепції запровадження трирівневої моделі підготовки поліцейських 2018 

(Міністерство внутрішніх справ). Document.ua. <http://document.ua/pro-zatverdzhennja-koncepciyi-
zaprovadzhennja-tririvnevoyi-m-doc337366.html > (2018, травень, 20). 
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використанням іноземних мов у професійній діяльності; відповідальністю за розвиток професійного 
знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди, а також здатністю до подальшого 
навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним1. 

Третім рівнем вищої освіти, за Концепцією запровадження трирівневої моделі підготовки 
поліцейських, є магістерський, який здобувається особами, що мають освітній ступінь бакалавра і 
відпрацювали на відповідних посадах не менше двох років. 

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та 
присуджується закладом вищої освіти (науковою установою) у результаті успішного виконання 
здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-
професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми 
підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 
120 кредитів ЄКТС2. 

Магістерський рівень вищої освіти відповідає восьмому рівню Національної рамки 
кваліфікацій і передбачає здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або 
дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення 
нових цілісних знань та/або професійної практики. Фахівець – магістр володіє найбільш передовими 
концептуальними та методологічними знаннями в галузі науково-дослідної та/або професійної 
діяльності і на межі предметних галузей; уміє здійснювати критичний аналіз, оцінку і синтез нових 
та складних ідей; комунікація передбачає спілкування в діалоговому режимі з широкою науковою 
спільнотою та громадськістю в певній галузі наукової та/або професійної діяльності; автономність і 
відповідальність полягає в ініціюванні інноваційних комплексних проектів, лідерстві та повній 
автономність під час їх реалізації3. 

При цьому, суттєвими є положення, що регламентують порядок добору вступників до ВНЗ 
із специфічними умовами навчання відповідно до Концепції запровадження трирівневої моделі 
підготовки поліцейських, а саме: на перехідний період (строком до п’яти років) добір вступників до 
ВНЗ МВС здійснюватиметься, насамперед, за рахунок поліцейських. За наявності вакантних місць 
виконання загального обсягу державного замовлення здійснюватиметься за рахунок цивільної 
молоді4. 

Отже, запропонована МВС України трирівнева модель підготовки поліцейських закріплює 
прогресивні здобутки, а також нові підходи до цього процесу та відводить провідну роль у ньому 
ВНЗ із специфічними умовами навчання. 

По-перше, Концепція зберігає основний принцип навчання протягом життя як складової 
європейської соціальної моделі неперервної освіти. 

По-друге, запропонована модель дозволяє зберегти наявну систему ВНЗ із специфічними 
умовами навчання, а в окремих моментах, підсилити їхню роль у підготовці поліцейських, що є 
дуже важливим, на наш погляд, на тлі дискусії, яка розгорнулася серед науковців та практиків щодо 
скорочення чи повної ліквідації ВНЗ із специфічними умовами навчання. 

По-третє, суттєвим є положення щодо пріоритетної підготовки осіб, які уже служать в поліції і 
виявили бажання підвищити свій освітній рівень з метою просування по службі. Цей момент є дуже 
важливим з погляду вирішення проблеми, на якій останнім часом акцентують увагу багато 
науковців та практичних працівників, а саме: відсутність достатньої мотивації до служби у поліції 
в осіб, що виявили бажання здобути професію поліцейського. Запропонований підхід дає 
можливість особі, яка вперше була прийнята на службу в поліції, після проходження первинної 
підготовки та, у разі її успішного закінчення, відпрацювання двох років за контрактом упевнитися 
у своєму бажанні продовжувати службу, необхідності освітнього, і відповідно, професійного 
зростання. Це дасть можливість формування спеціаліста нового типу, у якого мотиваційний 

                                                      
1 Постанова про затвердження Національної рамки кваліфікацій 2011 (Кабінет Міністрів України). 
Офіційний вісник України, 101, 15. 
2 Закон про вищу освіту ст.204, 2014 (Верховна Рада України). Офіційний вісник України, 37-38. 
3 Постанова про затвердження Національної рамки кваліфікацій 2011 (Кабінет Міністрів України). 
Офіційний вісник України, 101, 15. 
4 Наказ про затвердження Концепції запровадження трирівневої моделі підготовки поліцейських 2018 

(Міністерство внутрішніх справ). Document.ua. <http://document.ua/pro-zatverdzhennja-koncepciyi-
zaprovadzhennja-tririvnevoyi-m-doc337366.html > (2018, травень, 20). 
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компонент є пріоритетним, що безспірно сприятиме розвитку необхідних професійно важливих 
якостей поліцейського. 

По-четверте, Концепція закріплює залежність просування по службі поліцейського від 
набутого ним рівня професійної освіти. Так, поліцейські, які закінчили первинну професійну 
підготовку, призначатимуться на посади молодшого складу поліції; які отримали освітньо-
професійний ступінь молодшого бакалавра – на посади середнього складу поліції (як правило, 
молодшого лейтенанта, лейтенанта, старшого лейтенанта поліції); які отримали освітній ступінь 
бакалавра – на посади середнього складу поліції (як правило, лейтенанта, старшого лейтенанта, 
капітана, майора, підполковника поліції); які отримали освітній ступінь магістра, можуть 
призначатися на посади керівників та заступників керівників територіальних (міжрегіональних) 
органів, закладів, установ, структурних підрозділів центрального органу управління поліцією, інші 
посади вищого складу поліції1. 

По-п’яте, Концепція дає можливість реалізувати закріплений у ній принцип забезпечення 
незалежної та об’єктивної оцінки набутої кваліфікації шляхом проведення атестації осіб, що 
навчаються за певним ступенем вищої освіти, та отримання ними відповідного диплома. 

По-шосте, запропонований у Концепції підхід сприяє розвиткові практико-орієнтованої 
системи безперервної освіти, що є важливим у сучасних постійно змінюваних умовах, шляхом 
закріплення обов’язкового відпрацювання не менше двох років на відповідних посадах після 
успішного набуття відповідної кваліфікації. Зрозуміло, що саме це положення Концепції викличе, на 
наш погляд, найбільше критики, особливо з боку прихильників ліквідації системи ВНЗ, що готують 
фахівців для Національної поліції, тобто ВНЗ із специфічними умовами навчання. Це пов’язано буде 
насамперед із строками підготовки майбутніх кадрів, адже на отримання освітнього рівня бакалавр 
особі треба буде витратити 8 років. Однак, ми вбачаємо у цьому багато позитивних моментів. Про 
один з таких уже йшлося вище і він стосується професійної мотивації. 

Наступним моментом є свідоме переконання у необхідності підвищення освітнього рівня та 
подальшого просування по службі. Концепція надає можливість кожному особисто вирішувати це 
питання відповідно до його потреб. Особливо такий підхід є важливим для цивільних осіб, які 
вступають до ВНЗ із специфічними умовами навчання з бажання служити у поліції. За наявної на 
сьогодні системи підготовки курсантів у ВНЗ із специфічними умовами навчання, особа, вступивши 
на навчання, вчиться чотири – п’ять років, залежно від рівня вищої освіти, що здобувається 
(бакалавр, магістр) і лише після цього може спробувати свої професійні можливості в умовах 
реальної служби (ми не враховуємо при цьому практику курсантів під час навчання). У підсумку 
маємо непоодинокі випадки, коли молоді фахівці звільняються зі служби у поліції після 
відпрацювання необхідних трьох років. З метою уникнення такої ситуації, на кожному етапі 
навчання та наступного відпрацювання на відповідній посаді особа має можливість прийняти 
рішення про подальше перебування на службі, що одночасно вирішує питання про витрачені 
державою кошти на її підготовку. 

Третім моментом, на якому також хотілося б акцентувати, є той, що саме така модель 
підготовки кадрів для Національної поліції у ВНЗ із специфічними умовами навчання дає відповідь 
на головне питання дискусії, чи потрібна поліцейському вища освіта? І головне, що така відповідь 
залежить не від держави, відповідних органів, прихильників відомчої освіти або їх опонентів, а 
лише від самої особи. 

Отже, Концепція запровадження трирівневої моделі підготовки поліцейських закріплює 
національну освітню систему, що дозволяє готувати поліцейських будь-якої спеціалізації з 
урахуванням кращих вітчизняних та світових традицій. Зрозуміло, що це потребує внесення 
відповідних змін до нормативно-правових актів, що регулюють питання підготовки кадрів для 
Національної поліції у ВНЗ із специфічними умовами навчання, а саме: добору на навчання, 
навчально-методичного забезпечення, практичної підготовки тощо. Саме ці питання можуть стати 
предметом подальшого наукового дослідження. 

                                                      
1 Наказ про затвердження Концепції запровадження трирівневої моделі підготовки поліцейських 2018 

(Міністерство внутрішніх справ). Document.ua. <http://document.ua/pro-zatverdzhennja-koncepciyi-
zaprovadzhennja-tririvnevoyi-m-doc337366.html > (2018, травень, 20). 
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ПАМ’ЯТІ 

ПРОФЕСОРА ОЛЕКСІЯ ВАСИЛЬОВИЧА КАРТУНОВА 

 

Відійшла у вічність світла людина, визначний науковець та викладач – Олексій Васильович 
Картунов – кандидат історичних наук, доктор політичних наук, професор, академік Української 
академії політичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, видатний вчитель та наставник, 
дорогий і добрий, засновник і голова кафедри суспільних наук Університету «КРОК». 

Олексій Васильович Картунов народився 30 березня 1940 року. Професійна кар’єра Олексія 
Васильовича розвивалась від наукового співробітника-консультанта відділу наукових зв’язків 
із зарубіжними організаціями Президії Академії наук УРСР (1967–1969 рр.). Далі Олексій 
Васильович навчався в аспірантурі та працював молодшим науковим співробітником у відділі 
зарубіжної історіографії в Інституті історії АН УРСР (1969–1977 рр.). Далі була праця викладачем та 
науковим дослідником за запрошенням в університетах Великої Британії, Польщі, Росії, США, ФРН, 
Чехії та інших країн (1974–2009 рр.), потім робота старшим викладачем, доцентом Київського 
торговельно-економічного інституту (1977–1987 рр.) та доцентом Інституту підвищення кваліфікації 
викладачів суспільних наук при Київському державному університеті імені Т.Г. Шевченка (1987–
1991 рр.). З 1996 р. Олексій Васильович Картунов працював в Університеті «КРОК»: завідувачем 
створеної ним кафедри суспільних наук (1996–2003 рр. та 2011-2018 рр.), а також завідувачем 
створеної ним кафедри міжнародної інформації (2003–2011 рр.). 

Олексій Васильович Картунов мав широке коло академічних інтересів, а саме: 
етнополітологія, націологія, методологія та організація наукових досліджень, міжнародні відносини. 
До сфери його наукових інтересів належали політологія, конфліктологія, глобалізація та геополітика, 
інформаціологія й інформаційно-знаннєве та ноосферне суспільство, інформаційні війни.  

Професор Олексій Картунов – один із засновників політології в Україні та співавтор першого 
навчального посібника з цієї навчальної дисципліни (Основы политологии. Курс лекций для вузов. – 
К., 1991. – 248 с.), а також засновником нового наукового напряму та спеціальності 
«Етнополітологія», автор перших в Україні навчальних посібників з цієї дисципліни (Основы 
этнополитологии. Конспект лекций по спецкурсу. – К., 1992; Основи етнополітології: авторський 
теоретичний курс. – К., 1998. – 81 с.; Вступ до етнополітології: науково-навчальний посібник. – К., 
1999. – 300 с.; Західні концепції етнічності, нації та націоналізму. – К., 2007. – 192 с.). 

Олексій Васильович був викладачем великої глибини. Природжений наставник і академік 
залишив вплив на ціле покоління молодих вчених, яких він допоміг виховувати. За його участі, 
як члена Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій Інституту 
держави і права ім. В.М. Корецького НАН України та члена Спеціалізованої вченої ради із захисту 
докторських і кандидатських дисертацій Національного педагогічного університету імені 
М.П Драгоманова було захищено значну кількість кандидатських та докторських дисертацій. 

Професор Олексій Картунов написав та опублікував понад 600 наукових та навчально-
методичних публікацій (монографій, енциклопедій, підручників, навчальних посібників, статей) 
з проблем політології, етнополітології, інформаційного суспільства, методології науки тощо. Серед 
них монографія «Інформаційне суспільство: аналіз політичних аспектів зарубіжних концепцій», 
навчальний посібник «Західні теорії етнічності, нації та націоналізму», науково-навчальний 
посібник «Вступ до етнополітології» тощо. 

Олексій Васильович був прекрасною людиною, поєднуючи професіоналізм і 
демократичність, легкість і фундаментальний характер, щирість та інтелект, терпіння та ентузіазм. 
Його порядність і відкритість, професійна майстерність та глибокі знання залишаться прикладом для 
його студентів та колег.  

Зі смертю професора Олексія Картунова академічна спільнота зазнала величезної втрати. 
Його друзі, колеги і студенти глибоко засмучені передчасним уходом Олексія Васильовича 
Картунова та висловлюють свої найглибші співчуття рідним та близьким. Ми вічно будемо плекати 
пам’ять професора Олексія Васильовича Картунова.  

 
Редакційна колегія журналу «Evropský politický a právní diskurz» 
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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 15. ledna a musí byt 
publikováné do dne 28. února.  

Články pro zveřejnění v druhém (duben) dílu časopisu jsou přijímány do dne 15. března a musí byt 
publikováné do dne 30. dubna.  

Články pro zveřejnění v třetím (červen) dílu časopisu jsou přijímány do dne 15. května a musí byt 
publikováné do dne 30. června.  

Články pro zveřejnění ve čtvrtém (srpen) dílu časopisu jsou přijímány do dne 15. července a musí byt 
publikováné do dne 31. srpna.  

Články pro zveřejnění v pátém (říjen) dílu časopisu jsou přijímány do dne 15. září a musí byt 
publikováné do dne 31. října.  

Články pro zveřejnění v šestém (prosinec) dílu časopisu jsou přijímány do dne 15. listopada a musí byt 
publikováné do dne 31. prosince.  

 

Požadávky k rukopisům: 
Objem - 10 - 30 stranek.  
Jazyk članků – česky, ukrajinský, angličtina, francouzština, němčina. 
 

U článků podávaných v libovolném jazyce, nezbytně v angličtině musí být uvedeno : 
 

Anotace objemem 700-900 znaků, název članku a úplná informace o autorovi: jméno a příjmení, titul, 
akademický titul, prácovní 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: admedit@eppd13.cz 

eppd13@gmail.com 
ediskurs@gmail.com 
Web: http://eppd13.cz 

 

Adresa: 
BEROSTAV DRUŽSTVO, Vlastislavova 562/15, 140 00, Praha 4 – Nusle 
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PŘÍKLADY ÚPRAVY BIBLIOGRAFICKÉHO POPISU ZDROJŮ A LITERATURY  
DLE POŽADAVKŮ APA-STYLE  

 

Všeobecná pravidla:  

Bibliografický popis zdrojů a literatury v odkazech na každé strance a v transliterovaném seznamu 
literatury (references) musí být zpracován na základě norem APA-Style, v souladu s požadavky APA 
(American Psychological Association). Níže jsou uvedeny příklady zpracování nejběžnějších 
bibliografických zdrojů. Více informace dostanete na strance http://www.apastyle.org.  

Při úpravě bibliografických popisů zdrojů a literatury dejte si pozor na způsob psaní: rovně a kurzivou 
(Italic) a také na postupnost umístění prvků odkazu.  

Paginální odkazy na zdroje a literaturu se uvádí v původním jazyce (v jazyce originálů), totiž 
nepřekládají se a netransliterují se. Citace jsou také uváděný v původním jazyce článku.  

Seznam literatury (references) na konci článku se uvádí latinkou. Pokud se musí uvést odkaz na články 
v písmu cyrilici (včetně článků v ukrajinštině nebo v ruštině) otištěné dřivě v časopisech a sbírkách, 
doporučujeme tuto variantu struktury bibliografických odkazů v sekci References:  

– Jméno a příjmení autora/-ů (transliterace);  
– Transliterováný název članku a jeho překlad v angličtině, který má být umístěný v hranatých 

závorkách: [];  
– Název zdroje (transliterace) a překlad jeho názvy v jazyce anglickém: [];  
– Výchozí údaje s anglickým zápisem.  

V seznamu literatury (references) místo vydání pro zdroje v jazyce anglickém a ukrajinském se uvádí 
v angličtině, a název nakladatelství se transliteruje.  

Pro automatickou transliteraci názvů zdrojů v písmu cyrilici dá se použit další stránky:  
– pro zdroje v ruštině:   http://www.translit.ru,  
– pro zdroje v ukrajinštině:   http://www.slovnyk.ua/services/translit.php .  

Odkaz na web-zdroje se má sestavit dalším způsobem: jméno autora web-stránky, název stránky, název 
web-stránky (píše se kurzivou (Italic)), adresu web-stránky oddělenou znaky < >: <URL> a pokud je 
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