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Дорогі друзі!
Плануючи проведення конференції до 100-річчя Національної 

академії наук України і маючи для цього доволі стислі строки, ми як 
новообраний склад ради молодих учених Інституту держави і права 
імені В. М. Корецького прагнули додати до золотаво-лазурових барв 
вікопомного ювілею Академії трохи ювенільних напівтонів. Зробити 
сучасність місцем зустрічі минулого з майбутнім. 

Чи є в нас як українських науковців, освітян, державних служ-
бовців, юристів-практиків майбутнє в існуючій парадигмі розвитку 
України? У перші місяці 2014 року після початку кривавих подій на 
Майдані, попри захоплення більшості з нас революційним пафосом 
тієї доби, наступні роки кар’єри молодих українських науковців вже 
тоді бачилися в дещо оманливому сяйві. Додалися до цього наступне 
безгрошів’я, цькування Національної академії наук у пресі, новий етап 
суперечки «фізиків і ліриків», яким супроводжувалося впровадження 
нових формальних критеріїв оцінки результатів наукової діяльності. 

Хочеться вірити, що наша Академія вистояла і вступає у нове 
століття свого нескінченного життя одночасно з надією та сподіван-
нями. Наочно проглядається й пробудження інтересу до науки в ши-
роких верствах суспільства. Хто б ще не так давно, коли тримати вдо-
ма книжки вважалася ознакою бідності, міг подумати, що невдовзі, 
навіть в дуже непростий для нашої держави час, значна кількість лю-
дей, плануючи своє дозвілля, приділятиме велику увагу відвідуванню 
презентацій книг і публічних лекцій науковців, тематика яких може 
видаватися не надто зрозумілою навіть їх колегам. Натомість сьогодні 
доволі звично сприймається те, що книжкові фестивалі та дні науки 
стали помітними подіями світського життя.

Збірка, яку Ви тримаєте в руках, – це не просто ще одна фор-
мальна апробація результатів дисертаційних досліджень аспірантів. 
У її структурі ми відійшли від класичного галузевого принципу і 
спробували зобразити присутність права в основних сферах нашого 
життя, і те як право супроводжує наш поступ у майбутнє. 

Вітчизняна юриспруденція за своєю естетикою доволі матеріа-
лістична, чого не можна сказати про юриспруденцію західну. Як іс-
торик права, я завжди дивувався, наскільки європейськими авторами 
переоцінюється роль юридичної науки в історії континентального 
права. Це трохи нагадує алхімію. Утім, думаю, що не станеться нічо-
го страшного, якщо ми позичимо трохи цього ідеалізму для нашого 
внутрішнього вжитку. 

Отже, 
без зайвих балачок,

…juvenes dum sumus…
Vivat Academia!!!

Голова ради молодих учених
Олександр Малишев



6

Р о з д і л   I
СТОЛІТТЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ  
НАУК УКРАЇНИ В РЕТРОСПЕКТИВНО- 

ПЕРСПЕКТИВНОМУ АСПЕКТІ

Ігор Усенко 
(Київ)

АКТУАЛІЗАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ СПАДЩИНИ  
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК: ЗДОБУТКИ  

І НЕРЕАЛІЗОВАНІ ПЛАНИ

100-річний ювілей Національної академії наук України спонукає 
до певної дослідницької рефлексії, аналізу історичного розвитку укра-
їнської академічної юриспруденції і відповідної історіографії пробле-
ми, пропозицій щодо актуалізації творчої спадщини наших великих 
попередників. Історія Академії почалася із заснування у листопаді 
1918 р. за Гетьманату П. П. Скоропадського Української академії наук 
у Києві. В подальшому Академія кілька разів міняла свою офіційну 
назву: від 1921 р. – Всеукраїнська Академія наук, від 1935 р. – Укра-
їнська Академія наук, від 1936 р. – Академія наук УСРР (УРСР), від 
1991 р. – Академія наук України, від 1994 р. – Національна академія 
наук України. Особливий інтерес, як видається, викликають сповнені 
драматизму перші два десятиліття академічної історії. Ближчі до нас 
повоєнні роки теж цікаві для дослідників, але тут, на мою думку, кра-
ще слухати живих очевидців подій, а не істориків. 

Для мого покоління тривалий час історія довоєнної юридичної 
науки видавалася своєрідною «terra incognita», цікавою, але недоступ-
ною для опанування таємницею за сімома печатками. Значний етап 
розвитку вітчизняного правознавства, на жаль, виявився огорненим 
мороком забуття. Сумним наслідком тоталітаризму в Україні стало 
«репресоване правознавство» – загублені людські долі, знищені або 
заховані від загалу книги, зганьблені наукові напрями, заборонені 
теми, спаплюжені творчі здобутки тощо. Виразна негласна заборона 
на висвітлення цієї теми існувала в УРСР і у післясталінський період. 
Упродовж кількох повоєнних десятиліть не було не тільки відповід-
них монографічних досліджень з історії юридичної науки, а й навіть 
окремих статей, присвячених тому чи іншому академіку-правознав-
цю. 
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Забутим і вилученим з наукового обігу виявилися доробок Ко-
місії для виучування історії західноруського і українського права, 
Комісії для виучування звичаєвого права України, Комісії для виу-
чування радянського права, Правничо-термінологічної комісії та де-
яких інших юридичних установ, а також індивідуальна праця акаде-
міків М. П. Василенка, В. М. Гордона, В. Е. Грабаря, О. М. Гуляєва, 
С. С. Дністрянського, Б. О. Кістяківськоо, О. І. Левицького, О. О. Ма-
линовського, М. І. Палієнка, М. Є. Слабченка, Ф. В. Тарановського, 
членів-кореспондентів Академії О. П. Дзеніса, М. О. Максимейка та 
інших науковців.

Слід врахувати, що академічні юридичні дослідження були части-
ною загальноакадемічної історії і їх характеристика прямо залежала 
від того, як оцінювалась Академія загалом. В умовах, коли офіційна 
оцінка довоєнної історичної, юридичної та іншої гуманітарної науки 
орієнтувалась на положення обвинувального висновку у сумної слави 
справі «Спілки визволення України», не варто було очікувати об’єк-
тивного аналізу цього доробку. Лише наприкінці 60-х років директор 
Інституту держави і права АН УРСР академік Б. М. Бабій започат-
кував у республіці традицію юридичних наукознавчих досліджень. 
У його працях діяльність юридичних установ ВУАН загалом оцінюва-
лась негативно, але водночас вперше називались конкретні прізвища 
вчених Академії, їх наукові праці тощо. Поруч з традиційною кри-
тикою «антинаукової методології» і «буржуазних перекручень», було 
зазначено, що документи і фактичні матеріали, зібрані правознавцями 
ВУАН, «могут быть в какой-то мере критически использованы в про-
цессе научно-исследовательской работы для различных сопоставле-
ний и сравнительного анализа» [1, с. 26]. 

Прізвища істориків права М. П. Василенка, О. І. Левицького, 
М. О. Максимейка, О. О. Малиновського, М. Є. Слабченка та Ф. В. Та-
рановського або посилання на їх праці час від часу наводилися у різ-
них контекстах і в деяких інших радянських дослідженнях історіогра-
фічного або енциклопедичного характеру. Проте всі ці згадки й поси-
лання здебільшого стосувалися «доакадемічного» періоду творчості 
вчених, обмежувалися одним-двома реченнями і просто губилися в 
численних застереженнях про буржуазний характер і методологічну 
обмеженість відповідних наукових праць.

Разом з тим у далекому зарубіжжі вчені української діаспори в 
міру своїх можливостей намагалися зберегти для нащадків правду про 
забуті сторінки історії Академії. Особливо слід відзначити низку пу-
блікацій з історії УАН (ВУАН) Н. Д. Полонської-Василенко [2; 3; 4; 5]. 
Варто також зауважити, що ряд колишніх співробітників правничих 
установ ВУАН (Л. О. Окіншевич, О. В. Юрченко і В. Т. Гришко) ста-
ли відомими професорами і продовжили за кордоном дослідження, 
розпочаті в Академії. Їхні старші колеги, відомі ще до війни вчені 
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А. І. Яковлів, М. Д. Чубатий і Р. М. Лащенко у своїх працях теж по-
стійно використовували академічний доробок і сприяли тому, щоб він 
не вийшов з наукового обігу. 

З другої половини 80-х років і в Українській РСР стало можли-
вим обережне звернення до доробку вчених Академії не лише у кри-
тичному, а й у суто позитивному аспекті. Так, автору цих рядків у 
своїй кандидатській дисертації, присвяченій досвіду першої кодифі-
кації законодавства Радянської України і захищеній 1986 р., вдалося 
висловити деякі міркування з приводу участі співробітників ВУАН у 
законопроектній роботі і навіть доволі докладно описати досвід під-
готовки у ВУАН знаменитого словника правничої мови за редакцією 
А. Ю. Кримського. Згодом ці положення знайшли відображення у від-
повідній монографії [6, с. 25, 48–49]. На деякі творчі здобутки ака-
деміка М. П. Василенка вдалося звернути увагу під час міжнародної 
конференції, присвяченої трьохсотріччю ІІІ Литовського статуту, яка 
відбулася у Вільнюсі в 1988 р. [7]. 

Справжній прорив у вивченні історії Академії наук України від-
бувся після прийняття 22 грудня 1988 р. відомої постанови Президії 
АН УРСР «Про актуальні маловивчені питання історії заснування та 
перших років діяльності АН УРСР». Відтоді спільними зусиллями ба-
гатьох істориків науки почали послідовно закриватися «білі плями» 
в історії ВУАН. Безпосереднім учасником зазначеного процесу був і 
автор цієї праці, зокрема ряд обставин заснування і розвитку Академії 
вперше дістали висвітлення в колективній монографії «Микола Про-
копович Василенко» [8], яка вийшла з друку 1991 р. під його загаль-
ною редакцією. Згодом могутнім поштовхом для відтворення дійсної 
історії Академії стали видання, що були підготовлені до 75-річного 
(1993 р.), 80-річного (1998 р.) і наступних ювілеїв Академії. 

Що стосується історії академічної юридичної науки, то після зга-
даної монографії про М. П. Василенка побачили світ колективні праці 
«Юридична наука і освіта на Україні» [9], «Правовий статус Академії 
наук України (історія і сучасність)» [10], «Академічна юридична дум-
ка» [11]. Натхненником і відповідальним редактором усіх цих видань 
був академік Ю. С. Шемшученко. У відповідних розділах, підготов-
лених автором цих рядків, дається загальна оцінка доробку юридич-
них установ Академії, висвітлюється доля багатьох науковців тощо. 
Важливою подією в юридичному житті стало видання «Юридичної 
енциклопедії», де у сконцентрованому вигляді представлені здобут-
ки основних юридичних установ Академії, а спеціальні статті при-
свячено не лише академікам, а й багатьом «рядовим» співробітникам 
науковцям. Деякі з цих матеріалів попередньо було опубліковано в 
«Малій енциклопедії етнодержавознавства» [12].

Сучасна історіографія діяльності правничих установ ВУАН пред-
ставлена згаданими вище працями, а крім того, поглибленими роз-
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відками про Правничо-термінологічну комісію ВУАН [13] та Секцію 
радянського кримінального права ВУАН [14], опублікованих у щоріч-
нику «Правова держава». Досвід діяльності Комісії для виучування 
звичаєвого права найповніше викладено в колективній монографії 
нашого відділу «Правовий звичай як джерело українського права IX–
XIX ст.» [15, с. 118–142]. Багатогранна спадщина Комісії для виучу-
вання західноруського та українського права, крім згаданих узагаль-
нюючих публікацій, розглядалася ще в аспекті досліджень співробіт-
никами комісії окремих історичних періодів, пам’яток права тощо. За 
галузевим (тематичним принципом) аналізувалися земельно-правові, 
міжнародно-правові та деякі інші дослідження. Окремі розвідки сто-
суються юридичних досліджень у непрофільних наукових установах 
(Комісії для виучування фінансових справ [16] та Всеукраїнської асо-
ціації сходознавства [17]). Предметом наукового розгляду були різні 
аспекти діяльності правознавців Академії, зокрема питання органі-
зації досліджень, їхні наукові зв’язки з Київським університетом та 
Київським інститутом народного господарства.

У справі актуалізації наукової спадщини правознавців Академії 
вагоме місце посідають біографічні публікації. 

Так, на сьогодні фундатору Академії і її другому президенту 
М. П. Василенко присвячено мало не сотню праць. З них найвагомі-
шими є послідовно підготовлені співробітниками нашого інституту 
бібліографічний покажчик [18], наукова біографія академіка [8], три-
томник його вибраних праць [19]. 

Життєвий і творчий шлях академіка О. О. Малиновського висвіт-
лено у багатьох пріоритетних публікаціях І. Б. Усенка та Т. І. Бонда-
рук. Він став предметом розгляду на науковій конференції, проведеній 
нашим інститутом у співпраці з Міжнародною асоціацією істориків 
права. Окремі аспекти творчості вченого широко досліджуються й ін-
шими авторами [20]. Підготовлений до друку і тритомник вибраних 
праць академіка. 

Так само в інституті були підготовлені перші сучасні досліджен-
ня наукової діяльності академіка Ф. В. Тарановського [21; 22]. Нині 
йому, окрім низки статей різних авторів, присвячено кілька дисерта-
цій, одна з яких (Л. М. Мудриєвської) належить до доробку нашого 
відділу. Продовжується пошук фінансування для видання вибраних 
праць академіка.

Багато років ми з В. Н. Денисовим чекали на дослідника, який 
зможе фахово на дисертаційному або монографічному рівні вивчи-
ти науковий доробок академіка В. Е. Грабаря. Сьогодні К. О. Савчук 
блискуче виконав це завдання [23].

Постійно зростає кількість досліджень, зокрема й дисертацій-
них, присвячених академіку С. С. Дністрянському. Проте перші з них, 
авторства М. І. Мушинки, К. А. Вислобокова та автора цих рядків за 
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підтримки Ю. С. Шемшученка були ініційовані саме в нашому інсти-
туті. Докладно про повернення спадщини вченого я доповідав з цієї 
трибуни на одній з наших попередніх конференцій [24].

Академік Б. О. Кістяківський є нині, мабуть, найвідомішим з укра-
їнських вчених усіх часів. Його творчості присвячено сотні публікацій 
в різних країнах. Авторами ряду з них є і наші співробітники [25].

Академік О. І. Левицький не був фаховим юристом, хоча і посі-
дав в Академії кафедру звичаєвого права. Пріоритет в дослідженні 
його біографії належить вченим-історикам [26], але аспект юридичної 
діяльності академіка висвітлено саме істориками права [27].

Багатогранна творчість історика, економіста та правознавця ака-
деміка М. Є. Слабченка цікавила багатьох дослідників, особливо тут 
відзначилися В. М. Заруба та С. Г. Водотика. Але першість у дослі-
дженні суто «академічних сторінок» його діяльності, як видається на-
лежить все ж нашому інституту [28].

За браком часу не маю можливості зупинитися на історіографії 
академічної діяльності М. І. Палієнка, В. М. Гордона, М. О. Макси-
мейка та О. М. Гуляєва. Проте ці питання поглиблено розглядалися на 
наших попередніх конференціях.

До грона академіків належало ще кілька економістів, філософів, 
літераторів, професійних революціонерів, які дістали певну юридич-
ну освіту або працювали на юридичних факультетах, або мали «юри-
дичний профіль» в назві своєї академічної кафедри М. І. Туган-Бара-
новський, В. А. Косинський, О. М. Гіляров, О. П. Дзеніс. Щодо них 
сьогодні теж відновлена історична справедливість і надана належна 
оцінка їх науковій творчості, яка однак переважно не мала фахового 
юридичного характеру.

Із темряви забуття повернулися й імена багатьох рядових спів-
робітників правничих установ ВУАН. За моїми підрахунками їх було 
близько 150 осіб. З них героями окремих енциклопедичних статей, а 
нерідко й розлогих біографічних нарисів стали Балінський Іван Мар-
тинович, Борисенок Степан Гнатович, Бутовський Олександр Мико-
лайович, Войткевич-Павлович Василь Ількович, Гершонов Мойсей 
Маркович, Гришко Василь Тедосович, Добров Олександр Соломо-
нович, Єзерський Євген Михайлович, Іваницький-Василенко Сергій 
Михайлович, Каманін Іван Михайлович, Камінський В’ячеслав Ар-
сенович, Карум Леонід Сергійович, Кельман Євген Ісакович, Кристер 
Арнольд Едмундович, Крижанівський Всеволод Йосипович, Лаза-
ревський Гліб Олександрович, Мітіліно Михайло Іванович, Окінше-
вич Лев Олександрович, Отамановський Валентин Дмитрович, Пав-
лов-Сільванський Микола Павлович, Паше-Озерський Микола Мико-
лайович, Радченко Микола Іванович, Романовський Віктор Олексан-
дрович, Синайський Василь Іванович, Тищенко Микола Федорович, 
Товстоліс Микола Миколайович, Чельцов-Бебутов Михайло Олек-
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сандрович, Черкаський Іринарх Ювеналович, Юрченко Олександр 
Володимирович, Язловський Борис Олексійович, Яновський Віктор 
Теофілович та ще ряд осіб.

Окремо маємо згадати дослідження, присвячене протиправним 
репресіям щодо правознавців ВУАН. В ньому згадуються прізвища 29 
репресованих членів Академії і наукових співробітників [29].

Актуалізація наукової спадщини ВУАН передбачає й публіка-
цію нових першоджерел, які раніше не були в науковому обігу. Нам 
вдалося оприлюднити листування, спогади, щоденники і деякі руко-
писні праці академіка М. П. Василенка, зокрема кілька розділів його 
дослідження «Нариси з історії науки західноруського та вкраїнсько-
го права»; фрагменти спогадів академіка О. О. Малиновського [30]; 
конституційний проект С. С. Дністрянського 1918 року [31]; дві ці-
каві доповіді про джерела магдебурзького права співробітника ВУАН 
С. М. Іваницького-Василенка [32]. Нашими колегами введені до нау-
кового обігу епістолярна та мемуарна спадщина академіка М. Є. Сла-
бченка [33]; спогади про академічне життя Л. О. Окіншевича [34], 
археографічне видання грамот на магдебурзьке право українським мі-
стам М. П. Василенка та В. О. Романовського [35]; дисертаційна пра-
ця В. Д. Отамановського [36]. В архівах виявлено й ряд інших праць, 
які заслуговують на видання, але ці проекти ще не реалізовані [37].

Маємо згадати й такий спосіб актуалізації творчої спадщини, як 
цитування та інше використання наукових досліджень минулого у су-
часних дослідженнях. Відповідної статистики немає, але можу дати 
особисту експертну оцінку, що прірва між сучасниками й нашими 
попередниками загалом подолана. Звернення до юридичної класики 
стало неодмінною умовою повноцінного наукового дослідження.

Відчуваючи певне задоволення від досягнутого, слід сказати й 
про проблеми. Фінансові можливості наших науковців, на жаль, по-
мітно відстають від їх творчого ентузіазму. Тому в «редакційному 
портфелі» десятками років лежать заплановані видання вибраних 
праць корифеїв українського правознавства. 

Загалом археографічні видання, навіть коли вони супроводжу-
ються значною дослідницькою роботою, підготовкою відповідних 
вступних нарисів і коментарів, в академічного керівництва чомусь 
вважаються літературою нижчого ґатунку. Як видається, справжньою 
ганьбою покрили себе ті посадовці, які свого часу відмовилися від-
значити академічною премією імені М. П. Василенка авторів-упоряд-
ників дійсно унікального тритомного видання вибраних творів акаде-
міка, яке дістало одностайне схвалення читачів і стало справжньою 
подією в українській суспільній науці.

Є й певні суто дослідницькі лакуни у висвітленні історії акаде-
мічного правознавства, насамперед щодо постатей окремих видатних 
академіків і професорів. Утім, їх стає все менше й менше.
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Наукова спадщина ВУАН, як видається, ще недостатньо пред-
ставлена в програмах вищих юридичних закладів. Орієнтація на над-
мірну прагматичність, нехтування фундаментальними дисциплінами 
теоретичного та історичного характеру згубно позначається на компе-
тентності і загальному рівні майбутніх правознавців.

Справою честі покоління сучасних правознавців є здійснення 
тих задумів, які задумали, але не здійснили наші попередники. Це, 
зокрема, видання багатотомного корпусу пам’яток українського права 
(пропозиція М. Є. Слабченка), курсу історії українського права (ідея 
О. О. Малиновського), нарисів історії дослідження українського пра-
ва (незакінчена праця М. П. Василенка).
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Оксана Юркова 
(Київ)

ДОНОСИ НАУКОВЦІВ – СЕКРЕТНИХ СПІВРОБІТНИКІВ 
ДПУ-НКВС 1920–1930-х рр. ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ  

АКАДЕМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

Закон України «Про доступ до архівів репресивних органів кому-
ністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років», що був ухвале-
ний у квітні 2015 р. у складі пакету декомунізаційних законів, визнав 
відкритою, серед іншого, й архівну інформацію про позаштатних пра-
цівників репресивних органів (стаття 8, п. 4). Можливість отримувати 
та вивчати раніше недоступні документи без спеціального допуску до 
державної таємниці дала змогу поставити дослідницьке питання про 
науковців – секретних співробітників (сексотів) ДПУ-НКВС у 1920–
1930-х рр. Йдеться про комплексне студіювання механізму створення 
мережі інформаторів серед українських науковців, способів залучен-
ня вчених до співпраці з ДПУ-НКВС та причин, через які науковці 
погоджувались на таку діяльність. Важливо проаналізувати інформа-
цію, яку надавали сексоти чекістам, та, зрештою, розкрити їх імена.

Вперше із опублікованими донесеннями науковців – інформа-
торів 1920-х – початку 1930-х рр. дослідники змогли познайомитись 
ще двадцять років тому. У 1996 р. тодішній заступник голови СБУ 
Володимир Пристайко та історик Юрій Шаповал підготували доку-
ментальне видання про останні десять років життя М. Грушевсько-
го, опублікувавши загалом 124 матеріали [1]. 97 позицій були щойно 
розсекреченими документами із восьмитомної справи-формуляра, яка 
була заведена ДПУ УСРР на М. Грушевського у 1924 р. та знаходи-
лась на зберіганні у Галузевому державному архіві СБУ (ГДА СБУ). 
Донесення сексотів (а їх було оприлюднено 22) упорядники дещо 
сором’язливо позначили як «повідомлення про М. Грушевського». У 
заголовках до документів та у самих текстах документів прізвиська 
сексотів були опущені, хоча деякі й згадувались у вступному автор-
ському наративі. Зауважу, що попри наявну публікацію документів та 
неодноразові звернення до ГДА СБУ, ознайомитись із справою-фор-
муляром на М. Грушевського до 2014 р. не вдавалось.

У 2012 р. інформація з доносів сексотів, що потрапила до зве-
день Секретного відділу ДПУ УСРР у 1927 р., була опублікована в 
упорядкованому істориком Василем Даниленком фундаментальному 
документальному виданні «Українська інтелігенція і влада» [2]. Тут 
чи вперше прізвиська 48 сексотів (зрозуміло, що не всі вони були нау-



МАЙБУТНЄ НАУКИ В ОБРІЯХ ПРАВА. До 100-річчя НАН України

16

ковцями) наводились повністю та були винесені до анотованого імен-
ного покажчика (але не розкриті). Наголошу, що текстів доносів Ви у 
книзі не знайдете, у зведеннях Секретного відділу ДПУ УСРР наявні 
їх перекази із позначенням джерела (прізвиська сексота).

Аналіз складу фондів, що знаходяться на зберіганні у ГДА 
СБУ [3], дає змогу припустити, що безпосередньо доноси інформа-
торів містяться принаймні у двох категоріях справ – робочих спра-
вах сексотів та справах-формулярах, а інформація про сексота – в  
його/її особовій справі. Втім, наразі із жодною робочою справою на-
уковця – секретного співробітника мені ознайомитись не пощастило, 
хоча я з травня 2014 р. подавала запити на перевірку прізвищ більш 
ніж 60 вчених, а ті особові справи інформаторів, з якими вдалось оз-
найомитись, були непристойно куцими та містили лише мінімальні 
біографічні дані, інколи навіть менші, ніж в архівно-кримінальних 
справах. Архівісти ГДА СБУ стверджують, що значна кількість робо-
чих та особових справ була в різні роки знищена або вивезена до Мо-
скви, а те, що залишилось, – «почищене». Отже, наразі тексти доносів 
можна знайти лише у справах-формулярах.

У справах-формулярах науковців (на даний час я ознайомилась із 
справами-формулярами на 7 вчених-істориків у 21 томі) наявні чоти-
ри основні групи документів: 1) внутрішня документація  ДПУ-НКВС 
(постанови про нагляд, розвідувальні завдання, агентурні записки, 
поточне чекістське листування, протоколи допитів та свідчення аре-
штованих, зведення оперуповноважених та укладені на основі опе-
ративних джерел меморандуми Секретного відділу ДПУ-НКВС); 
2) перлюстрована кореспонденція; 3) машинописні копії академічної 
діловодної документації (протоколи / витяги з протоколів засідань 
установ Всеукраїнської академії наук (ВУАН), витяги з протоколів 
Спільних зібрань ВУАН та Ради ВУАН тощо); 4) донесення сексотів.

Всі доноси секретних співробітників, що долучені до справ-фор-
мулярів, подані у витягах та являють собою машинописні копії, ро-
сійською (переважно) та українською мовами. Інколи донесення од-
ного сексота від одного числа представлене у двох-трьох або навіть 
чотирьох-п’яти витягах – відповідно до теми інформації та згаданих 
у доносі осіб. Дуже незначна кількість донесень написана від першої 
особи, всі інші являють собою перекази наданої сексотами інформації 
у записах оперативних працівників ДПУ-НКВС. Достеменно зрозумі-
ти, чи тексти від початку писали сексоти, а чекісти лише переписува-
ли їх від свого імені, чи це записані чекістами усні розповіді сексотів, 
здебільшого важко – чекістське діловодство «розмивало» притаманні 
тим чи тим сексотам стилі письма, фіксуючи лише факти та судження 
сексотів про події та осіб. Отже, застосування текстологічного аналізу 
для розкриття імен сексотів видається непродуктивним.
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У згаданих машинописних витягах зазвичай вказувалось пріз-
висько сексота (прізвисько, як і всі імена, завжди писалось великими 
літерами і у лапках для розмежовування із справжніми прізвищами) 
та дата донесення, як от: «Звіт с/с “ДЕХАˮ від 9/ІІ–26 р.», «Аген-
турная записка на основании беседы с с/с “ЛИТЕРАТОРОМˮ от 30/
IV с. г.», «Агентурная записка от 1/V-26 г. по данным с/с “КРАВЧЕН-
КОˮ», «Выписка из агентурной записки со слов с/с “АКАДЕМИКˮ от 
14/Х-27 г.» тощо.

Кількість доносів, як і кількість секретних співробітників, які 
писали до ДПУ-НКВС донесення, вражає. Приміром, у 8 томах на 
2916 аркушів справи-формуляра на М. Грушевського маємо 709 ар-
кушів доносів секретних співробітників за 1924–1931 та 1934 рр. Це 
приблизно четверта частина обсягу всієї справи-формуляру. Якщо вва-
жати витяги з донесень одного сексота за один день одним докумен-
том та не рахувати копій, то вийде, що за неповні 9 років  ДПУ-НКВС 
зібрало 494 доноси на М. Грушевського, що були подані щонайменше 
104 особами (в справі є 11 донесень без зазначення прізвиськ сексо-
тів).

З 286 аркушів однотомної справи-формуляру на О. Грушевського 
доноси складають 172 аркуші або 60% обсягу. Загалом маємо 88 доне-
сень сексотів за 1922 і 1924–1938 рр., авторами яких були принаймні 
30 осіб (2 доноси у справі-формулярі на О. Грушевського безіменні).

Яка ж інформація містилась у доносах?
Сексоти – працівники ВУАН у своїх донесеннях висвітлювали 

діяльність різних академічних установ, осіб і стосунки між ними.
Наприклад, «Білий» («Белый»), який був присутнім на Спіль-

них зібраннях ВУАН та засіданнях І (Історико-філологічного) відділу 
Академії, сумлінно описував їх перебіг та подавав виклад ухвалених 
рішень. Велику увагу «Білий» приділяв донесенням про внутрішньо-
академічну боротьбу, що точилась між С. Єфремовим та А. Крим-
ським з одного боку та М. Грушевським і П. Тутківським з іншого.

До близьких до акад. А. Кримського осіб треба віднести і сексота 
«Академіка». Він був в курсі всіх академічних новин, подавав відо-
мості про діяльність академічних інституцій та науковців, змальову-
вав численні конфліктні ситуації, які виникали між А. Кримським та 
М. Грушевським.

Сексот «Турбогенератор» (він же «Турбо», він же «Генератор») 
також обертався в академічних колах. Серед його донесень – пере-
каз бесід істориків, літературознавців, етнографів, оповіді про різні 
академічні події, зокрема про святкування ювілею М. Грушевського 
у 1926 р.

Надзвичайно втаємниченим у внутрішню кухню діяльності Іс-
торичних установ ВУАН був «Європеєць» («Европеец»). З його слів 
ДПУ дізнавалось про плани М. Грушевського та про ставлення вчено-



МАЙБУТНЄ НАУКИ В ОБРІЯХ ПРАВА. До 100-річчя НАН України

18

го до різних наукових та політичних ініціатив, осіб, подій. Чекістам 
ставали відомі подробиці розмов М. Грушевського з академіками 
Д. Багалієм, С. Єфремовим, А. Кримським, К. Студинським, П. Тут-
ківським та іншими науковцями, а також з наркомом освіти УСРР 
М. Скрипником.

Сексот «Звено» від початку співпраці з ДПУ у 1928 р. висвіт-
лював діяльність студентського етнографічного гуртка у Київському 
інституті народної освіти. Потім, коли разом із кількома іншими чле-
нами гуртка «Звено» прийшов на кафедру М. Грушевського аспіран-
том, в центрі його уваги опинилась діяльність Відділу примітивної 
культури Науково-дослідної кафедри та робота у редакції журналу 
«Україна», до якої він був залучений.

Сексот «Квітка» проживав у Харкові, вірогідно, працював у На-
родному комісаріаті освіти (НКО) (або там часто бував у службових 
справах) та стабільно доповідав про візити до НКО співробітників 
ВУАН. «Твердый», історик-киянин, багато інформував про різні Істо-
ричні установи ВУАН, із ситуацією в яких був добре обізнаний, хоча 
там він не працював, давав фахові та політичні характеристики коле-
гам.

Страшенно загарливим у підготовці доносів був один із спів-
робітників Історичних установ М. Грушевського «Медведєв» (він 
же «Лохвицький»). Підготовлені ним зведення вирізняє деталізова-
на інформація про академічні події, ретельність у передачі розмов та 
суджень колег та загальна аналітичність викладу. Прізвисько даного 
сексота на даний час не складає таємниці – інформатором ДПУ- НКВС 
із прізвиськом «Медведєв» був Костянтин Штеппа.

Питання про «академічних Янусів» потребує подальшого де-
тального вивчення, а імена сексотів – впевнена – рано чи пізно будуть 
встановлені. Маю надію, що стануть доступними й інші джерела, які 
проллють світло на ті методи, якими радянська влада «оволодівала 
наукою».

Перелік використаних джерел
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2. Українська інтелігенція і влада: Зведення секретного відділу 
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Тетяна Бондарук
(Київ)

МРІЇ ПРО МАЙБУТНЄ АКАДЕМІКА  
ВУАН ОНИКІЯ МАЛИНОВСЬКОГО 
(до 150-ліття від дня народження)

Серед правників першого «зоряного» десятиліття діяльності 
Всеукраїнської академії наук, академік Малиновський посідає осо-
бливе місце з ряду причин. Насамперед він автор близько 200 праць, 
більшість яких є монографічними розробками з різних до сьогодні ак-
туальних проблем історії права, кримінального права, пенітенціарної 
системи, карної політики, тощо. Більшість його праць стали класич-
ними, будучи постійно присутніми у сучасному історіографічному 
дискурсі. 

Як представник Київської історико-юридичної школи О. Мали-
новський, разом з М. Ф. Владимирським-Будановим, Ф. І. Леонтови-
чем, М. О. Максимейком, Г. В. Демченком, М. М. Ясинським, створив 
концепцію західноруського права [1], яка згодом була покладена в 
основу досліджень Комісії для виучування західноруського та укра-
їнського права ВУАН, до роботи якої він активно долучився після об-
рання академіком у 1925 р. Праці Комісії є базою для студій українсь-
кого права і сьогодні.

О. Малиновський – активний борець за скасування смертної 
кари. На хвилі суспільного руху передової інтелігенції проти смерт-
ної кари на початку ХХ століття, спричиненої закликом Льва Толстого 
«Не мовчати» з під пера вченого вийшла монографія «Кровавая месть 
и смертные казни» (1908), яка зразу стала свого роду бестселером. 
Так, рецензент С. Шумаков писав, що ця праця належить до тих, що 
роблять епоху в науці [2], а Л. Толстой у вересні 1910 р. писав О. Ма-
линовському, що ця праця зробила неможливе – примирила його з 
офіційною наукою.

Ключовою складовою прогресуючого руху суспільного розвитку 
О. Малиновський вважав просвіту населення. Він є автором більше 
50 газетних статей і брошур просвітницького спрямування. Вміщую-
чи спрощений виклад серйозних питань війни і миру, права і закону, 
злочину й покарання, ця «популярна» література авторства авторитет-
ного вченого виконувала високу просвітницьку місію та була складо-
вою власної програми боротьби вченого з суспільним злом, яким для 
нього була неосвіченість. 
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Особливе місце у спадщині вченого займають розробки щодо 
кримінально-виконавчої або пенітенціарної системи та удосконален-
ня відповідного законодавства. Заарештований за політичні переко-
нання і публікацію антибільшовицьких статей (червень 1920 року), 
засуджений до розстрілу, потім до 15-річного ув‘язнення, перебування 
у таборі, О. Малиновський акумулював в них історичний та власний 
досвід, по-суті представивши програму реформування пенітенціарної 
системи, положення якої не є архаїзмами й сьогодні. 

Напрочуд сучасно виглядає літературознавчо-правова концепція 
О. Малиновського, яку створюють студії про правовий аспект творів 
А. Чехова, М. Гоголя та ін. Для вченого було очевидним, що вивчення 
лише діючого законодавства недостатньо: закон – одна з форм пра-
ва, але не єдина; матеріалом для історичного вивчення права слугу-
ють пам’ятники законодавства і пам’ятники звичаєвого права. Норми 
звичаєвого права зберігаються в народній правосвідомості; збірники 
норм звичаєвого права є рідкісним явищем. Звідки ж ми черпаємо 
наші відомості про звичаєве право? З самих різних пам’ятників істо-
ричного життя даного народу, в тому числі і з пам’ятників літерату-
ри  […][3, с. 2]. 

Художня література, пише вчений, змальовуючи різні явища сус-
пільного життя, дає оцінку діючого позитивного права і вказує іде-
али в області права. І якщо з точки зору того новітнього напрямку 
наукової юридичної думки, яке називається відродженням природно-
го права, задачею правознавства є широка і вільна критика з точки 
зору відповідності позитивного права ідеалам суспільства, то між 
правознавством і художньою літературою існує тісний і нерозривний 
 зв’язок  [3, с. 3]. 

Радянська правовова парадигма не дала можливості інституціо-
налізуватися новому напряму правової науки. Натомість в американ-
ських і європейських юридичних навчальних закладах від 1970 р. на-
прям «Право і Література» («Law and Literature») в міждисциплінар-
них правових дослідженнях бурхливо розвивається. Так, І. В. Борщ 
подає докладний аналіз діяльності більш як 30 представників цього 
напряму, наукові центри якого представлені фактично у всіх західно-
європейських країнах [4]. Аналіз відповідних праць дослідника дає 
змогу говорити про новаторство О. Малиновського не лише у залу-
ченні літературних творів до орбіти правових студій, а й у створенні 
теоретичного підґрунтя для цього напряму. 

Оригінальністю відзначалося бачення дослідником науки як га-
лузі духовного життя, ціль якої полягає в шуканні правди і смислу 
життя.  Вибудовуючи в роботі «Университет в сочинениях А. П. Че-
хова» свою концепцію університетської освіти, він зокрема зазначає, 
що ніяких практичних цілей наука не повинна переслідувати. Ціль 
наук – істина. Якщо з цієї точки зору подивитися на науки юридич-
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ні… в університеті, то скажемо так: юридичні науки не пересліду-
ють практичних цілей, вони не містять в собі тих практичних знань, 
які необхідні практичному юристу – судді, прокурору, адвокату; ціль 
юридичних наук – з’ясування смислу і правди в явищах юридичного 
життя людей; задача юридичних наук, задача юридичного факультету 
полягає не в тому, щоб готувати для життя практичних юристів, а в 
тому, щоб готувати освічених юристів [5, С. 9]. 

Відтак, високо піднімаючи ідею університету, О. Малиновський 
наділяв цю інституцію функціями, наближеними до сакральних, а 
духовність висував запорукою відшукання справедливості, що для 
юриста має стати константою його професійної діяльності, а для су-
спільства – умовою процвітання.

Визначальним для аналізу всього доробку видатного правознав-
ця, а О.О. Малиновський безперечно належить до когорти видатних 
особистостей у вітчизняному правознавстві, є праворозуміння вчено-
го. Хоча проблема праворозуміння як така не належала до магістраль-
них у творчості О. О. Малиновського з огляду на відсутність спеці-
ально цій проблемі присвячених праць, погляд на право, його місце 
в суспільстві чітко прослідковується в його творчості. Адже, яких би 
наукових проблем не стосувалися його дослідження, характерною їх 
ознакою був аналітичний підхід до правової дійсності, коли сумнівам, 
перевіркам і оцінкам розуму підлягала правова реальність в усій її 
різноманітності. 

Як дослідник історії права, він розглядав її як частину історії 
культури. Історія права є, пише вчений, необхідна складова частина 
історії культури, бо право – важливіше явище суспільного життя лю-
дей. Поруч з історією права до складу історії культури входять – істо-
рія економічного побуту, історія церкви і релігії, історія освіти, історія 
літератури, науки, мистецтва. Отже, пізнання права для вченого поля-
гало у намаганні відтворення всього багатоманіття історико-правової 
реальності. Лише за такої умови, на думку вченого, можна реалізува-
ти «притаманну нам потребу не тільки знать, але і розуміти; ми нама-
гаємося заглибитися в смисл явищ, які спостерігаємо, намагаємося 
пізнати, як і чому ці явища здійснюються» [6, с. 6]. 

Вчений був переконаний, що для такого заглиблення треба дослід-
жувати умови соціального життя, умови зовнішньої природи, утворе-
ні під їх впливом національні особливості та діяльність особистостей. 
Вчений критикував те, що більшість дослідників історії права сповідує 
«суто юридично-догматичний характер: були й такі й такі явища юри-
дичного побуту й вони характеризувалися такими і такими рисами. Це 
потрібно, пише він, але цього мало: треба виявити юридичні факти ми-
нулого, але треба так само з’ясувати історичний процес розвитку права, 
себ-то: з яких причин виникли явища юридичного побуту та як, за яких 
умов, з яких причин вони змінювалися  [7, с. 390]. 
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Право, оскільки є явищем культури, в концепції О. Малинов-
ського – це одна з ознак національності. Що стосується українського 
права, то виявити українське звичаєве право за всі доби його історії – 
це справа пов’язана з дуже великими труднощами, незважаючи на те, 
що, для вченого було очевидним «український народ не міг втратити 
своїх національних особливостей, нехай як силувалися його зполя-
чити, знімеччити та зрусифікувати протягом сторічь…заховав своє 
національне обличчя». З огляду ж на особливості його історичного 
розвитку, вчений вважав, що «минуле українського народу в царині 
права, треба назвати історією права українського народу, а не історією 
українського права» [7, С. 393]. 

В цьому зв’язку значний інтерес, з огляду на відкритість пи-
тання про наукову життєздатну періодизацію історії держави і права 
загалом і України зокрема [8, С. 58], викликають відповідні погляди 
О. Малиновського. Вчений приходить до висновку, що враховуючи 
особливості регіональної історії права, найдоцільнішою системою є 
викладення історії українського права по галузях права, а не за пе-
ріодами» [7, С. 385], і, навіть, пропонує орієнтовну систему такого 
курсу: вступ (історія науки та література й історія пам’яток); історія 
українського державного права у зв’язку з правом фінансовим, вій-
ськовим, адміністративним та церковним; історія карного права; істо-
рія цивільного права; історія судового права, включно з судоустроєм. 
Солідаризуючись з іншим видатним українським правником Ф. В. Та-
рановським, він висував критерієм для поділу історичного процесу 
на періоди правові принципи; поділяв погляд на періодизацію як на 
щось змінне, здатне еволюціонувати, розвиватися, а також підтриму-
вав використання порівняльного методу, вбачаючи його, щоправда, 
лише у вертикальному розрізі [9, С. 422].

Отже, як показує навіть побіжний огляд творчості академіка 
О. Малиновського, право він розглядав як явище соціокультурної 
дійсності. Такий підхід вченого якісно вирізнявся на тлі утвердження, 
а згодом і панування, в радянській правовій науці позитивного право-
розуміння. Це разом з іншими суто політичними чинниками, фактич-
но більш чим на 70 років спричинило вилучення доробку Оникія Ма-
линовського, як і багатьох інших українських академічних правознав-
ців, з наукового обігу. І хоча упродовж 20 останніх років дослідження 
його творчості проводяться доволі інтенсивно, цілісний її аналіз ще 
попереду. Водночас не підлягає сумніву, що підходи академіка Ма-
линовського до вирішення наукових задач вирізнялися новаторством, 
подекуди випереджаючи свій час. А його творчість є як міцним під-
ґрунтям, так і дороговказом для розвитку сучасної правової науки, пе-
ребуваючи цілком в контексті актуальних правових дискурсів. 
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ІНСТИТУТ ЗЛОЧИНУ В ЛИТОВСЬКО-РУСЬКОМУ ПРАВІ  
У ДОСЛІДЖЕННЯХ О. МАЛИНОВСЬКОГО

Ювілей Національної академії наук України є одним із приво-
дів звернутися до наукової спадщини видатних вітчизняних учених 
минулого, чий науковий доробок становить інтелектуальну скарбни-
цю українців. Серед видатних особистостей, що сформували науку 
історії українського права, значне місце належить яскравому пред-
ставникові київської школи західноруського права, академіку Оникію 
Малиновському. Коло його наукових інтересів охоплювало широкий 
спектр проблем історії держави і права, і важливе місце в досліджен-
нях вченого посідали питання кримінально-правових інститутів у 
литовсько-руському праві XIV–XVI ст. Визначення наукового внеску 
О. Малиновського у дослідження інституту злочину вказаного періо-
ду є метою даної розвідки.

Науковий доробок ученого з дослідження інституту злочину в 
праві Великого князівства Литовського XIV–XVI ст. містить як мо-
нографічні роботи, так і праці із загальної історії права. Так, напри-
клад, у «Лекціях з історії російського права» О. Малиновський роз-
глянув процес розвитку кримінальних норм у Московській державі 
і у Великому князівстві Литовському, які вчений слідом за іншими 
представниками школи західноруського права трактував як Москов-
ську Русь і Литовську Русь (Литовсько-Руську державу), що були 
рівними спадкоємицями Київської Русі. Крім того, аналізуючи стан 
розвитку російського (і руського) права, характеризуючи його інсти-
тути, О. Малиновський навів значну кількість аналогічних прикла-
дів з права європейських народів відповідних періодів його розвитку. 
Застосування історичного та порівняльно-історичного методів дозво-
лило вченому глибше висвітлити сутність інститутів кримінального 
права, зокрема, інституту злочину в литовсько-руському праві. Крім 
того, це дало змогу аналізувати литовсько-руське кримінальне право 
в сучасному йому загальноєвропейському контексті. На думку вчено-
го, кримінальні норми права Великого князівства Литовського були 
значно більш гуманними, ніж відповідні норми чеського, німецького, 
польського права [1]. 

О. Малиновським проаналізовані окремі риси кримінальних 
норм Руської Правди, яка, на його думку, діяла на руських землях Ве-
ликого князівства Литовського до середини XV ст. Вчений вважав, 
що холопів перестали визнавати суб’єктами злочину так само, як не 



РОЗДІЛ І. • Століття Національної академії наук України...  

25

стали визнавати такими тварин [1, с. 274]. Для дослідника не підлягав 
сумніву факт наявності тісного генетичного зв’язку між інститутами 
злочину в праві Київської Русі та Литовсько-Руської держави. 

Найгрунтовнішим внеском О. Малиновського у дослідження ін-
ституту злочину в литовсько-руському праві стала монографія «Вчен-
ня про злочин за Литовським Статутом» [2]. Ця праця є частиною сту-
дентської конкурсної роботи О. Малиновського «Кримінальне право 
Литовського Статуту у зв’язку з розвитком російського кримінального 
права взагалі», виконаної ним на юридичному факультеті Київського 
університету святого Володимира і нагородженою золотою медаллю. 
Ця робота стала своєрідною відповіддю на працю Г. Демченка «Пока-
рання за Литовським Статутом у трьох його редакціях» і своєрідним 
доповненням до неї. 

Монографія базується на ретельному вивченні текстів Статутів 
Великого князівства Литовського 1529 року, 1566 року і 1588 року. Як 
і Ф. Леонтович, О. Малиновський вважав три Статути не самостійни-
ми нормативно-правовими актами, а трьома редакціями одного нор-
мативно-правового акту. Вчений вказував, що ці три пам’ятки права 
перебувають у безпосередньому зв’язку між собою: Статут Великого 
князівства Литовського 1529 року (Перший, або Старий) був джере-
лом для Статуту 1566 року (Другого, або Волинського), а той, у свою 
чергу, – для Статуту 1588 року (Третього, або Нового); зміст Першого 
Статуту отримує подальшого розвитку у наступних Статутах. Згідно з 
такою логікою, О. Малиновський проаналізував зміст всіх трьох Ста-
тутів разом, кожного разу вказуючи, у скількох редакціях міститься 
та чи інша норма і яких змін вона зазнала. Такий аналіз допоміг вста-
новити еволюцію кримінально-правових норм у литовсько-руському 
праві XVI ст. і зрозуміти загальну динаміку кримінального права у 
Литовсько-Руській державі. Вчений коротко зупинився на тих соці-
альних і політичних – як зовнішніх, так і внутрішніх – умовах, що 
сприяли змінам у кримінальному праві Великого князівства Литов-
ського XVI ст.  

Проаналізувавши зміст кримінально-правових норм трьох Ста-
тутів Великого князівства Литовського, О. Малиновський дійшов 
висновку, що, хоча законодавчого визначення злочину ще не було ви-
роблено, під злочином у литовсько-руському праві розуміли проти-
правне, гріховне і аморальне діяння. Дослідник вказував, що право 
Великого князівства Литовського XVI ст. вже розглядало злочин як 
порушення кримінально-правової норми. Вченим встановлено, що 
термін «злочин» ще не вживався у Статутах; для позначення злочину 
законодавець XVI ст. користувався термінами «кривда», «вина». 

О. Малиновським була надана загальна характеристика складу 
злочинного діяння. Виходячи зі змісту кримінально-правових норм 
Статутів Великого князівства Литовського, О. Малиновський вста-
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новив і докладно проаналізував поняття про суб’єкт і об’єкт злочи-
ну в литовсько-руському праві XVI ст. Автор вказував, що у литов-
сько-руському праві цього періоду коло суб’єктів злочину розшири-
лося і ними вважалися не тільки вільні особи, а й феодально залежні. 
Вчений встановив умови, за якими суб’єкт вважався неосудним. Ха-
рактеризуючи суб’єктивну сторону злочину, дослідник стверджував, 
що Статутам було відомо поняття стану афекту, необхідної оборони. 
О. Малиновський встановив, що литовсько-руське кримінальне право 
XVI ст. розрізняло вину у формі умислу та необережності. Що сто-
сується об’єктивної сторони злочину, то вчений встановив, що вона 
проявлялася як у дії, так і у бездіяльності.    

Дослідником були вказані типи злочинних діянь, відомі литовсь-
ко-руському праву XVI ст., та виділені стадії вчинення злочину: замах 
та закінчений злочин. О. Малиновський реконструював поняття ре-
цидиву та сукупності злочинів, розмежувавши ці два поняття та вка-
завши на їхні кваліфікуючі ознаки. На підставі аналізу тексту статей 
Статутів, у монографії розкрито поняття співучасті у вчиненні злочи-
ну та вказані види співучасників. О. Малиновський встановив, що, за 
Статутами, такими вважалися пособники, потуральники, недоносите-
лі про вчинений злочин, переховувачі злочинців або краденого майна. 

Центральне місце у монографії відведене класифікації злочинів 
за Статутами Великого князівства Литовського. О. Малиновський ви-
ділив такі види злочинів, як злочини проти релігії (до них вчений від-
ніс намовляння до переходу в мусульманську віру, примушення хри-
стиянських жінок-годувальниць годувати іудейських немовлят тощо), 
проти моралі (такими автор вважав зґвалтування, звідництво), проти 
сімейного права (на думку О. Малиновського, ними були насильниць-
ке примушення до вступу в шлюб, шлюб у недозволених ступенях 
спорідненості, двошлюбність, викрадення заміжньої жінки, злочини 
дітей проти батьків), політичні злочини (до них віднесено підробку 
великокняжих грамот, печаток, наклепницький донос, порушення 
господарського «закривального листа» – глейту, порушення шляхет-
ських вольностей, порушення правил збору державних мит), військо-
ві злочини (серед них О. Малиновський назвав втечу з поля бою, по-
шкодження майна мирного населення), злочини проти судової служби 
та проти суду (вчений виділив корупційні діяння суддів, погрози на 
адресу суддів, принесення або оголення зброї у залі суду), поліцейські 
правопорушення, злочини проти честі, життя, здоров’я та свободи 
особи, майнові злочини (крадіжка, пограбування, розбій, привласнен-
ня чужого майна). Особливу увагу О. Малиновський приділив такому 
виду злочинів, як шляхетські поруби та наїзди – напади шляхтичів на 
домівки сусідів та нанесення при цьому тілесних ушкоджень.  

Як пам’ятки феодального права, Статути регламентували відно-
сини між панами та їхніми слугами. О. Малиновський виділив та ре-
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тельно проаналізував діяння, що порушували норми, які регулювали 
відносини сюзеренітету-васалітету. 

Крім того, що вчений класифікував злочини, він спробував вста-
новити генезис окремих кримінально-правових норм, показавши їх 
аналогії з нормами давньоруського, польського, німецького права. Як 
і інші представники школи західноруського права, О. Малиновський 
виходив з того, що норми Статутів Великого князівства Литовського, 
зокрема, кримінально-правові норми, в основі своїй мали переважно 
руське походження.  

Незважаючи на те, що окремі теоретичні положення монографіч-
ної праці О. Малиновського з точки зору сучасної науки дещо застарі-
лі, за широтою охоплення правового матеріалу та ретельністю аналізу 
ця робота залишається класичною у сфері дослідженні інституту зло-
чину в литовсько-руському праві XVI ст. У монографії була закладена 
традиція вивчення кримінально-правових норм та інститутів права 
Великого князівства Литовського, що вплинула на підходи та методо-
логію подальших досліджень. Низка висновків ученого щодо характе-
ру та особливостей литовсько-руського кримінального права зберігає 
наукову цінність до сьогодні.
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(Київ)

«АКАДЕМІЧНИЙ ПЛАГІАТ», «АКАДЕМІЧНА  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» ТА ІНШІ НЕАКАДЕМІЧНІ  

РЕАЛІЇ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Moralische Normen, die an unsere 
bessere Einsicht appellieren, dürfen nicht 
wie etablierte Rechtsnormen erzwungen 
werden.

Jürgen Habermas [1] 
Період від Революції Гідності до столітнього ювілею нашої Ака-

демії, який ми маємо честь нині святкувати, позначився просуванням 
і прийняттям низки законів у царині науки і освіти, роль яких доволі 
суперечлива. Реформи науки та освіти почалися в загалом дуже не-
простих для нашої держави обставинах, які доповнювалися урядовою 
та журналістською риторикою щодо застарілості та принципової не-
можливості реформування Національної академії наук України, неве-
ликої кількості українських нобелівських лауреатів, засилля графома-
нії, псевдонауки та плагіату.

Наприкінці 2015 року був прийнятий Закон України «Про науко-
ву і науково-технічну діяльність». Цей Закон, ламаючи традицію, за-
кладену Статутом АН 1936 року, прямо назвав НАН України «держав-
ною організацією». Ним передбачалося зберегти самоврядний устрій 
Академії, але позбавити її основних важелів з управління наукою в 
Україні. Академії було протиставлено урядову Національну раду з пи-
тань розвитку науки і технологій і запроектований тим самим законом 
Національний фонд досліджень. Обидва нові органи мав пов’язати 
Науковий комітет відповідної Нацради, що одночасно виступав наг-
лядовою радою Національного фонду досліджень. Автономія Науко-
вого комітету, на відміну від квазіфеодальної традиції, що лежить в 
основі леґітимації НАН України, мала своїм джерелом нову релігію 
частини наукової спільноти – наукометрію.

На новий закон спочатку майже ніхто не звернув уваги. Це пов’я-
зано з тим, що одразу після його прийняття була здійснена спроба ви-
ключно на підставі Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2016 рік» ліквідувати галузеві національні академії наук та позба-
вити й саму НАН України статусу головного розпорядника бюджет-
них коштів, зробивши її відповідальним виконавцем (це в практично-
му сенсі по суті так само означало ліквідацію). Велелюдні протести 
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науковців проти скорочення фінансування та наступу на академічну 
автономію об’єднали тоді представників зовсім різних наук. Але по-
тім стало зрозуміло, що наукова спільнота України зовсім неоднорід-
на й інтереси її представників докорінним чином різняться. Із розпа-
лом наукометричних реформ ці суперечності виплеснулись назовні.

Національна рада з питань розвитку науки і технологій виявилась 
практично мертвонародженим органом, натомість її функції почав 
перебирати на себе її підрозділ Науковий комітет, під наукометричні 
прапори якого зібралася значна частина активної спільноти науковців 
природничих та технічних спеціальностей. У фарватері Наукового ко-
мітету деякий час рухалось Міністерство освіти і науки України. За 
цей час були прийняті зміни щодо порядку присвоєння вчених звань, 
що передбачали вимогу наявності у претендентів на ці звання публі-
кацій у наукових виданнях, включених до наукометричних баз Scopus 
і Web of Science. 15 січня 2018 року Міністерством був затверджений 
новий Порядок формування переліку наукових фахових видань Укра-
їни, який зробив обов’язковою умовою потрапляння до нового пере-
ліку певний рівень прив’язки відповідних видань до зазначених двох 
наукометричних баз.

Останню ініціативу Наукового комітету щодо обов’язкових нау-
кометричних публікацій результатів дисертаційних досліджень вда-
лося зупинити, не в останню чергу через активну і непохитну пози-
цію науковців з нашого інституту [2]. Разом з тим Порядок форму-
вання переліку наукових фахових видань України продовжує діяти, і 
якщо він не зазнає найближчим часом певних змін, то є загроза, що 
по закінченню 2019 року в Україні не буде фахових видань з низки 
гуманітарних дисциплін, зокрема з правознавства.

Окрім наукометрії, ще однією точкою прикладення реформатор-
ських зусиль природничників стало прийняття 2017 р. Закону України 
«Про освіту». Цей закон мав, зокрема, на меті подолання звичного з 
радянських часів розділення науки і освіти – академічної та вузівської 
науки. Отримання наукових ступенів за цим законом прирівнювалося 
до здобуття певного рівня вищої освіти. Крім того, цей закон цікавий 
закріпленням у своїй ст. 42 положень щодо академічної доброчесно-
сті. Закон вирізняє низку порушень академічної доброчесності таких, 
як академічний плагіат, фальсифікація, фабрикація, списування, об-
ман, хабарництво та необ’єктивне оцінювання. За порушення акаде-
мічної доброчесності науковці та викладачі можуть притягатися до 
академічної відповідальності. Формами такої відповідальності, цієї 
явної новели нашого права, є відмова у присудженні наукового ступе-
ня чи присвоєння вченого звання, їх позбавлення, позбавлення права 
займати певні посади тощо. 

Виникає питання, чому законодавцеві знадобилося закріплю-
вати окремі положення щодо академічного плагіату, не турбуючись 



МАЙБУТНЄ НАУКИ В ОБРІЯХ ПРАВА. До 100-річчя НАН України

30

про узгодження цього поняття з родовим поняттям плагіату, визначе-
ним п. «в» статті 50 Закону України «Про авторське право і суміжні 
права». Утім, з наступних дискусій в науковій спільноті наочно уба-
чається те, що дехто з розробників закону зовсім не вважав поняття 
плагіату родовим по відношенню до поняття академічного плагіату, 
розуміючи під академічним плагіатом щось кардинально інше. 

Слід відзначити, що поняття академічного плагіату відоме нам 
насамперед не з зарубіжного законодавства, а з різного роду етичних 
кодексів, що визначають правила доброчесності, прийняті в тій чи ін-
шій науковій спільноті. З цих документів убачається, що академічний 
плагіат є насамперед недобросовісним запозиченням чужих наукових 
ідей, теорій та концепцій. Таким чином, цей плагіат стосується змісту 
твору, а не форми його викладу, тоді як авторське право поширюється 
саме на форму, а не на зміст. Саме про це говорить ч. 3 статті 8 Закону 
України «Про авторське право і суміжні права». 

Безумовно наукова спільнота має контролювати не лише фор-
мальний плагіат, але й змістовний і відповідні збірки етичних норм на 
це вказують. Разом з тим знайти юридично несуперечливий і практич-
но застосовний спосіб перевірки плагіату ідей загалом не є можливим, 
і тому імплементувати етичні норми до законодавства є недоцільним і 
навіть шкідливим. У цьому випадку, на нашу думку, йдеться саме про 
те, про що говорив Ю. Габермас, цитату якого винесено у епіграф до 
цієї доповіді: «моральні норми, що апелюють до найліпшого в нашій 
свідомості, не мають примушувати подібно до законодавчо закріпле-
них правових норм» [1].

Утім те, що є цілком зрозумілим представникам суспільних і, 
особливо, гуманітарних наук, абсолютно не сприймається значною 
кількістю науковців-природничників. Частково це пов’язано зі спе-
цифікою відповідних наук, у яких основне значення надається сухим 
результатам експериментів, а не формі їх викладу, частково ж – зі зне-
вагою і нездатністю до «красного письменства» частини (сподіваюся, 
що все-таки не переважної більшості) представників таких наук.

Із визначення академічного плагіату в ст. 42 Закону України «Про 
освіту» убачається, що хоча законодавець не зважився формально ви-
значити академічний плагіат як плагіат ідей, дефініція вийшла бага-
тошаровою і доволі суперечливою, адже згідно з нею академічний 
плагіат полягає в оприлюдненні (частково або повністю) наукових 
(творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів 
власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих 
текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначен-
ня авторства. 

Коли влітку цього року автора цих рядків було запрошено до 
неформальної робочої групи, яка мала підготувати для Атестаційної 
колегії МОН рекомендації щодо виявлення академічного плагіату в 
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наукових роботах (з кінцевим результатом цієї роботи можна ознайо-
митися на сайті Верховної ради України [3]), постала проблема док-
тринального узгодження поняття академічного плагіату з ширшим 
поняттям плагіату як порушення авторського права. Допустити, що в 
законі під академічним плагіатом мається на увазі плагіат ідей, мені з 
самого початку здавалося явно деструктивним варіантом. 

Обґрунтуванню робочої гіпотези слугувало те, що ст. 1 Закону 
України про наукову і науково-технічну діяльність, визначаючи нау-
ковий результат як нове наукове знання, прямо вказує на те, що таке 
знання має бути зафіксоване на носіях інформації. Крім того, вказу-
ється, що науковий результат може бути у формі звіту, опублікованої 
наукової статті, наукової доповіді, наукового повідомлення про науко-
во-дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового відкрит-
тя, проекту нормативно-правового акта, нормативного документа або 
науково-методичних документів, підготовка яких потребує проведен-
ня відповідних наукових досліджень або містить наукову складову, 
тощо. 

Дещо проблемнішим є поняття творчого результату. Ст. 199 
ЦК України побіжно говорить про це, відносячи результати інтелек-
туальної, творчої діяльності до об’єктів права інтелектуальної влас-
ності. Разом з тим повного розкриття поняття «творчий результат», 
як і поняття «твір», закон не містить. У ст. 8 Закону України «Про ав-
торське право і суміжні права» міститься перелік з 17 різновидів тво-
рів, який, утім, не має вичерпного характеру, оскільки завершується 
пунктом «інші твори». Повного переліку всіх можливих творів закон 
не може надати, оскільки творчість за своєю природою може проявля-
тися у нескінченній кількості проявів. Разом з тим слід зважати на те, 
що всі різновиди творів, які наводить закон, є різновидами за формою, 
і саме на форму твору, як вже були зазначено, поширюються авторські 
права та закон, що їх охороняє. 

Крім того, прикметники «науковий» і «творчий» у законодавчо-
му визначенні академічного плагіату не розділені сполучником «або». 
Слово «творчий» наводиться в дужках після слова «науковий», а отже 
законодавцеві не йшлося ні про яке протиставлення наукового і твор-
чого результату, а радше про повніше розкриття поняття наукового 
результату через уточнення «творчий». 

Тому, розробляючи наші антиплагіатні рекомендації, ми виходи-
ли з того, що академічний плагіат так само має стосуватися форми і 
порушувати авторське право. Текст може перекладатися, перефразо-
вуватися, але тому, хто оцінює роботу на плагіат, слід відштовхува-
тись саме від подібності текстів, а не від подібності думок.

Як і очікувалось, готові рекомендації зазнали нищівної критики, 
передусім з боку технічної інтелігенції та природничників. Лунали за-
киди і звинувачення навіть у знищенні «справжньої» науки на догоду 
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«гуманітарній імітації». І все це при тому, що зазначені рекомендації 
не створюють природничникам і одного відсотка тих незручностей, 
з якими доводиться мати справу гуманітаріям через непродумані 
нормотворчі ініціативи з протилежного табору. Очевидним є те, що 
гуманітарна спільнота, попри свою чисельність, ще не навчилася ви-
ступати єдиним фронтом у відповідь на гострі виклики, які диктує 
сучасність. Цю проблему конче необхідно вирішувати.  
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Р о з д і л   ІІ
МАЙБУТНЄ НАУКИ ТА ОСВІТИ  

ОЧИМА МОЛОДИХ УЧЕНИХ

Dovilė Valančienė 
(Vilnius, Lietuva)

TEISĖS MOKSLAS IR KITI MOKSLAI:  
ŠIUOLAIKINIAI TARPDISCIPLINIŠKUMO ATSPINDŽIAI

Від редколегії: Стаття Довілє Валанченє (доктор юридичних наук, 
викладач кафедри публічного права Вільнюського університету (Литва), що 
друкується в цій збірці литовською мовою, має назву «Правова наука та 
інші науки: сучасні рефлексії про міждисциплінарність». У статті авторка 
розмірковує про сучасні тенденції до розмивання меж, як між галузями пра-
ва, так і дисциплінарних меж самої юридичної науки. З міждисциплінарних 
студій народжуються нові наукові дисципліни. Відбувається боротьба ста-
рого механістичного світогляду із новим – постмодерністським, що вимагає 
поєднання науки, здорового глузду та соціального контексту. Недетерміно-
ваність світу призводить до того, що й природничі науки перетворюються 
на «науки, які сумніваються». Авторка приєднується до думки американ-
ського вченого П. Моріна, що розбіжності між соціальними та природни-
чими науками не є неподоланними на тлі загальної тенденції до інтеграції 
наукового знання. У правовій літературі висловлюється позиція щодо того, 
що право є міждисциплінарним за своєю природою, адже від початку свого 
існування як науки воно завжди розглядалася як «право і…» (право і суспіль-
ство, право та економіка, право й історія, література, філософія, фінанси, 
статистика, психологія, антропологія тощо). Разом з тим інші науковці 
вказують на недостатню інтегрованість правознавства з іншими наука-
ми та навіть його монодисциплінарність. Щоб визначити, з якими науками 
право наразі найбільше пов’язане міждисциплінарними зв’язками, Д. Валан-
ченє розглядає дані міжнародної бази «Clarivate Analytics Web of Science» 
щодо використання у наукових статтях з різних дисциплін англійського 
прикметника «legal» (правовий). Результати щодо кількості статей по 
кожній з дисциплін наводяться у діаграмі. Крім того, у статті проведено 
якісний аналіз міждисциплінарних трендів у 10-ти найпровідніших,  згідно 
з рейтингом QS World University Rankings, світових університетах у галузі 
права (назви підрозділів, напрями їх діяльності тощо). Ці дані наведено у 
спеціальній таблиці. Авторкою висновується, по-перше, те, що правникам 
слід зрозуміти важливість наближати науку до реального життя, послуго-
вуючись не однією, але багатьма методологіями, що в підсумку призведе до 
руйнування «стін» між різними науками. По-друге, відзначається, що хоча 
лише майбутнє може показати, чи будуть різні науки комунікувати між со-
бою, наявний стан справ свідчить про те, що зростає число людей, які праг-
нуть такої комунікації. Як нам пояснили литовські колеги, роздуми авторки 
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певною мірою відображають ті спори, які ведуться в редколегії журналу 
«Teisė» (Право), що видається юридичним факультетом Вільнюського уні-
верситету. У світлі просування журналу до міжнародних наукометричних 
баз Scopus та Web of Science важливим є відійти від традиційних уявлень 
про предмет правової науки, забезпечити можливість співпраці з точними 
та природничими науками.

Įvadas. Šių dienų pasaulyje1 vyksta mokslo2 paradigmų kaita: 
„kovoja“ senasis3 (deterministinis ir mechanistinis mąstymas, pagrįstas 
visiško aiškumo, apibrėžtumo ir objektyvumo siekiu) su naujuoju4 
(postmoderniuoju, sudėtingųjų dinaminių sistemų, postklasikiniu, chaoso) 
mokslu (taip supranta, pavyzdžiui, I. Prigogine [1]; S. A. Kauffman [2]; 
S. Strogatz [3]; J. Gleick [4] ), kuris nesuabsoliutina pažinimo galimybių 
ir vis labiau supranta, kad kiekvienas pažinimas priklauso ne tik nuo 
subjekto pažinimo ribotumo, bet ir nuo konteksto įvairovės, objekto 
sudėtingumo, dinamikos. Naujasis mokslas ragina sujungti mokslus, 
sveiką protą ir socialinį kontekstą, kad ne absoliučiai aiškiai, bet aiškiau 
būtų galima suprasti realybę. Teisės mokslininkai skatinami suvokti, 
kad svarbu sujungti mokslą ir gyvenimą, o svarbiausia moksle naudotis 
ne viena, bet daugeliu metodologijų [5]. Šiandien vis labiau suvokiama, 
kad pasaulis nėra mechaniška, „laikrodinė“ sistema, o naujasis mokslas 
remiasi indeterminizmo principu, todėl negalime tiksliai prognozuoti 
sistemos ateities, pasaulis neveikia pagal „laikrodžio“ mechanizmą, o tuo 
labiau nėra viskas aišku. Įdomu ir parodaksalu tai, kad ir gamtos mokslai 
šiandien yra abejojantys mokslai [6].

Tarpdiscipliniškumas yra labai svarbus naujojo mokslo bruožas, 
skatinantis „atsiverti“ visus mokslus, „griauti sienas“ tarp jų ir tai yra vis 
labiau pastebima mokslo pasaulyje. Skirtingu mokslų atstovai, siekdami 
didesnio pažinimo, supranta, kad nebeužtenka apsiriboti ir ieškoti 
atsakymų tik savo srityje. Šiame pokyčių etape yra svarbu panagrinėti, 
surasti faktų, kaip reiškiasi tarpdiscipliniškumas teisės moksle. Šio 
straipsnio tikslas: aptarus tarpdiscipliniškumo sąvoką, ištirti, su kokiais 
mokslais teisės mokslas labiausiai bendradarbiauja. Metodai: konceptuali, 
sisteminė mokslinės literatūros analizė, lyginimas apibendrinimas; 

1 Reikėtų patikslinti, kad tiek į mokslą apskritai, tiek į teisės mokslą, yra žvelgiama Va-
karų pasaulio kontekste. 

2 Mokslas – tiesos atradimo, patvirtinimo ir prognozavimo sistema, kuri priklauso nuo 
subjekto gebėjimų ir objekto sudėtingumo. Mokslo tikslas – suprasti realybę. Mokslas kuria 
žinias, žinios – progresą. Tai atvira ir dinaminė sistema, kuri turi siekti kurti ir tobulėti, 
vystyti dialogą įvairiausiose srityse (Declaration on science and the use of scientific knowl-
edge. Prieiga per internetą: <http://www.unesco.org/science/wcs/eng/declaration_e.htm>).

3 Straipsnyje klasikinis – deterministinis, mechanistinis – mokslas, kuris vystėsi nuo 
XVII a., vadinamas senuoju mokslu.

4 Straipsnyje šiuolaikinis – sudėtingųjų (kompleksinių), dinaminių sistemų – mokslas, 
kuris pradėjo vystytis nuo XX a. pabaigos, nors užuomazgų galima rasti ir anksčiau, vadi-
namas naujuoju mokslu.
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empirinis kiekybis mokslo straipsnių tyrimas (pirmiausiai, nustatėme kiek 
yra mokslo straipsnių, kuriuose yra vartojama savoka „teisinis“ (angl. 
„legal“) vienoje iš reprezentatyviausių mokslo straipsnių duomenų bazių 
Clarivate Analytics Web of Science5, vėliau nustatėme, kokių mokslo sričių 
straipsniuose ši sąvoka buvo dažniausiai vartojama, išskiriant dešimt 
mokslo sričių), taip pat nustatėme, kiek visuose mokslo stripsniuose yra 
vartojama sąvoka „tarpdiscipliniškumas“ (angl. „interdisciplinarity“) ir 
palyginome, kiek ši sąvoka yra vartojama teisės mokslo straipsniuose); 
empirinis kokybinis tyrimas (pasirinkome vieną iš reprezentatyviausių 
pasaulio universitetų reitingų sistemų QS World University Rankings6 
ir nustatėme, kokie yra dešimt geriausių pasaulyje universitetų (teisės 
mokslo srityje), išanalizavome universitetų teisės fakultetų/mokyklų 
atliekamų mokslinių tyrimų tarpsdisciplinines kryptis (nustatomi geriausi 
universitetai, išanalizuojami teisės fakultetų/mokyklų internetiniai 
puslapiai, siekiant išsiaiškinti atliekamų tyrimų tarpdisciplinines kryptis: 
kokie skirtingi mokslai yra nurodomi šalia teisės)). 

1. Tarpdiscipliniškumas: naujojo mokslo bruožas
Mokslas yra sudėtingas (kompleksinis) fenomenas. Šiuolaikiniame 

pasaulyje jis vis labiau tampa pliuralistinis, integralus, o mums reikia keisti požiūrį, 
kad kiekvienas mokslas yra uždaras ir atsiskyręs nuo kitų [7]. Naujojo mokslo 
paradigma išreiškia integralumo svarbą, itin svarbi tampa tarpdiscipliniškumo 
sąvoka. Derėtų prisiminti, kad senasis, modernusis mokslas atskyrė mokslus, 
ypač gamtos ir socialinius mokslus. Tačiau, kaip E. Morin pažymi, skirtumas 
tarp gamtos ir socialinių mokslų yra tirpdomas [8]. Kyla bendra tendencija 
integruoti įvairias mokslo šakas, siekti mokslo vienybės.

Tarpdiscipliniškumas yra tada, kai moksliniai tyrimai įtraukia įvairių 
sričių mokslininkus, kurie bendradarbiaudami kuria bendrą terminologiją, 
mokslinius metodus, metodikas ir teorijas, kurios yra integruotos 
tarpusavyje spręsti tos srities problemas. Šis apibrėžimas pabrėžia 
problemomis grįstą požiūrį, komandinį darbą ir disciplinų integraciją [9]. 
Tarpdiscipliniškumas įvardijamas įvairiai: kaip įtraukiantis, sudarytas „iš“, 
sujungtas „su“, susijęs „su“, apibūdinamas pagal dvi ar daugiau disciplinas 
(tačiau disciplinos kaip atskiros vis tiek išlieka) [10]. Reikia turėti omenyje, 
kad tarpdisciplininės pastangos gali lemti ir naujų disciplinų atsiradimą.

2. Teisės mokslo tarpdiscipliniškumas. Empirinis tyrimas: su 
kokiais mokslais teisės mokslas bendradarbiauja?

Teisė nėra ir negali būti viena lyg negyvenamoje saloje [11]. Todėl 
reiktų pabrėžti, kad teisės mokslas vis labiau turėtų būti integralus su kitais 
mokslais ir atviras jų pažinimui. 

5 Pasirinktas 1990-2018 (lapkričio mėn.) laikotarpis, prieiga per internetą: <http://apps.
webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=Gen
eralSearch&SID=C5TMXQHYufEDHAustO5&preferencesSaved=>.

6 Pasirinkome 2018 m. reitingus. Prieiga per internetą: <https://www.topuniversities.
com/university-rankings>.
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Teisės mokslo literatūroje apie teisės mokslo tarpdiscipliniškumą galima 
pastebėti įvairiausių nuomonių, payzdžiui, yra mokslininkų, kurie teigia, kad 
pradžioje buvo teisė, po to atsirado „teisė ir“, pavyzdžiui, teisė ir visuomenė, 
teisė ir ekonomika, teisė ir istorija, teisė ir literatūra, teisė ir filosofija, teisė ir 
finansai, statistika, žaidimų teorija, psichologija, antropologija, lingvistika ir 
kiti. Teigiama, kad pati teisė yra savaime multidisciplininė, ji niekada nebuvo 
ir nėra autonomiška disciplina [12]. Kaip pastebi J. Braithwaite, pačiuose 
geriausiuose teisės mokslo darbuose galime atrasti nuostabių antropologijos, 
istorijos, politikos, filosofijos ir kitų mokslų įžvalgų [13]. Iš kitos pusės, 
yra ir teigiančių, kad trūksta teisės ir kitų mokslų bendradarbiavimo, todėl 
pateikiamos rekomendacijos, pavyzdžiui, steigti tarpdisciplininius centrus 
teisės tyrimams [14] arba teigiančių, kad tradiciškai teisė suvokiama kaip 
monodisciplininė [15]. Galima būtų atkreipti dėmesį, kad šiuolaikiniame 
naujojo mokslo kontekste kalbama apie mokslo integralumą – gebėjimą 
integruoti protą, faktus bei socialinį ir kultūrinį kontekstą, todėl tarpdisciplininis 
požiūris yra kitokio „atspalvio“ nei buvo anksčiau, pabrėžiant, kad pats mokslas 
šiandien suvokiamas kitaip, jis nebėra suvokiamas kaip objektyvus, uždaras 
ir mechaniškas, taigi ir gamtos mokslai šiuolaikiniame pasaulyje vis labiau 
suvokiami kitaip. Taigi, kalbant apie tarpdiscipliniškumą šių dienų akimis, 
reikia žvelgti ir į mokslą pačia plačiausia prasme, kitomis akimis, kada mokslai 
atsiveria, naudoja įvairias metodologijas, jungiasi į bendrus tyrimus, susitelkia.

Siekiant ištirti su kokiais mokslais teisės mokslas labiausiai 
bendradarbiauja, buvo atliktas empirinis (kiekybinis ir kokybinis 
tyrimas).  Clarivate Analytics Web of Science mokslo duomenų bazėje 
buvo rasta 109 005 straipsniai, kuriuose vartojama sąvoka „teisinis“ (angl. 
„legal“). Buvo pastebėta (1 pav.), kad be teisės mokslo, daugiausiai šią 
sąvoką vartoja: ekonomikos, visuomenės aplinkos ir sveikatos, politikos, 
istorijos, psichiatrijos, kriminologijos ir penologijos, teisminės medicinos, 
ekologijos ir aplinkos, sociologijos mokslai.

1 pav. Mokslo straipsnių, kuriuose vartojama sąvoka „teisinis“ (angl. „legal“), pasiskirstymas 
pagal mokslo sritis.



РОЗДІЛ ІІ • Майбутнє науки та освіти очима молодих учених  

37

Clarivate Analytics Web of Science mokslo duomenų bazėje 
buvo rasta iš viso 2758 mokslo straipsniai, kuriose vartojama savoka 
„tarpdiscipliniškumas“ (angl. „interdisciplinarity“) visose mokslo srityse, 
iš jų 31 buvo teisės mokslo straipsnis.

Siekiant išsiaškinti teisės mokslo tarpdiscipliniškumo apraiškas iš 
„skirtingų kampų“ buvo atliktas empirinis kokybinis tyrimas. Pasirinkome 
vieną iš reprezentatyviausių pasaulio universitetų reitingų sistemų QS 
World University Rankings. Buvo išanalizuoti pagal teisės mokslo 
sritį 2018 metais geriausių pasaulyje universitetų fakultetų/mokyklų 
internetiniai puslapiai, nustatytos tarpsiciplininių tyrimų kryptys (kokie 
skirtingi mokslai yra nurodomi) (1 lentelė).

1 lentelė. Tarpdisciplininės tyrimų kryptys geriausiuose pasaulio 
Teisės fakultetuose/mokyklose.

Teisės fakultetas/
mokykla:

Tarpsdisciplininės tyrimų kryptys:

Harvardo universiteto 
Teisės mokyla

teisė, ekonomika ir verslas; teisė ir etika, teisė, 
biotechnologijos ir bioetika, teisė ir edukologija, 
teisė ir filosofija, teisė ir elgsenos ekomika bei 
viešoji politika.

Kembridžo universiteto 
Teisės fakultetas

teisė, ekonomika ir verslas; teisė ir etika; teisė, 
biotechnologijos ir bioetika; teisė ir edukologija; 
teisė ir filosofija; teisė ir elgsenos ekomika bei 
viešoji politika.

Oksfordo universiteto 
Teisės fakultetas

teisė ir verslas, teisė ir istorija, sociologija ir 
teisė; teisė, medicina ir etika; teisė ir filosofija.

Jeilio universiteto 
Teisės mokykla

teisė, ekonomika ir viešoji politika; teisė ir 
biomedicina; teisė ir kultūros tyrimai; teisė ir 
religija; teisė ir istorija; teisė ir medicina; teisė 
ir filosofija; teisė ir aplinkos mokslai; teisė ir 
technologijos.

Stanfordo universiteto 
Teisės mokykla

teisė ir verslas; teisė ir edukologija; teisė ir bio-
mokslai; teisė ir technologijos; teisė ir aplinkos 
mokslai; teisė ir politika; teisė ir ekonomika; 
teisė ir istorija; teisė ir sociologija; teisė ir 
neuromokslas.

Niujorko universiteto 
Teisės mokykla

teisė ir filosofija; teisė ir ekonomika; teisė ir 
technologijos; teisė ir kultūros tyrimai; teisė ir 
aplinkos mokslai; teisė ir sociologija; teisė ir 
informacijos mokslai; teisė ir politika; 

Kalifornijos 
universiteto Berklyje Teisės 

fakultetas

teisė ir ekonomika; teisė ir verslas; teisė ir 
technologijos; teisė ir aplinkos mokslai; teisė ir 
sociologija; teisė ir filosofija.
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Melburno universiteto 
Teisės mokykla

teisė ir informacijos mokslai; teisė ir ekonomika; 
teisė, etika ir medicina.

Londono ekonomikos 
ir politikos mokslų mokyklos 

Teisės skyrius

teisė ir informacijos mokslai; teisė ir ekonomika; 
teisė ir politika; teisė ir sociologija; teisė ir 
medicina. 

Kolumbijos 
universiteto Teisės mokykla

teisė ir ekonomika; teisė ir sociologija; teisė 
ir filosofija; teisė ir politika; teisė ir kultūros 
tyrimai; teisė ir informacijos mokslai; teisė ir 
menai; teisė ir verslas.

Taigi mūsų empirinis tyrimas, tiek kiekybinis, tiek kokybinis parodo, 
kad vis labiau atsiranda mokslinių straipsnių, kuriuose rašoma ir apie teisę, 
vis labiau ir teisės mokslo straipsniuose yra minima tarpdiscipliniškumo 
sąvoka, minimi kiti mokslai, o geriausių pasaulio universitetų teisės 
fakultetai/mokyklos vis labiau atlieka tarpdisciplininius tyrimus, ieškant 
sąlyčio taškų tarp teisės ir kitų mokslų, pradedant nuo ekonomikos iki 
neuromokslo. J. Machovenko teigia, kad nauja teisės mokslo paradigma 
nebus grynai socialinė/humanitarinė – greičiausiai jos konstrukcija bus 
„kompozicinė“, t. y. socialinė/humanitarinė su tam tikrais FBT mokslų 
elementais (t. y. fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų bloko) [16]. 
Taigi galima sakyti, kad teisės mokslo ateitis bus vis labiau tarpdisciplininė.

Išvados:
1. Teisės mokslininkai vis labiau turėtų suprasti, kad svarbu yra 

sujungti mokslą ir gyvenimą, naudoti ne vieną, bet daugelį metodologijų. 
Tarpdiscipliniškumas yra naujojo mokslo bruožas, kuris skatina griauti 
„sienas“ tarp mokslų, kad galima būtų priartėti prie didesnio aiškumo 
įvairiausiose srityse. 

2. Teisės mokslas vis labiau tampa atviras kitiems mokslams, 
inovacijoms ir pokyčiams. Atlikus empirinį tyrimą, Clarivate Analytics 
Web of Science mokslo duomenų bazėje buvo rasta 109 005 straipsniai, 
kuriuose vartojama sąvoka „teisinis“ (angl. „legal“) ir 2758 mokslo 
straipsniai, kuriuose vartojama sąvoka „tarpdiscipliniškumas“ (angl. 
„interdiscplinarity‘) visose mokslo srityse, iš jų buvo 31 teisės mokslo 
straipsnis. Geriausių pasaulyje universitetų teisės fakultetai/mokyklos vis 
labiau atlieka tarpdisciplininius tyrimus su kitais mokslais. Ateitis parodys, 
ar skirtingi mokslai susikalbės tarpusavyje. Dabartinė būsena rodo, kad vis 
labiau atsiranda norinčiųjų užmegzti pokalbį.

Literatūra:
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Стелла Морозова 
(Київ)

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: ШЛЯХИ ВЗАЄМОДІЇ

У рік святкування столітнього ювілею Національної академії 
наук України  хочеться звернути увагу на окремі питання зв’язку на-
укових досліджень у сфері юридичної науки (на прикладі приватного 
права та цивільного процесу) і практичної юриспруденції (на прикла-
ді судової діяльності).

Багаторічне вивчення наукових досліджень, що проводилися в 
Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України, зна-
кових для Інституту монографій і збірників наукових праць, в яких 
підводяться підсумки його діяльності [1–5], дає автору підстави ствер-
джувати, що теоретико-методологічні схеми наукових досліджень і 
оцінки суспільних явищ, моделі вирішення спеціальних юридичних 
завдань, напрями розвитку юридичної науки і практики ґрунтуються 
на розумінні права, яке домінує на відповідному історичному етапі 
розвитку державності, утвердження державного ладу, розвитку пра-
вового мислення.

За роки своєї діяльності Інститут зробив істотний внесок у роз-
виток української юридичної науки і практики державно-правового 
будівництва [6, с. 10]. Результати наукових досліджень, викладені в 
публікаціях, у монографіях, наукових журналах та збірниках, довід-
ково-енциклопедичних виданнях, підручниках тощо, завжди відобра-
жали сучасні для моменту їх проведення проблеми.

Навіть якщо трактувати зв’язок науки з практичною діяльністю 
спрощено, як необхідність тотожності між теоретичними висновками 
і фактичним станом, наприклад, законодавчим регулюванням, судо-
вою діяльністю, то й таких досліджень у сфері проблем цивільного 
права і цивільного процесу, сімейного права та міжнародного приват-
ного права на сьогодні небагато, не кажучи про прогностичність су-
часних досліджень.

Наукові теми як складні завдання, які потребують невідкладного 
вирішення, прийнято поділяти на теоретичні, практичні та змішані, 
вони покликані вирішити галузеві, міжгалузеві і глобальні наукові 
проблеми. І якщо вирішення глобальних проблем було характерне 
для наукових досліджень з міжнародного публічного права, то остан-
нє десятиліття почастішали теми, в яких пропонується вирішувати 
проблеми приватноправового характеру, наприклад, у сфері цивіль-
но-правових аспектів викрадення дітей, визнання і виконання рішень 
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іноземних судів, європейського процесуального права. Частіше за все 
теми таких досліджень мають міжгалузеве і глобальне значення.

Теоретичні теми наукових розвідок зазвичай розробляються з 
превалюючим використанням наукової літератури, практичні – на 
підставі вивчення, узагальнення і аналізу результатів, матеріалів ді-
яльності правозастосовних органів (судів, прокуратури, адміністра-
тивних органів). 

Зазвичай науковці здійснюють дослідження за змішаними тема-
ми, які поєднують в собі теоретичний і практичний аспекти.

Вивчення  наукових робіт, в яких зазначено, що емпіричну базу 
дослідження складають матеріали судової практики, доводить, що 
практично відповідних матеріалів (рішень суду) може бути викори-
стано від 1 до 5. 

Причому рішень однієї інстанції. Якщо це рішення першої ін-
станції, то досить часто науковець навіть не переймається тим, щоби 
перевірити подальшу долю справи (за рішеннями другої і касаційної 
інстанцій).

Вибір теми і проведення досліджень на належному рівні можуть 
полегшити відповідні практичні знання і навички здобувача. Такі 
знання та навички можуть бути набуті, наприклад, під час стажування 
у судах різної юрисдикції і інстанційності.

Співпраця судів з академічними колами є дуже актуальною на 
сьогодні. Зауважимо, що законодавство передбачає певні можливості 
для такої співпраці. Так, ч. 1 ст. 47 Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів» передбачає необхідність утворення при Верховному 
Суді Науково-консультативної ради з числа висококваліфікованих 
фахівців у сфері права для підготовки наукових висновків з питань 
діяльності Верховного Суду, що потребують наукового забезпечення. 
Стаття 404 ЦПК України визначає порядок звернення суддів до фахів-
ців Науково-консультативної ради при Верховному Суді. Редакція цієї 
статті потребує перегляду, оскільки не відповідає потребам судової 
практики. Однак практичний досвід свідчить, що такої співпраці за-
мало як для судів, так і науковців.

У верховних судах ЄС надають великого значення співпраці су-
дів з академічними колами.

Університети, академії країн ЄС підтримують суди в їх дослід-
ницькій роботі, а суди, в свою чергу, надають платформу для отри-
мання практичних знань науковцями, багато з яких у подальшому 
стають працівниками суду.

Від такої співпраці виграють всі. Суддя отримує знання і матері-
али, які сприяють якісному, незалежному і ефективному розгляду су-
дових спорів. Науковець – ґрунтовну емпіричну базу для проведення 
досліджень та підтвердження теоретичних тез.
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Теми науково-дослідницьких робіт можуть охоплювати певне 
коло питань, цікавих і корисних не тільки суду і науковцю, а і необ-
хідних законодавцю. Нагальними на сьогодні, є теми, що стосуються 
досліджень законодавства у взаємозв’язку з прецедентним правом, 
розробки простих і стандартизованих документів для полегшення ро-
боти судів, управлінської діяльності у судах, а також моніторинг зако-
нодавства ЄС, міжнародного прецедентного права тощо.

З огляду на реформування судової системи, прийняття нових ре-
дакцій процесуальних кодексів та перманентні зміни законодавства, 
а також враховуючи необхідність забезпечення мобільності у роботі 
суддів та судів, діяльність науковців також має бути більш злагодже-
ною, направленою на реалізацію свого інтелектуального потенціалу, 
використовуючи можливості судів для проведення досліджень на най-
вищому рівні.
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Щорічно в Україні захищається значна кількість дисертаційних 
досліджень на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата юри-
дичних наук. За понад 15 років, наприклад, за спеціальністю 12.00.04 
(напрям досліджень господарське право, господарсько-процесуальне 
право), було захищено 37 докторських та понад 280 кандидатських 
дисертаційних робіт [1, с. 55]. Втім, проблеми, які існують у здійснен-
ні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності 
свідчать про те, що результати дисертаційних робіт не враховуються 
під час розробки регуляторних актів. Про незатребуваність резуль-
татів досліджень правового забезпечення економіки у регуляторній 
діяльності, що впливає на якість нормативно-правових актів і при-
зводить до порушень Закону України «Про засади державної регуля-
торної політики у сфері господарювання», вказує А. Г. Бобкова [2], 
що потребує вирішення. Метою даного дослідження є обґрунтування 
пропозицій щодо підвищення ролі результатів наукових досліджень 
для законодавчої та правозастосовної практики.

Кількість регуляторних актів в Україні постійно збільшується. У 
2016 р. Офісом ефективного регулювання було підраховано їхню кіль-
кість за такими напрямами, як будівництво, енергетика, контроль і 
нагляд, сільське господарство, а також транспорт. Наприклад, у сфері 
контролю та нагляду нараховувалось 2975 регуляторних актів, у сфері 
транспорту – 1948, будівництва – 1351; енергетики – 1413; сільського 
господарства – 1396. Загальна кількість регуляторних актів лише у 
вказаних п’ятьох сферах становила 9172, з яких 1221 – це постанови 
Кабінету Міністрів України. І лише у 7–8% випадків можливо пора-
хувати результативність регуляторного акта [3]. При цьому, поступові 
концептуальні зміни, які проходять в Україні у контексті виконання 
Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (далі – ЄС), інтеграції 
глобальних Цілей сталого розвитку у різні сфери життя, обумовлю-
ватимуть прийняття все більшої кількості нових нормативно-право-
вих актів та істотної модернізації законодавства. Це потребуватиме 
забезпечення того, щоб якість таких актів не була втрачена у швидких 
темпах їхньої розробки та прийняття. 

Державна регуляторна служба України (далі – ДРС України) за-
значає, що у 2017 р., не зважаючи на високий рівень дотримання ор-
ганами виконавчої влади процедури підготовки аналізу регуляторного 
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впливу (98% проектів регуляторних актів, наданих на погодження до 
ДРС України), якість підготовки такого аналізу з дотриманням вимог 
Методики проведення аналізу впливу та відстеження результатив-
ності регуляторного акта (далі – Методика) потребує покращення [4]. 
Ефективне здійснення аналізу регуляторного впливу відповідно до 
Методики часто потребує спеціальних знань, наприклад, проведення 
розрахунків витрат для суб’єктів господарювання внаслідок прийнят-
тя регуляторного акта, визначення груп суб’єктів, на яких проблема, 
що мають намір вирішити за допомогою регуляторного акта, справляє 
вплив, визначення альтернативних способів досягнення поставлених 
цілей тощо. Крім того, у 2015 р. Україна, як і інші країни – члени 
ООН, приєдналась до процесу реалізації Цілей сталого розвитку до 
2030 року. У цьому контексті подальших змін потребуватиме здійс-
нення аналізу регуляторного впливу, який повинен зосереджуватись 
не лише на скороченні витрат для суб’єктів господарювання, але й на 
оцінці екологічного та соціального впливу. Саме у проведенні тако-
го аналізу визначальну роль повинні мати провідні наукові установи, 
адже цей процес потребуватиме поглиблених знань та проведення на-
укових досліджень.

На сьогодні простежується досить низький рівень обґрунтування 
наслідків прийняття нормативно-правових актів. Якщо взяти проекти 
законів на сайті Верховної Ради України, які зареєстровані у 2018 р., 
можна знайти значну кількість документів, які підтверджують по-
верхневий підхід до складання законопроектів. Яскравим прикладом 
виступає проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо стимулювання розвитку вітчизняної промисловості 
№ 8145 від 16.03.2018 р., згідно з яким передбачається зменшення 
фіскального навантаження та запровадження стимулюючих заходів 
для розвитку української промисловості, зокрема передбачено 7 ви-
падків звільнення від оподаткування, наприклад, операцій із ввезення 
на митну територію України товарів та послуг, необхідних для роз-
витку виробничих потужностей та основних фондів промислових 
підприємств. При цьому, в пояснювальній записці у розділі «фінан-
сово-економічне обґрунтування» зазначено, що реалізація законопро-
екту не потребуватиме додаткових видатків із Державного бюджету, 
втрати доходів бюджетів усіх рівнів будуть незначними, а практична 
реалізація законодавчої ініціативи вже у 2019 р. дозволить збільшити 
прогнозний рівень ВВП на 4–5 млрд дол. США, що у свою чергу доз-
волить наповнювати бюджети усіх рівнів додатковими доходами від 
36 до 42 млрд грн щорічно. Втім, законопроект не передбачає розра-
хунків втрат бюджетів та потенційні шляхи заповнення цих прогалин 
у бюджеті, не обґрунтовує скасування податків саме для зазначених 
у законопроекті суб’єктів тощо. При цьому, згідно з Методичними 
рекомендаціями «Правила оформлення проектів законів та основні 
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вимоги законодавчої техніки» законопроект вноситься на реєстрацію 
разом пояснювальною запискою, яка має містити обґрунтування очі-
куваних соціально-економічних, правових та інших наслідків засто-
сування закону після його прийняття, а також зазначення про те, що 
реалізація законопроекту впливає чи не впливає на видаткову та/або 
доходну частину державного чи місцевих бюджетів. У разі внесен-
ня законопроекту, реалізація якого впливає на державний чи місцеві 
бюджети, до нього додаються фінансово-економічне обґрунтування 
(розрахунок розміру витрат) та пропозиції щодо покриття цих витрат. 
Втім, вищезазначений законопроект такого обґрунтування не містить.  

Це свідчить про необхідність зміни підходу до законопроектної 
роботи. Наприклад, у контексті оновлення Комерційного кодексу Ту-
рецької республіки під впливом євроінтеграційних процесів у 2000 р. 
Міністерством юстиції була сформована наукова комісія на чолі з про-
фесором права Стамбульського університету. До складу комісії, крім 
вчених, також входили судді, представники неурядових організацій, 
юристи та інші експерти, якими було здійснено дослідження євро-
пейського економічного права. Протягом 5 років було проведено 631 
зустріч з метою обговорень питань, пов’язаних з процесом розробки 
нового кодексу [5]. Такий підхід істотно відрізняється від ініціативи 
Міністерства юстиції України у 2016 р. зі скасування Господарського 
кодексу України, яка не підкріплювалась жодними аналізами впливу 
такого скасування та оцінкою всіх можливих альтернативних варіан-
тів вирішення наявних проблем, наприклад, шляхом внесення змін до 
Господарського кодексу України як стрижневого та системоутворюю-
чого акта у сфері господарських відносин. 

Наукові дослідження, як правило, відображають виявлені недо-
ліки у діючому законодавстві та пропонують шляхи їх вирішення. 
Це може стати підґрунтям для виконання заходів з повторного від-
стеження (через рік з дня набрання чинності регуляторного акта) та 
періодичного відстеження (1 раз на кожні три роки, починаючи з дня 
закінчення заходів з повторного відстеження) результативності регу-
ляторних актів відповідно до ст. 10 ЗУ «Про засади державної регу-
ляторної політики у сфері господарювання», яка не завжди викону-
ється на практиці. Згідно з даною статтею для відстеження результа-
тивності регуляторних актів можуть бути використані дані наукових 
досліджень, втім вбачається доцільним закріпити обов’язок надавати 
наукове обґрунтування кількісних та якісних значень показників ре-
зультативності. 

Особливо важливо залучати наукові установи при проведення 
оцінки регуляторного впливу потенційних міжнародних торговель-
них угод, в яких Україна виступає стороною, і порядок проведення 
якої в Україні відсутній. Наприклад, у ЄС таких механізмів існує де-
кілька, що відповідають відповідним етапам процесу укладення тор-
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говельної угоди, під час яких здійснюється збір та аналіз інформації 
для підтримки рішення щодо необхідності укладання торговельної 
угоди, застосовується спеціальний аналітично-прогностичний інстру-
мент «Оцінка впливу міжнародної торгівлі на сталий розвиток», що 
проводиться експертами для виявлення потенційного екологічного, 
соціального та економічного впливу угоди, та проводиться економіч-
ний аналіз угоди. Так, оцінка впливу міжнародної торгівлі на сталий 
розвиток у випадку Угоди про асоціацію з ЄС проводилась консорці-
умом ECORYS за фінансової підтримки Європейської комісії [6]. Не 
зважаючи на той факт, що оцінка передбачала аналіз впливу як для 
ЄС, так і України, ініціатива про її проведення походить від ЄС. Тобто 
в першу чергу, це інструмент ЄС для врахування всіх позитивних та 
негативних впливів угоди для своєї економіки. Постає питання, чому 
Україна не проводить такого аналізу впливу для своєї економіки, за-
ймаючи позицію приєднання до запропонованих умов, без залучення 
науковців-експертів з відповідних питань. 

Таким чином, реалізація наведених пропозицій сприятиме підви-
щенню ролі правових наукових досліджень під час модернізації гос-
подарського законодавства, що дозволить підвищити рівень результа-
тивності наукових досліджень та наукового обґрунтування процесів 
формування сучасного господарського законодавства.  
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ДЕЯКІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІСТОРІЇ ПРАВА  
У ЗАХІДНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

Предмет науки історії права хронологічно сфокусований на ви-
вченні минулого, без дослідження якого неможливо пізнати та про-
гнозувати аналогічні процеси сьогодення та майбутнього. Однак, 
сьогодні в 100-річний ювілей Академії здається, що держава впала 
у забуття та втратила розуміння межі між історією та ідеологією. Ба-
жання швидко отримати від історії прості та зручні відповіді є сьо-
годні загальною тенденцією та прикметою інструменталізації історії. 
Хоч історія права наразі є менш залежною від вимог політичного та 
соціального попиту ніж політична історія, однак також безперечно 
відчуває ці зовнішні впливи. Саме тому надважливим є розвиток істо-
рико-правової науки в незалежних неурядових академічних інституці-
ях. І те, що сьогодні питання майбутнього правової науки підіймають 
молоді науковці – ті, чиїми руками вона творитиметься, – надихає та 
дає сподівання, що золотий вік історико-правової науки ще настане.

На жаль, в українських університетах викладання історії права 
суттєво втрачає свої позиції. Університетські професори скаржаться 
на катастрофічне зменшення кількості годин, відведених на викла-
дання історико-правових дисциплін. Цікаво, що про кризу історії пра-
ва зазначають і західні, зокрема, німецькі вчені. Вони ілюструють це 
суттєвим зменшенням ваги історії права у вихованні та освіті сучас-
них юристів. Яких наслідків від цього очікувати, розмірковують ні-
мецькі професори Вольфганг Бургдорф та Корнел A. Цвірляйн: І зно-
ву, сьогодні загальноприйнятий тиск на «реформу» веде до ситуації, 
коли складні суспільні функції істориконаукової рефлексії вирішу-
ються наївними сподіваннями, що колишні бізнес-юристи, юристи, 
які працюють в страхових компаніях, і кримінальні судді отримують 
певні знання про правову історію як таку. Наслідком може стати по-
дальша пауперизація (загальне збідніння) юридичної освіти. Поточ-
на догма підвищення ефективності все більше визначається лише як 
скорочення тривалості навчання, як «школофікація» (перетворення 
на шкільну освіту), спрощення аргументацій, міркувань, мислення та 
викорінення навчальних дисциплін які вважаються невідповідними. 
Одна з найважливіших сфер людського співіснування, право, близька 
до втрати виміру рефлексії та ретроспективної залежності [1].

Професор Деніл Сіменс коментує такий песимізм з певною часткою 
іронії «може скластися враження, що історія права повільно й неминуче 
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вмирає – або перебуває у комі щонайменше останні 30 років» [2]. З одно-
го боку, можна погодитися з тим, що риторика кризи історії права налічує 
вже мінімум сто років і має розглядатися як логічний наслідок відмови 
від історичного обґрунтування існуючих правових норм [1].

Однак, мабуть не лише це є підставою для таких песимістичних 
висновків. В західній історіографії ця криза посилюється жорсткою опози-
цією всередині історико-правової спільноти. Йдеться про поділ істориків 
права на внутрішніх та зовнішніх, а самої історії права – на стару орто-
доксальну та нову модерну, сфокусованих на різних підходах та періодах.

Внутрішній історик права залишається якомога більше в межах 
характерно проявних правових речей; його джерела є юридично значу-
щими, так само як основні питання, які він хоче описати або пояснити, 
наприклад, зміни до норм судочинства, до судової юрисдикції, підруч-
ники для студентів-початківців юридичних факультетів або вчення про 
вину потерпілого. Зовнішній історик пише про взаємодію між комплек-
сом правових речей та широким суспільством, частиною якого вони є, 
зокрема для дослідження соціального контексту права та його соціаль-
них наслідків, і, як правило, шукає висновки про ці наслідки [2].

Вихід із гострого конфлікту, що спостерігається і між англійськими 
історико-правовими школами також, дослідники вбачають у співпраці док-
тринальних (догматичних) та соціально-правових (міждисциплінарних) під-
ходів до права, які повинні працювати разом та доповнювати одні одних.

Цікаво це аргументує професор Рассел Сандберг – соціаль-
но-правова робота, яка не приділяє належної уваги поясненню, з’ясу-
ванню та оцінці права, імовірніше, нагадуватиме будинок, побудова-
ний на піску; а «законно-не-обґрунтована» оцінка, очевидно, включа-
тиме спрощення і, навіть, може базуватися на помилках. Адже покла-
дені в основу висновків уявлення про правові проблеми можуть бути 
поставлені під сумнів внаслідок ретельного аналізу судової практики 
та закону. Так само доктринальна догматична робота, що спекулює на 
соціальних, політичних, культурних причинах та наслідках, має очі-
кувати на відповідні коментарі: чиста спекуляція. Це буде ніщо інше, 
як філософування «людини в пабі» – соціологічні, філософські чи по-
літичні висловлювання без посилання або визнання будь-якого дослі-
дження, проведеного у відповідних дисциплінах [3].

На думку вченого синтез підходів має починатися з включення 
вивчення принаймні інтелектуальної історії права та соціальної історії 
права до історії права. Однією, але не єдиною, новою формою історії 
права автор називає критичну історію права. Конкретним її прикла-
дом може бути жіноча історія права – історія, що поєднує юридичний 
(догматичний) і соціальний вимір. Водночас важливо не зводити її до 
простого «вписування» жінки в історію права. Вона має продукувати 
нову історію, що створює можливості для альтернативних наративів і 
потенціал для свіжих інтерпретацій [3].
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Професор Ульріке Бабюзьйо також називає три основні тенденції, 
характерні для сучасних досліджень римського права, які, з певними 
застереженнями, можна екстраполювати на історико-правову науку. 

Перша – це інтернаціоналізація досліджень, пов’язана, передусім з 
геополітичними змінами та поверненням до європейського й міжнародно-
го наукового дискурсу колишніх комуністичних країн Східної Європи. Для 
історико-правових досліджень це означає додаткове розширення можливо-
стей для компаративних перехресних досліджень, а також як паралельне, так 
і сумісне переосмислення заідеологізованих історико-правових просторів. У 
царині римського права це поява інтересу Китаю, що викликана включен-
ням основних елементів приватного права для сучасної правової системи.

Друга тенденція – синтетичність досліджень. Цікавим прикла-
дом є наведені у статті паралельні англо-американський та німецький 
проекти вироблення синтезованого дослідження римського (приват-
ного) права. Незважаючи на очевидну для проектів схожість, вони де-
монструють відмінності в методології, контексті та обсязі. Німецький 
проект зосереджений на приватному праві та ретельно інформує про 
поточний стан досліджень з юридичної точки зору, водночас англій-
ський проект програмно охоплює всі інші правові сфери і переважно 
складений з неюридичної точки зору. Автор прогнозує, що синтез цих 
проектів стане радше комплементарним, ніж конкуруючим.

Третя тенденція – плюралізм дослідницьких підходів. Як показали 
два контрастні синтетичні проекти, підходи до римського права надзви-
чайно диференційовані та розширені протягом останніх 20-ти років не 
тільки щодо джерел, а й у частині їх методології. Крім традиційних дог-
матичних засад приватного права, до кодексу Юстиніана було залучено 
підходи з інтересами в соціальній історії, культурології, літературній кри-
тиці та економіці. Джерела дослідження Corpus juris civilis були доповне-
ні епіграмами, археологічними знахідками та літературними джерелами.

Зрештою, але не менш важливо, зазначає професор Бабюзьйо, римське 
право більше не є виключною прерогативою юридичної професії: стародавні 
історики, філологи та економісти, також працюють над правовим матеріалом, 
щоб отримати інформацію для своїх досліджень з різних правових джерел. 
Тому без перебільшення можна зробити висновок, що римське право на даний 
час перебуває в центрі безпрецедентної множини академічних інтересів [4].

Хоча наука історії права належить до юридичних наук, однак без-
умовно вона зазнає впливу загальних новітніх тенденцій історіопи-
сання, що є її постійним контекстом і основним тлом. Дослідники 
дедалі частіше фокусують увагу на локальному, одиничному, індиві-
дуальному, особлива увага приділяється мікроісторії. 

Водночас науковці наголошують, що трактування та пояснення 
конкретного моменту історії має включати реконструкцію політики, 
суспільства, економіки, звичаїв, законів, моралі і культури минуло-
го остільки, оскільки вони впливали на образ мислення групи або 
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особистості [5]. Актуальним є зарубіжний досвід написання «пере-
хресних», «пов’язаних» історій, у контексті чого особливий інтерес 
представляють території пограниччя, цивілізаційного й культурного 
кордону, до яких належать і українські території. Надважливою є про-
блема пошуку балансу між «націєцентричністю» історії та її трансна-
ціональним виміром. Сьогодні вона значною мірою політизована та 
ідеологізована, а в історико-правових дослідженнях шукає не науко-
вої істини, а підтримки й підживлення офіційного дискурсу.

До певної міри слідування новітнім трендам історіописання кон-
фліктує з іманентно доволі консервативним юридичним методом та 
ускладнюється власне закритим характером систем права, їх пов’я-
заністю із конкретним суспільством. В Україні ситуація ускладнена 
тривалим злиттям політичної та правової історії. Аксіоматичною вва-
жалась теза про відсутність у права власної історії, та повну зумов-
леність історії права історією держави, наслідком чого було злиття 
«права» і «держави» у, так би мовити, двоєдиному предметі науки та 
навчальної дисципліни. Лише нещодавно почався процес їх роз’єд-
нання, в назвах інституцій та інституційних підрозділів «державу» та 
«право» намагаються розділити, чи принаймні поміняти місцями, прі-
оритет віддавши праву. В наукових дослідженнях цей процес також 
відбувається, однак не так швидко як можна було б очікувати.

Про конфронтацію між догматичною та соціальною історією 
права говорити не доводиться, соціальна історія права лише починає 
відновлюватись після тривалого домінування догматичних дослі-
джень, зумовлених тривалим пресингом марксистської методології ї 
права в радянський період. Очевидно можна прогнозувати розвиток 
науки історії права в цьому напрямі й у цьому контексті звернення 
до досвіду розвитку західної історико-правової науки для уникнення 
гострих кутів та жорстких конфронтації видається може виявитися 
корисним і продуктивним.

Перелік використаних джерел
1. Siemens D. Towards a New Cultural History of Law // Law and 

Historiography: Contributions to a New Cultural History of Law. Volume 3. No 2. 
2012. URL: http://www.inter-disciplines.org/index.php/indi/article/view/64/52

2. Parker K. M.  Writing Legal History Then and Now: A Brief 
Reflection // American Journal of Legal History. Volume 56. Issue 1. 1 
March 2016. P. 168–178. URL: https://doi.org/10.1093/ajlh/njv018

3. Sandberg R. Religion, Law and Society. Cambridge University Press, 2014.
4. Babusiaux U. The Future of Legal History: Roman Law // 

American Journal of Legal History. Volume 56. Issue 1. 1 March 2016. P. 
6–11. URL: https://doi.org/10.1093/ajlh/njv008

5. Stone L. The Future of History // Thesis. 1994. Вып. 4. URL: 
https://igiti.hse.ru/data/030/314/1234/4_3_1Stone.pdf



РОЗДІЛ ІІ • Майбутнє науки та освіти очима молодих учених  

51

Катерина Глущенко 
(Київ)

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Важливими тенденціями реформування національних систем вищої 
освіти в більшості країн є інтернаціоналізація вищої освіти та інтегра-
ція освітнього простору. Завдяки інтернаціоналізації можна підвищити 
якість та конкурентоспроможність вищої освіти як на індивідуальному 
рівні (студенти, викладачі) так і на національному. Інтернаціоналізація – 
це процес, який трансформує національні освітні системи та забезпечує 
їм конкурентні позиції на міжнародних ринках освіти і праці.

На сьогоднішній день інтернаціоналізація є однією з найважливіших 
характеристик сучасного університету, а її показники мають велике значен-
ня серед інших показників ефективності діяльності закладу вищої освіти.

В своїх дослідженнях Дж. Найт зазначає, що розвиток вищої 
освіти одночасно відбувається як в межах внутрішнього національ-
ного простору так і за рахунок транскордонної освіти. Відповідно, в 
межах національного простору формами інтернаціоналізації є реалі-
зація в країні міжнародних освітніх програм, діяльність закордонних 
філій, інших закладів вищої освіти, спільні наукові дослідження та 
публікації з зарубіжними партнерами тощо. В свою чергу, транскор-
донна освіта розглядається як більш ширше поняття інтернаціоналі-
зації, як форма «руху людей, знань, програм, провайдерів, політики, 
ідей, навчальних планів, проектів, досліджень і послуг за межами на-
ціональних або регіональних кордонів національної юрисдикції» [1].

В Керівних принципах забезпечення якості транскордонної ви-
щої освіти, що були розроблені у співпраці між ОЕСР та ЮНЕСКО 
акцентовано увагу на важливості розвитку міжнародного співробіт-
ництва у сфері вищої освіти, а також на забезпеченні якості транскор-
донної освіти, захисту суб’єктів освітнього процесу від  недобросо-
вісних постачальників освітнього продукту та разом з тим, визнано 
необхідність збереження національних освітніх систем[2] .

Підвищена конкуренція змушує національні освітні системи розробля-
ти власні стратегії інтернаціоналізації. Згідно звіту Міжнародної асоціації 
(IAU), у 2014 р. більше 50% університетів мали власну програму або страте-
гію інтернаціоналізації, а 22% повідомили, що таку програму розробляють. 
Пріоритетними діями в напрямі інтернаціоналізації є академічна мобіль-
ність студентів та викладачів і спільні міжнародні наукові дослідження [3].

Стратегія реформування вищої освіти в Україні до 2020 року пе-
редбачає, що метою її реалізації є реальне входження національної 
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системи вищої освіти в світовий та європейський освітній простір 
шляхом її інтернаціоналізації та забезпечення конкурентоздатності 
університетів через підтримку міжнародного співробітництва у вищій 
освіті, їх участі у міжнародних освітніх і дослідницьких програмах, 
програмах академічної мобільності, міжнародних рейтингах тощо [4]. 
На даному етапі, українські ЗВО активно працюють у напрямку роз-
робки та реалізації таких університетських стратегій.

Як зазначає В. Лозовий, «міжнародний ринок вищої освіти становить 
близько 100 млрд  доларів. У США вища освіта – п’ята у грошовому об-
численні стаття експорту американської економіки. В Австралії освітня га-
лузь є третім найбільшим джерелом бюджетних надходжень в економіку 
країни. В 2014 році уряд Канади визнав транскордонну освіту одним з ос-
новних факторів для створення робочих місць і планує до 2022 року вдвічі 
збільшити кількість іноземних студентів – до 450 тис. осіб» [5].

В Україні впродовж двох останніх років кількість українських за-
кладів вищої освіти, де навчаються іноземні студенти, зросла зі 185 до 
228. Як зауважують в Міністерстві освіти і науки України, тільки у 2017 
році було видано майже 40 тисяч запрошень на навчання. У 2018 році в 
Україні навчається понад 66 тисяч іноземних студентів. Для порівнян-
ня, у 2011 році їх було 53664 [6]. Серед усіх регіонів України за кіль-
кістю іноземних студентів лідирує Харківська область, де навчається 
понад 20 тис. іноземних студентів [7]. Що ж стосується країн, з яких 
прибувають на навчання в Україну, то найбільше навчається студентів з 
Азії: Туркменістану, Азербайджану, Китаю, Індії, Іраку, Ірану тощо. По-
над 4 тис. іноземних студентів представляють європейські країни [5]. 

Слід зазначити, що не дивлячись на привабливі сторони процесу ін-
тернаціоналізації, також є ризики і загрози, які пов’язані з втратами люд-
ського, інтелектуального та фінансового капіталу. Сюди можна віднести 
недобросовісну конкуренцію іноземних провайдерів на регіональних та 
національних ринках праці, зменшення внутрішнього попиту на послу-
ги вищої освіти за рахунок міграції, низьку якість підготовки іноземних 
студентів, значну комерціалізацію освіти, торгівлю навчальними програ-
мами та масовий характер вищої освіти. Незважаючи на це, процес ін-
тернаціоналізації закладів вищої освіти без сумніву впливає на основні 
компоненти якості вищої освіти, зокрема, на якість навчальної програми, 
якість освітнього процесу та якість випускника. Крім того, вона сприяє 
розвитку інтелектуального потенціалу студентів та викладачів та  форму-
ванню позитивного іміджу університетів в цілому. 

В Україні процеси інтернаціоналізації у вищій освіті ще  недостат-
ньо активні. Це пов’язано з багатьма факторами, як наприклад, неве-
лика кількість українських університетів в міжнародних академічних 
рейтингах, низький рівень цитування наукових публікацій, низькі по-
казники міжнародної академічної мобільності студентів та викладачів, 
недостатня кількість англомовних освітніх програм тощо. Щодо забез-
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печення міжнародної співпраці, то однією з проблем є недостатній рі-
вень іншомовної компетентності як студентів так і викладачів, відсут-
ність стимулів такого співробітництва, що в свою чергу, призводить до 
низької ефективності використання коштів міжнародних проектів. Це 
зумовлено недостатньою увагою до напряму інтернаціоналізації вищої 
освіти з боку держави, що в цілому негативно впливає на ефективність 
діяльності закладів вищої освіти та їх конкурентоспроможність. 

Тому, для інтеграції вищої освіти України  до європейського та сві-
тового освітнього простору необхідно прикласти максимум зусиль, які 
будуть спрямовані на формування державної стратегії інтернаціоналі-
зації вищої освіти, розробку та впровадження всіма ЗВО відповідних 
стратегій з урахуванням їх цілей і можливостей, залучення до процесу 
інтернаціоналізації всіх суб’єктів освітнього процесу, забезпечення ви-
сокої якості надання освітніх послуг для іноземних студентів, а також не 
менш важливим є запровадження системи заохочення ЗВО до розроблен-
ня та реалізації стратегії інтернаціоналізації й забезпечення матеріальної 
мотивації наукових і науково-педагогічних працівників до збільшення 
наукових досліджень в європейському та світовому освітньому просторі.
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Р о з д і л   III
ПРАВО ТА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Анна Гурова 

(Київ)

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ 
ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ (ДЗЗ)  

ДЛЯ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ

Сфери практичного застосування космічних технологій розши-
рюються з геометричною прогресією. Початок активного впрова-
дження в повсякденне життя космічних даних був пов’язаний із забез-
печенням глобальних комунікації та навігації транспортних систем, 
проте наразі, з використанням, зокрема такої інформаційної платфор-
ми як «СПАЙДЕР-ООН», за допомогою даних зі космосу здійснюєть-
ся попереднє виявлення екологічних загроз, боротьба зі стихійними 
лихами, запобігання епідеміям тощо. Не є таємницею й використання 
космічних технологій для військових та контррозвідувальних цілей. 

З підвищенням доступності отримані з космосу дані почали ви-
користовуватись групами або окремими індивідами не тільки в мир-
них цілях. Яскравим прикладом цього є застосування терористами 
фотознімків з Google Earth для прицільної військової атаки на бри-
танські війська, розміщені в м. Басра (Ірак). Супутникові фотографії 
мали настільки високу роздільну здатність, що на них можна було чіт-
ко виявити будівлі всередині баз, уразливі райони, такі як наметове 
містечко, санвузли та місця, де розташовані легко броньовані автомо-
білі [1]. 

За десять років після цього, у 2017 році Єгипет та Сирія пред-
ставили в Комітет ООН з мирного використання космічного просто-
ру (далі – Комітет з космосу) документ під назвою «Боротьба з теро-
ризмом з використанням космічної техніки», в якому пропонувалось 
міжнародній спільноті розглянути такі питання: 1) визначення «гаря-
чих точок» терористичних зон, використовуючи зображення з висо-
кою просторовою роздільною здатністю  (з розміром пікселя менше 
50 см); 2) визнання місць «гарячих точок» за допомогою точних ко-
ординат GPS-супутників; 3) відстеження діяльності та переміщення 
терористів та їх поведінки через аналіз супутникових зображень і 
засобів супутникового зв’язку; 4) здійснення обміну різними супут-
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никовими зображеннями серед країн для охоплення їх уражених ді-
лянок протягом 24 годин; 5) побудова системи геоданих, пов’язаних 
з «плямами» у визначенні місць дислокації терористів, і збереження 
їх в міжнародному інформаційному банку, право на запит до якого 
матимуть уряди країн, які страждають від тероризму; 6) посилення 
можливостей Контртерористичного комітету ООН; 7) підтримання з 
його допомогою здатності держав – членів ООН запобігати терорис-
тичним актам як у межах своїх кордонів, так і в регіонах [2]. Проте 
в порядок денний Комітету з космосу ці питання ні на 2018, ні на 
2019 роки не ввійшли, причиною чого ним було названо наявність до-
статніх ресурсів для вирішення цього питання, зокрема в межах плат-
форми космічної інформації «СПАЙДЕР-ООН» та діяльності Контр-
терористичного комітету ООН. 

Відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН 1373 від 2001 року 
мандат Контртерористичного комітету ООН поширюється на кри-
міналізацію та запобігання іншим чином фінансування тероризму, 
координацію співпраці держав щодо кримінального переслідування 
за пов’язані з тероризмом злочини, обмеження вільної міграції осіб, 
які займаються тероризмом, взаємний обмін інформацією в цій сфері 
[3]. З цього вбачається, що діяльність цього органу може торкатися 
питань використання даних з космосу лише в частині останнього з 
перерахованих пунктів. Разом з тим, як зазначив виконавчий дирек-
тор Фонду «Безпечний світ» Майкл Сімонс, саме пропозиція вільного 
обігу космічних знімків з високою роздільною здатністю й була най-
більш дискусійною серед поданих Єгиптом та Сирією пропозицій [4]. 
Справа в тому, що Контртерористичний комітет ООН не може забез-
печити це з огляду на положення ст. 5 та 12 Резолюції ГА ООН 45/61 
від 1986 року «Принципи, які стосуються дистанційного зондування 
Землі», згідно з якими держави надають іншим державам можливість 
брати участь в дистанційному зондуванні на справедливих і взаємо-
прийнятних умовах, і навіть державі, чия територія зондується, до-
ступ до первинних та оброблених даних надається на недискриміна-
ційних засадах та за розумних умов оплати (виділено мною А. Г.) [5]. 
Іншими словами, жодна держава чи підюрисдикційний їй оператор 
ДЗЗ не зможе та й не захоче надати безоплатно такого роду відомості 
і матиме на це правову підставу. Єдиним виключенням є положення 
ст. ст. 10 та 11, згідно з якими, якщо в розпорядженні суб’єкта зонду-
вання є інформація, що здатна запобігти будь-якому шкідливому для 
природного середовища Землі явищу, то він зобов’язаний повідомити 
її відповідним державам, більше того, уже оброблені та проаналізо-
вані дані, корисні для держав, що зазнали шкоди внаслідок стихійних 
лих, чи тих, що можуть зазнати такої небезпеки, передають такі дані 
за можливістю в найкоротші строки [5]. Оскільки умов передачі в цій 
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статті не відображено, можна зробити висновок, що така інформація 
надається безоплатно. 

На цих засадах діє уже згадувана платформа «СПАЙДЕР-ООН», 
адже згідно із резолюцією ГА ООН 61/101 від 2006 року, вона була 
заснована для забезпечення універсального доступу для всіх країн та 
міжнародних і регіональних організацій на всі види космічної інфор-
мації та послуг для підтримки повного циклу управління катастрофа-
ми як природного, так і антропогенного походження [6]. Важливим 
для окреслення сфери дії цієї платформи є визначення поняття ката-
строфи, під яким розуміють порушення функціонування суспільства 
в будь-якому масштабі через шкідливі події, що взаємодіють із умова-
ми незахищеності суспільства, що спричиняє людські, матеріальні чи 
екологічні збитки та збитки, які не перевищують здатність постраж-
далого суспільства справлятися шляхом використання лише власних 
ресурсів [7]. З огляду на це, очевидним вбачається вільне поширення 
інформації ДЗЗ з платформи «СПАЙДЕР-ООН», навіть якщо вона 
стосується не лише запобігання чи боротьби з наслідками стихійних 
лих, але й інших надзвичайних подій. Та чи охоплюють вони своїм 
змістом тероризм?

Не зважаючи на те, що тероризм наразі є досить поширеним яви-
щем, для виведення його змісту досі послуговуються дефініцією те-
рористичного акту, відображеною в проекті Конвенції про запобіган-
ня тероризму і покарання за нього 1937, яка так і не набула чинності, 
а саме: терористичні акти є злочинними діями, спрямованими проти 
держави або мають на меті тероризувати певних осіб, або групу осіб, 
або населення в цілому [8; c. 53]. Проте це визначення мало дає для 
виявлення семантичного зв’язку загальноприйнятого поняття теро-
ризму та катастроф в розумінні резолюції ГА ООН 61/101. 

Наведемо декілька наукових підходів до визначення поняття те-
роризму. Так, М. О. Баймуратов визначає тероризм через аспекти його 
проявів: тероризм — це злочин, який полягає у застосуванні або за-
грозі застосування насилля, як правило проти життя людей, для наг-
нітання страху, що дозволяє досягти політичних цілей, які, на думку 
тих, хто до нього звертається, не можуть бути досягнуті законними 
засобами [8; c. 53-54]. А. О. Гаркуша та Т. В. Костуренко тлумачать 
міжнародний тероризм як публічно здійснювані суспільно небезпечні 
дії або загрозу вчинення таких дій, які спрямовані на громадян або 
територію більш ніж однієї держави, пов’язані із використанням за-
лякування як інструменту для досягнення певної мети, та посягають 
на міжнародний правопорядок [9]. Зазначені наукові сентенції дозво-
ляють знайти спільні риси між катастрофами, щодо яких здійснюєть-
ся моніторинг платформою «СПАЙДЕР-ООН» та тлумаченням теро-
ризму. По-перше це, сам характер діяльності: суспільно небезпечні 
події, що виникають на ґрунті незахищеності суспільства, по-друге, 
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наслідки, на настання яких вони спрямовані, або яких вони досяга-
ють, полягають у порушенні нормального функціонування суспіль-
ства внаслідок людських, матеріальних, екологічних чи інших втрат. 
Разом з тим, існують і суттєві відмінності, найважливішою з яких є те, 
що тероризм завжди визначається як цілеспрямовані дії для досягнен-
ня якихось цілей, а катастрофа може відбуватися стихійно внаслідок 
дії сил природи. Проте, якщо ці два деструктивних чинника поєдну-
ються в одній події, чи можна з огляду на непрямий причинно-на-
слідковий зв’язок кваліфікувати окреме еколого-небезпечне діяння як 
терористичне та яке місце в механізмі боротьби з ним відведено ДЗЗ.

Екологічний тероризм не виділяється окремо ні в міжнародних 
актах, ні в національних законодавствах. Так, в Законі України «Про 
боротьбу з тероризмом» використання шкідливих для здоров’я лю-
дей речовин, що створюють небезпеку для населення та довкілля, а 
також умови для аварій і катастроф техногенного характеру є одним з 
проявів технологічного тероризму [10]. Виключення становить Кри-
мінальний кодекс Франції, в ст. 421-2 якого акт тероризму серед ін-
шого закріплюється також як діяльність підприємства, спрямована на 
введення в атмосферу, грунт, надра, харчові продукти або води, в тому 
числі в територіальне море, речовин, які можуть загрожувати здо-
ров’ю людини чи тваринам або навколишньому природному середо-
вищу [11]. Особливістю саме екологічного тероризму, як зазначають 
В. А. Ліпкан та О. Г. Братель, є його найширший суспільний резонанс 
через те, що внаслідок захоплення найважливіших об’єктів життєза-
безпечення, погрози забруднень чи розповсюдження інфекцій, об’єк-
том такого роду не вибіркового впливу виступає не лише конкретно 
взята сфера життєдіяльності, а й життя кожної людини, яка проживає 
на певній території [12]. Вказані підходи до тлумачення екологічно-
го тероризму дають підстави стверджувати, що для кваліфікації по-
гіршення екологічного становища на певній території як тероризму 
не обов’язковим є свідоме, цілеспрямоване застосування насильства, 
як це зазначено в ст.1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», 
достатньою буде і бездіяльності щодо запобігання погіршенню еко-
логічного стану території під час реалізації терористичної діяльно-
сті [11]. Підтвердженням цього є положення ст. ст. 54-56 Протоколу 
І до Женевської конвенції про захист цивільного населення під час 
війни 1949 (далі – Протокол І), які передбачають превентивні захо-
ди щодо погіршення стану навколишнього природного середовища 
внаслідок військових дій шляхом встановлення обов’язку проявляти 
турботу про довкілля в цілому, заборони виведення з ладу об’єктів, 
необхідних для виживання людей, а також тих, що можуть вивільнити 
небезпечні сили [13]. Проте, варто зауважити, що на терористичну 
діяльність організованих збройних груп такі обмеження формально 
не діють, адже вона за своїм характером піддається правовому впливу 
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Протоколу ІІ  до Женевської конвенції про захист цивільного населен-
ня під час війни 1949 (далі – Протокол ІІ), який не містить відповід-
них норм щодо охорони навколишнього природного середовища [14]. 
Разом з тим, міжнародна практика свідчить про одночасне паралельне 
ведення обох видів конфліктів, а отже їх подвійне регулювання.

Найактуальнішим прикладом є збройний конфлікт на сході Укра-
їни. Так, у Звіті про дії за попереднім розслідуванням за 2016 рік Кан-
целярія Прокурора Міжнародного кримінального суду ООН відзнача-
ла, що найпізніше з 14 липня 2014 року відбувається пряме військове 
протистояння між збройними силами Російської Федерації і України, 
а тому поряд з конфліктом не міжнародного характеру, на сході Укра-
їни має місце міжнародний збройний конфлікт (п. 94) [15]. Таким чи-
ном, до військових дій, що відбуваються наразі в районі антитерорис-
тичної операції мають застосовуватися одночасно Протоколи І та ІІ, 
не дивлячись на те, ст. ст. 54-56 Протоколу І щодо захисту необхідних 
для виживання цивільного населення об’єктів, природного середови-
ща, а також установок і споруд, що містять небезпечні сили, не по-
ширюється на внутрішньодержавні конфлікти, які на території прове-
дення антитерористичної операції в Україні набули форми тероризму.

Проте, ці вимоги наразі не виконуються, про що свідчить поло-
ження представленого у червні 2018 року звіту «Проведення оцінки 
та вивчення еколого-техногенного стану Донецької та Луганської об-
ластей з метою розробки рекомендацій щодо природноресурсного 
відновлення на екологічних засадах», згідно з якими 26 шахт зазна-
ють поступового затоплення, відповідно до чого ґрунти просідають 
подекуди на 25 сантиметрів, фільтрувальні станції залишаються в 
незадовільному стані, перманентно зазнають забруднення ґрунти ре-
гіону [16]. Разом з тим, за словами Міністра екології, Україна не має 
доступу до підконтрольних терористам та Російській Федерації тери-
торій, більше того, відповідне Міністерство виходило з пропозицією 
про розширення мандату спостережної місії ОБСЄ на екологічну сфе-
ру, проте їй також доступ  наданий не був [17]. За таких умов, поде-
куди виявити реальні екологічні загрози та їх масштаби в районі про-
ведення антитерористичної операції можна саме завдяки даним ДЗЗ.

Україна поки що не має свого діючого супутника ДЗЗ, а заку-
повує відповідну інформацію в інших операторів ДЗЗ, а також ко-
ристується безоплатними мережами, зокрема «СПАЙДЕР-ООН»  та 
Copernicus Open Access hub. Разом з тим, повертаючись до ідей, ви-
словлених Єгиптом на Сирією у 2017 році на засіданні Комітету з кос-
мосу, слід відзначити, що їх пропозиція щодо обміну високоякісною 
геопросторовою інформацією, якщо така стосується актів екологічно-
го тероризму, ґрунтується на ст. ст. 10, 11 Принципів, які стосуються 
дистанційного зондування Землі. Іншими словами, оператори ДЗЗ 
зобов’язані на безоплатній основі надавати інформацію щодо еколо-
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гічно шкідливих дій або бездіяльності терористичних угрупувань. В 
цьому контексті, необхідною є співпраця Контртерористичного комі-
тету та Комітету з космосу для боротьби з тероризмом шляхом вико-
ристання геопросторової інформації платформи «СПАЙДЕР-ООН», 
предмет моніторингу якої, а саме запобігання та боротьби з катастро-
фами природного та техногенного характеру, охоплює своїм змістом 
активні цілеспрямовані дії терористів щодо впливу на навколишнє се-
редовище, а також обумовлене їх іншою терористичною діяльністю, 
завдання шкоди навколишньому середовищу внаслідок не виконання 
своїх обов’язків щодо запобігання погіршення його стану. Крім того, 
для оперативності передачі інформації вказаним суб’єктам було б 
доцільно розробити порядок безпосередньої передачі такої інформа-
ції операторами ДЗЗ країнам, які можуть зазнати чи зазнають еколо-
го-небезпечних наслідків  тероризму. 
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Олексій Михайський 
(Київ)

ВИСНОВОК ПРО ОЦІНКУ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ТА 
ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В КОНТЕКСТІ ВИДОБУВАННЯ  

СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ

В рамках підписання «Угоди про асоціацію між Україною, з 
 однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовари-
ством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторо-
ни» [1] Україна взяла на себе зобов’язання розробити законодавство 
на виконання Директиви № 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих 
державних і приватних проектів на навколишнє середовище (кодифі-
кація) [2]. Внаслідок цього було прийнято Закон України «Про оцінку 
впливу на довкілля» [3], який змінив умови отримання спеціального 
дозволу на користування надрами та підписання угоди про розподіл 
продукції, тепер обидва документи підлягають обов’язковій ОВД, без 
врахування результатів якого Державна служба геології та надр Украї-
ни (далі – ДСГНУ) не може надати спеціальний дозвіл на користуван-
ня надрами [4], а Кабінет Міністрів України не зможе підписувати з 
інвесторами угоди про розподіл продукції, доки проекти цих угод не 
пройдуть ОВД [5]. 

Процедуру отримання висновку з ОВД можна розділити на на-
ступні етапи:

1) Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД;
2) Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталіза-

ції інформації;
3) Громадські обговорення звіту з ОВД, підготовка звіту про гро-

мадські обговорення;
4) Надання висновку з ОВД;
5) Рішення про провадження планової діяльності;
6) Післяпроектний моніторинг.
На багатьох з цих стадій є дуже суперечливі положення в контек-

сті видобування сланцевого газу, наприклад, у разі виявлення під час 
господарської діяльності значного негативного впливу на довкілля, 
життя та здоров’я людей, рішення про провадження планової діяльно-
сті підлягає скасуванню, проте саме визначення «значного негативно-
го впливу» відсутнє, тому не зрозуміло, як саме потрібно трактувати 
настання «значного негативного впливу» по об’єктивним критеріям. 

Ще одним суперечливим положенням є проведення післяпроек-
тного моніторингу, який відповідно до Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля» здійснює суб’єкт господарювання. Подібний мо-
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ніторинг повинен бути проведений об’єктивно, але суб’єкт господа-
рювання має інтерес продовжувати свою господарську діяльність, от-
римувати прибуток, можливо навіть за рахунок нанесення шкоди на-
вколишньому природному середовищу, саме тому моніторинг власної 
планової діяльності суб’єктом господарювання апріорі не може бути 
об’єктивним та його проведення потрібно передати незалежному ор-
гану державної влади, а його результати зробити у вигляді щорічного 
звітування, результати якого розміщувати у відкритий доступ. 

При цьому сам післяпроектний моніторинг має визначатись 
у висновку з ОВД, тобто без такого визначення він взагалі не має 
обов’язкового характеру, що фактично робить діяльність суб’єкта го-
сподарювання безконтрольною та підвищує рівень небезпеки забруд-
нення довкілля, нанесення шкоди життю і здоров’ю людей в зоні пла-
нової діяльності суб’єкта господарювання. 

Позитивною зміною є створення Єдиного реєстру з ОВД, який 
веде Міністерство екології та природних ресурсів України (далі –Мін-
природи), в ньому зазначається на якій стадії перебуває кожен окре-
мий суб’єкт господарювання у процедурі отримання ОВД, реєстр є 
у відкритому доступі. Ще одним нововведенням у процедурі отри-
мання ОВД стали суб’єкти, що її проводять. ОВД можуть проводити 
лише Мінприроди або уповноважений територіальний орган, залуча-
ючи експертні комісії, які відбираються за конкурсом, тобто фактично 
прибрали процедуру проведення ОВД громадськістю, як це було у ви-
падку з екологічною експертизою. Хоча результати громадської еко-
логічної експертизи мали рекомендаційний характер, вони допомага-
ли створити додатковий тиск на суб’єкта господарювання та більш 
ефективно захистити навколишнє середовище.

Одним з ключових та визначальних нововведень ОВД у контек-
сті видобування сланцевого газу є врахування при ОВД можливого 
транскордонного впливу на довкілля (далі – транскордонний вплив), 
яке додано у Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» на ви-
конання Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у 
транскордонному контексті (далі – Конвенція Еспо) [6]. Річ у тім, що 
свердловини природного газу в середньому можуть потребувати пло-
щі до тисячі км2, в той час, як площі видобування сланцевого газу 
можуть сягати десятки тисяч км2, тобто подібний від видобування 
майже гарантовано буде виходити за межі видобування однієї області, 
а наслідки цього видобування можуть мати транскордонний вплив на 
території сусідніх країн. Така оцінка виконується виключно Мінпри-
роди за порядком, який має визначити КМУ. Також слід зазначити, 
що порядок оцінки транскордонного впливу може бути застосовано 
в залежності від розташування території, що йому підлягає, тобто за 
процедурою держави походження – щодо планованої діяльності, яка 
здійснюватиметься на території України або за процедурою зачепле-
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ної держави – щодо планованої діяльності, яка здійснюватиметься на 
території іноземної держави.

Якщо транскордонний вплив зачіпає територію іноземної дер-
жави, Мінприроди впродовж 3-х днів з дня прийняття відповідного 
рішення офіційно оповіщає держави, довкілля яких може зазнати 
значного негативного транскордонного впливу, при цьому іноземній 
державі надається не менше 30 днів для відповіді, але немає обме-
ження у строках більше, що може затягнути процедуру на невизначе-
ний термін. У разі відсутності відповіді або негативної відповіді від 
іноземної держави щодо оцінки транскордонного впливу, Мінприро-
ди припиняє її. Якщо ж відповідь позитивна, має проводитись оцінка 
транскордонного впливу [3]. 

Рішення про врахування результатів оцінки транскордонного 
впливу схвалюється Міжвідомчою координаційною радою з питань 
реалізації в Україні Конвенції Еспо, при цьому таке рішення затвер-
джується Мінприроди, є обов’язковим до виконання та стає невід’єм-
ною частиною висновку з ОВД, після його оприлюднення, воно зано-
ситься до Єдиного реєстру з ОВД. Звіт з ОВД має включати оцінку 
транскордонного впливу (розділ щодо оцінки транскордонного впли-
ву), а звіт про громадське обговорення – розділ щодо громадського 
обговорення громадськістю інших держав. До звіту з ОВД додаються 
протоколи (листи), як результат консультацій із зачепленою державою 
(державами).

Отже, в рамках Євроінтеграції було прийнято Закон України 
«Про оцінку впливу на довкілля», який впроваджував процедуру 
ОВД, що передбачена Директивою 2011/92/ЄС від 13.12.2011 про 
оцінку наслідків деяких публічних та приватних проектів на довкілля. 
В контексті видобування сланцевого газу новий Закон містить в собі 
чимало позитивних змін серед яких, створення реєстру ОВД, доступ-
ного кожному в режимі онлайн, врахування транскордонного впливу 
щоправда порядок врахування такого впливу в Законі вказано лише у 
загальних формулюваннях, а детального порядку КМУ не розробив 
та не затвердив, обов’язковість проводити ОВД щодо угод про роз-
поділ продукції, через укладення яких Україна планувала розпочати 
видобування сланцевого газу в 2012 році.

Проте слід зазначити, що Закон потребує прийняття низки під-
законних актів, які зробили би обов’язковим післяпроектний моні-
торинг щодо дотримання умов передбачених у висновку з ОВД та 
змінили суб’єкт, який буде за нього відповідальний, а саме замість 
суб’єкта господарювання за післяпроектний моніторинг має відпові-
дати Мінприроди або УТО на місцях зі щорічним звітуванням. Також 
потрібно конкретизувати поняття «значного негативного впливу» на 
довкілля і умови його настання.
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Ірина Кудерська 
(Київ)

ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ  
ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ МУЗЕЄФІКАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ 

КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ:  
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

При дослідженні питань адміністративно-правового забезпечен-
ня охорони нематеріальної культурної спадщини в Україні, можна 
звернути увагу на той факт, що ізолювати чи зафіксувати в сталому 
прояві НКС не можливо. Тому виникає питання, як саме можливо 
здійснити музеєфікацію НКС. 

Відповідно до Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної 
культурної спадщини (2003 р.) (далі – КпОНКС) [1] до нематеріальної 
культурної спадщини (далі – НКС) належать:

• звичаї, обряди та представлення, які проявляються в усній 
традиції, традиційній музиці, танцях, театрі, звичаях, обря-
дах, святах, знаннях, що відносяться до природи і всесвіту; 
традиційних ремеслах, 

• а також предмети й культурні простори, які визнаються 
частиною культурної спадщини, передаються із покоління в 
покоління, постійно відтворюються, формують почуття са-
мобутності й наступності, а також узгоджуються з міжнарод-
но-правовими актами з прав людини [1, ст. 2].

Постає питання чи можна в сучасному світі відобразити в музеї 
звичай, форму виразу, танці, свято чи навіть мову? Але ж ми говоримо 
саме про нематеріальне, тобто це не мають бути фото або тексти, або 
навіть диски. Це мають бути музеї, в яких можна буде побачити саме 
прояви НКС. При тому прояви НКС в тому традиційному відобра-
женні та тими традиційними засобами, які нададуть змогу побачити 
унікальність, автентичність та прояв, саме, НКС того народу, нації, 
спільноти, кому вона належить. 

Нині в Україні НКС відтворюється здебільшого спільнотами, 
певними групами, ансамблями, фізичними особами, іншими – фак-
тично носіями відповідної НКС. Проте важливо зберегти саме ту уні-
кальну НКС, а не видозмінену, що стала основою для створення ново-
го твору – об’єкта інтелектуальної власності інколи й без необхідного 
посилання на об’єкт НКС.

Об’єкти НКС мають бути включені в реальне життя, бути по-
пуляризовані серед населення країни, зокрема й шляхом проведення 
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освітньо-інформативної діяльності з боку органів державної влади, 
закладів культури, дослідницьких та освітніх установ тощо. 

Однак для здійснення популяризації НКС має бути зацікавле-
ність і тих, хто популяризує, так і тих, для кого її популяризують. Тоб-
то необхідно щоб народ, нація, громадяни України зацікавилися в збе-
реженні НКС, а для цього, зокрема більша частина населення повинна 
мати можливість ознайомитися з проявами НКС та в подальшому пи-
шатися тим, що «це наше і це твоє!». Це сприятиме збереженню НКС 
не тільки державою та носіями, а й всім народом країни.

У всьому світі відбуваються процеси урбанізації і світ рухається 
вперед, залишаючи минуле позаду. При цьому й НКС, яка, нажаль, 
теж інколи залишається в минулому. А країна втрачає досвід предків, 
вміння, яким навчалися та які осягали наші предки століттями. Навіть 
наша мова, яка є проявом НКС, поступова видозмінюється, приміром 
з’являються нові слова, запозичені з інших мов: зараз частіше почуєш 
«HR» замість «працівник відділу кадрів». Тобто українська НКС по-
ступово може втратити свою самобутність, автентичність, існує ризик 
поступового зникнення. Доволі багато вмінь таких як техніки розпи-
су, пісні, вишивка та, навіть, особливості приготування національних 
страв, можуть зникнути назавжди, разом з їх носіями.

Збереженням НКС мають займатися музеї, центри збереження 
НКС, освітні заклади за підтримки та сприяння уповноважених ор-
ганів державної влади країни, з подальшою розробкою науковцями 
разом з фахівцями правової бази, ухваленою в подальшому законо-
давчим органом держави.

Для визначення напрямів сприяння державою музеєфікації НКС, 
корисним є досвід створення інтерактивних сучасних музеїв, таких 
як Музей цифрового мистецтва в м. Токіо (Японія), Музей 3Д ілюзій 
(Illusion 3D Art Museum) в м. Куала-Лумпур (Малайзія) тощо. 

Тобто для музеєфікації НКС зі створенням в подальшому анало-
гічних музеїв НКС з метою її збереження та популяризації мають ви-
користовуватися сучасні новітні технології. В такому музеї має бути 
відтворено НКС за допомогою проекцій, звуків, анімацій, з викорис-
танням нематеріальних цифрових технологій, голограм щодо відтво-
рення об’єктів НКС тощо. Експонати НКС в такому музеї мають вза-
ємодіяти між собою, відтворювати цілісну картину НКС українського 
народу та сприяти самовизначенню українського народу як нації з 
історією, самобутністю, потужним надбанням.

Для створення таких музеїв необхідна правова основа, а тому 
уповноважені державні органи повинні:

1) забезпечувати та здійснювати контроль за дотриманням зако-
нодавства України щодо НКС; 

2) сприяти виявленню, обліку, збереження, популяризації та ви-
користання об’єктів НКС; 
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3) вживати заходи, завдяки яким зберігачі та виконавці окремих 
об’єктів НКС користуються визнанням і повагою з боку спільнот, 
представниками яких вони є, фахівців і широких верств населення; 

4) передбачати в планах економічного і соціального розвитку 
проведення заходів з організації вивчення, обліку та збереження вияв-
лених на їх території об’єктів НКС та їх фінансування; 

5) забезпечувати збереження життєздатних форм традиційних 
виразів, підтримувати носіїв НКС на їх території, сприяти відроджен-
ню зниклих об’єктів НКС, які є значущими для культурної ідентифі-
кації спільноти; 

6) співпрацювати з галузевими центральними органами виконав-
чої влади відповідно до закону з метою інвентаризації, документуван-
ня, дослідження, збереження, передачі та популяризації НКС; 

7) залучати наукові організації відповідного профілю і громад-
ськість до проведення заходів по вивченню, збереженню і пропаганді 
НКС; 

8) розвивати громадські ініціативи по збереженню і відродженню 
форм традиційного укладу життя, особливо об’єктів НКС, які можуть 
стати джерелом економічного та соціального розвитку на місцевому 
рівні; 

9) моніторити стан охорони об’єктів НКС, включених до держав-
них переліків НКС; 

10) моніторити стан охорони об’єктів НКС, занесених до відпо-
відного Списку ЮНЕСКО; 

11) забезпечувати спадкоємство у сфері НКС; 
12) вирішувати питання про призупинення, а також заборону ро-

біт (заходів), що створюють небезпеку для об’єктів НКС; 
13) реалізовувати інші заходи щодо охорони об’єктів НКС, зо-

крема, обумовлені відповідними міжнародними нормативно-правови-
ми актами.

Перелік використаних джерел:
1. Конвенція ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної 

спадщини. Конвенція, Міжнародний документ від 17.10.2003 р. URL: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_d69.
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Р о з д і л   IV
ІНФОРМАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА  

КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРАВА

Надія Кобецька 
(Івано-Франківськ)

ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 ПРАВА ДОСТУПУ ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ  

В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА

Інститут правового забезпечення доступу до екологічної інфор-
мації в польському праві має міжгалузевий характер та базується на 
нормах конституційного, адміністративного, екологічного права.

Система законодавчого регулювання відповідного права в Поль-
щі багато в чому схожа з українською. Основою правового регулю-
вання є норми Конституції Республіки Польща 1997 року. Ч. 3 ст. 74 
Конституції Республіки Польща проголосила: «Кожен має право на 
інформацію про стан і охорону довкілля». Разом з тим, як зазначають 
польські дослідники, до 1 січня 2001 року детальних приписів, що 
регулювали б процедуру доступу до інформації, не було. Перші зако-
нодавчі приписи щодо доступу до екологічної інформації з’явилися в 
прийнятому в грудні Законі, що регулював питання доступу до інфор-
мації, участь громадськості у вирішенні екологічних проблем та оцін-
ку впливу на довкілля [1, с. 55]. Однак він діяв з постійними правками 
лише 9 місяців, а 1 жовтня 2001 р. був скасований. Його приписи були 
включені в Закон від 27 квітня 2001 р. про охорону навколишнього се-
редовища (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska). 

3 жовтня 2008 року був прийнятий новий Закон про доступ до 
інформації про довкілля і його охорону, участь громадськості в охоро-
ні довкілля та оцінку впливу на довкілля (ustawa z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko), який став (і залишається) основним спеціальним актом, 
що врегульовує відносини доступу до екологічної інформації. Він по-
ширюється на відносини доступу до екологічної інформації, яка за 
своїм характером віднесена до публічної, і підпадає також під загаль-
ні норми Закону про доступ до публічної інформації (ustawa z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej).
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З прийняттям Закону 2008 року приписи про доступ до інформа-
ції були вилучені з Закону про охорону довкілля. В польській науковій 
літературі критично оцінюється такий підхід законодавця. Зазнача-
ється, що виключення права доступу до екологічної інформації (яке 
розглядається не лише як право, а й як важливий принцип в сфері охо-
рони довкілля) із загального закону звужує його значення і формально 
обмежує інститутом оцінки впливу на довкілля [2, с. 312]. 

Українське законодавство оперує поняттям «інформація про стан 
навколишнього природного середовища (екологічна інформація)» 
(ст. 9, 25 Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища»). Польське ж законодавство використовує словосполу-
чення «інформація про стан довкілля і його охорону». Перелік відо-
мостей, що становлять зміст такої інформації, закріплені ч. 1 ст. 9 
польського Закону про доступ до інформації про довкілля і його охо-
рону, участь громадськості в охороні довкілля та оцінку впливу на 
довкілля. Причому, цей перелік є вичерпний і включає в основному 
ті ж інформаційні відомості, що і ст. 25 Закону України «Про охоро-
ну навколишнього природного середовища», щодо: стану елементів 
довкілля; негативних впливів на нього; заходів, політики, планів, про-
гнозів з охорони довкілля; звітів про виконання природоохоронного 
законодавства; фінансових витрат і ресурсів на природоохоронні за-
ходи. Крім них, польський закон виокремлює самостійним різнови-
дом екологічної інформацію про стан здоров’я, безпеку і умови життя 
людей, стан об’єктів культури і будівництва в тій мірі, в якій вони 
впливають чи можуть вплинути на довкілля та його елементи.

Гл. 2 польського Закону про доступ до інформації про довкілля і 
його охорону, участь громадськості в охороні довкілля та оцінку впли-
ву на довкілля детально регулює порядок, умови надання такої інфор-
мації. В р. 1 цієї глави включені загальні положення, які визначають 
зміст інформації, суб’єктів її надання, умови звернення за отриманням 
екологічної інформації тощо. Обов’язок надання інформації про стан 
довкілля та його охорону покладений на державні органи. На відміну 
від норм українського Закону «Про доступ до публічної інформації», 
який надає право звертатися з запитом не тільки до державних органів 
та інших розпорядників публічної інформації, а й до будь-яких госпо-
дарюючих суб’єктів, які володіють екологічною інформацією, поль-
ське законодавство обмежує коло суб’єктів надання інформації лише 
державними органами. Водночас у ньому формулюються поняття «ін-
формація, що зберігається державними органами» (інформація, яка 
знаходиться в розпорядженні органів державної влади, створена дер-
жавними органами або отримана органами державної влади від тре-
тьої особи) та «інформація, призначена для державних органів» (це, 
зокрема, інформація, яку державні органи мають право вимагати від 
третіх осіб). Від державних органів можна вимагати обидва види ін-



МАЙБУТНЄ НАУКИ В ОБРІЯХ ПРАВА. До 100-річчя НАН України

70

формації. Відповідно до ч. 2 ст. 8 польського Закону державні органи 
зобов’язані надавати необхідну допомогу та підтримку при пошуку 
інформації про навколишнє середовище та його захист. Як і україн-
ське законодавство, ст. 13 польського Закону наголошує, що суб’єкти, 
звертаючись із запитом про інформацію, не повинні вказувати свій 
юридичний чи фактичний інтерес.

Польське законодавство визначає два способи отримання еколо-
гічної інформації: її поширення та надання за індивідуальним запи-
том [2, с. 315]. Р. 3 гл. 2 польського Закону про доступ до інформації 
про довкілля і його охорону, участь громадськості в охороні довкіл-
ля та оцінку впливу на довкілля присвячений регулюванню відносин 
розповсюдження через електронні засоби публічно доступного пере-
ліку екологічної інформації. В ньому закріплений широкий перелік 
загальнодоступних відомостей та порядок їх оголошення. Ст. 12 Зако-
ну включає основні приписи щодо надання інформації за заявою (за-
питом). За загальним правилом державний орган зобов’язаний надати 
відповідну інформацію впродовж місяця з дня отримання заяви.

Самостійний р. 2 гл. 2 Закону про доступ до інформації про до-
вкілля і його охорону, участь громадськості в охороні довкілля та 
оцінку впливу на довкілля врегульовує питання відмови в наданні ін-
формації. Перша редакція закону закріплювала два випадки відмови в 
наданні екологічної інформації: обов’язкового і необов’язкового (фор-
мулювання «державний орган може відмовити…») характеру. Нині 
діюча редакція Закону змінила такий підхід і веде мову тільки про 
випадки можливої відмови в наданні інформації. Ч. 1 ст. 16 містить 
перелік випадків, коли державні органи можуть відмовитися розкри-
вати інформацію про навколишнє середовище та її захист з урахуван-
ням суспільних інтересів, якщо розголошення цієї інформації може 
порушувати: захист даних, віднесених до таємної інформації, захист 
персональних даних третіх осіб, право інтелектуальної власності, 
вплинути на відправлення правосуддя тощо. Також відповідно до 
ч. 2 ст. 16 державні органи можуть відмовити в наданні інформації, 
якщо: «1) це вимагає надання документів або даних, що знаходять-
ся на стадії розробки; 2) це вимагає надання документів або даних, 
призначених для внутрішньої комунікації; 3) заяву явно неможливо 
задовольнити; 4) заява сформульована надто загально». Ці положення 
фактично повторюють норми Орхуської конвенції. Польські дослід-
ники, аналізуючи відмову в наданні екологічної інформації, вказують 
на можливості зловживання державними органами своїми повнова-
женнями. Зокрема, в літературі наводяться приклади, коли державний 
орган відмовляє в наданні інформації, надсилаючи заявнику відповідь 
у вигляді «звичайного листа», а не адміністративного рішення належ-
ної форми. А це, своєю чергою, унеможливлює оскарження відмови в 
судовому порядку [3, с. 60-61].
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Закон про доступ до інформації про довкілля і його охорону, 
участь громадськості в охороні довкілля та оцінку впливу на довкілля 
(р. 4 гл. 2) деталізує розміри та порядок стягнення плати за пошук 
інформації, перетворення її в форму, вказану в заяві, копіювання до-
кументів тощо. Наприклад, відповідно до ст. 27 максимальні розміри 
оплати становлять: за пошук інформації – 10 PLN (~75 грн.), якщо це 
пошук до 10 документів, і по 1 PLN за кожен наступний документ; за 
перетворення інформації у форму, зазначену в заяві – 3 PLN для кож-
ного носія інформації і т.д.

Таким чином, польське законодавство достатньо повно і систем-
но врегульовує відносини доступу до екологічної інформації. При-
писи відповідного інституту базуються на положеннях європейських 
документів, вміщені в одному законі, який деталізовано висвітлює всі 
питання підстав та порядку надання інформації про стан довкілля і 
його охорону.

Перелік використаних джерел
1. Górski M., Barczak A. Prawo dostępu do informacji o środowisku 

i jego ochronie jako element realizacji zasady demokratycznego państwa 
prawnego. Acta Iuris Stetinrnsis 7. Zeshyty naukowe Uniwersytetu Szcze-
cińskiego. 2014. NR 834. S. 47–68.

2. Raniszewski S. Prawo dostępu do informacji o środowisku i jego 
ochronie. Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania. 2013. T. 4. 
S. 307–318.

3. Różowicz K. Nadużycie prawa do informacji o środowisku. Prze-
gląd prawa ochrony środowiska. 1/2016. S. 51–64.
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Bartosz Armknecht 
(Gdynia, Poland)

A NEW LEADING DISCIPLINE OF LAW – PERSONAL DATA 
PROTECTION AS A SAFEGUARD FOR THE PRINCIPLE OF 

SECURITY OF BUSINESS TRANSACTIONS

Since 25 May 2018, within the EU, the General Data Protection 
Regulation (GDPR) [1] has been in force – Regulation of the European 
Parliament and of the Council (EU) No. 2016/679 of 27 April 2016 
(Official Gazette EU No. L 119 / 1 of 04.05.2016), which is an introduction 
to the creation of a data protection system, including data protection 
of enterprises, which is the foundation for the security and safety of 
commercial and legal transactions in knowledge-based economies.

In connection with the commencement of the GDPR and national 
implementing regulations, in the case of Poland, it is the Act of 10 May 2018 
on the Protection of Personal Data (Journal of Laws of 2018, item 1000), 
as of May 25, 2018, on the territory of the EU, the existing regulations on 
the protection of personal data had been repealed. An interesting example 
is the extension of the protection of personal data of entrepreneurs. In 
Poland, the Act of 29 August 1997 on the protection of personal data, with 
the exception of art. 1, art. 2, art. 3 par. 1, art. 4–7, art. 14–22, art. 23–28, 
art. 31 and Chapters 4, 5 and 7, which maintain their validity with respect to 
the processing of personal data for the purpose of identifying, preventing, 
detecting and combating prohibited acts, conducting proceedings in cases 
related to such acts, and enforcing judgments issued therein, procedural 
penalties and coercive measures to the extent specified in the regulations 
constituting the basis for the services and bodies authorized to carry 
out tasks in this regard, by the date of entry into force of the provisions 
implementing Directive of the European Parliament and of the Council 
(EU) 2016/680 of 27 April 2016 on the protection of natural persons 
with regard to the processing of personal data by competent authorities 
for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution 
of criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the 
free movement of such data, and repealing Council Framework Decision 
2008/977/JHA (OJ of EU L 119, 04.05. 2016, page 89 – Ex. art. 175 ustawy 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1000). Thus, the previously accepted construction of the exemption of 
personal data protection of natural persons conducting economic activity 
in the area covered by the open part of the Central Register of Business 
Activity Information had been repealed.
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The new regulations broadly involve personal data, according to the 
content of recital 14 of the GDPR, the exclusion from legal protection granted 
on the basis of the GDPR only excluded “personal data of legal persons”. 
Legal protection granted on the basis of the GDPR applies to individuals 
regardless of their citizenship or place of residence – in connection with 
the processing of their personal data. The GDPR regulations do not apply 
to the processing of personal data of legal persons, in particular enterprises 
that are legal persons, including data on the company and legal form, as 
well as contact details of a legal entity. New legal regulation in the content 
of art. 4 par. 1 GDPR indicates that personal information is any information 
about an identified or identifiable natural person. Thus, the personal data 
of a natural person is not only the name, address, or identity numbers of 
a natural person such as NIP, but also photos, videos or registered voice 
[2, p. 172]. From the point of view of personal data protection, it should 
be determined whether the new regulations introduced any exemptions 
for natural persons conducting business activity, for example by adopting 
a certain legal fiction, as a result of which the rights of natural persons 
conducting business activity would be equated with legal persons 
(exclusion use of GDPR). In fact, the EU legislator did not equal the terms 
of an entrepreneur and a legal person, but they assigned personal data to 
natural persons regardless of the status of that person [2, p. 178]. As stated 
in Recital 14 of the GDPR, the Regulation does not apply to the processing 
of data relating to legal persons1, including the company, legal form, or 
data of persons acting in the bodies of these entities or who are contact 
persons [3]. However, in accordance with art. 14 point 18 of the GDPR, if, 
therefore, an entity that is a natural person, a legal person or a partnership 
shall conduct such business activity, it will be considered an entrepreneur 
within the meaning of this provision [3].

The GDPR regulations restored the legal status in Poland in 2012–
2015 when the legal protection of personal data of natural persons and 
natural persons conducting economic activity was equalized. On the basis 
of the GDPR, there are no reasons to exclude the application of provisions 

1 The issue of the qualification of data concerning legal persons in the above-
mentioned scope was the subject of considerations of the Court of Justice in merged 
cases C-92/09 and C-93/09 144. In this resolution, the Tribunal stated that legal persons 
may invoke protection under Art. 7 and 8 KPP in relation tofor personal identification 
just when the official name of the legal person identifies one or more natural 
persons. The Art. 29 Working Party also dealt with the issue of data on legal persons 
in the opinion of 4/2007, including an example of electronic mail used in the course of a 
business activity in the form of a company that is a legal person. On the basis of the same 
example, the conclusion was made that if the criteria “content”, “purpose” or “effect” allow 
for the recognition of information about a legal entity or enterprise as “concerning” a natural 
person, it should be considered as personal data and apply the provisions on the protection 
of personal data 145. These positions are still up to date under Regulation 2016/679 [in:] 
E. Bielak-Jomaa (ed.), RODO. General Data Protection Regulation. Comment [on-line], 
Wolters Kluwer Polska [access on 05.07.2018].
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regulating the rights of individuals to protect their data against natural 
persons running a business or, in negative terms, of entrepreneurs who are 
not legal persons [4, p. 180–181].

Regulations GDPR, in the text of art. 37 et seq. GDPR establishes an 
institution (person) of the Data Protection Officer. It should be noted that 
not only personal data, but overall data. It confirms that the entities are to 
protect their data, including personal data, and not only personal data. The 
inspector is to supervise all of the entity’s activities related to the data, 
including the entity’s information. The above approach is confirmed by EU 
legislation, among others is Directive of the European Parliament and of 
the Council (EU) 2016/943 of 8 June 2016 on the protection of undisclosed 
know-how and business information (trade secrets) against their unlawful 
acquisition, use and disclosure [4]. New regulations are to ensure data 
protection, in the smoke of customer data, employees, contract terms, news 
and technical and technological knowledge, commercial information, etc. 
The data protection system requires new legal, organizational and technical 
solutions, but above all it is to ensure security and certainty trade on the 
territory of the EU.

Conclusion
In a situation in which society and the economy are built based on 

knowledge, especially in the aspect of the digitization of resources and 
information and the exchange of these goods, both economic entities 
and consumers must have the tools to protect their goods (resources) in 
both legal and organizational aspects, as well as technical. The new legal 
regulations have such protection, especially in the scope of exercising these 
rights and maintaining real protection. On the basis of new regulations, 
there will certainly be a new interdisciplinary legal area, which will be data 
protection, including personal data, which will oscillate at the border of 
legal computing, competition law, civil law and corporate law.
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ:  

ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Однією з базових тенденцій розвитку сучасної кримінологічної 
науки є використання можливостей мережі Інтернет для запобіган-
ня злочинності. Про це свідчить як зарубіжний, так і вітчизняний 
досвід. При цьому основними напрямами вказаного запобігання є: 
інтернет-картографування кримінологічно значимої інформації, мо-
ніторинг соціальних інтернет-мереж; звітування громадськості про 
злочинність – Online Crime Reporting; використання інтернет-техно-
логій (хмарних технологій – Сloud Technologies, технологій великих 
даних – Big Data Technologies, Інтернету речей – Internet of Things); 
створення спеціалізованих web-сайтів та ін. 

Необхідно зазначити, що в Сучасній стратегії запобігання зло-
чинності (Modern Crime Prevention Strategy), що розроблена у Ве-
ликій Британії, міститься розділ, присвячений використанню інтер-
нет-технологій для запобігання злочинності [1]. У США поширеним 
є використання інтернет-картографування злочинності. Зокрема, ком-
панія SpotCrime.com безпосередньо займається картографуванням ін-
формації про злочини, які пов’язані з нападами, крадіжками, незакон-
ним використанням зброї, вандалізмом та ін. Наразі SpotCrime.com 
відображає дані щодо картографування злочинності більш ніж в 500 
містах США, 10 у Канаді та Лондоні [2]. Ще одним прикладом вико-
ристання можливостей мережі Інтернет для запобігання злочинності 
у США є безкоштовний Інтернет сервіс – Family Watchdog, який до-
помагає отримати інформацію щодо зареєстрованих осіб, що вчинили 
злочини пов’язані із сексуальним насильством [3].

Необхідно зазначити, що соціальні інтернет-мережі також дово-
лі активно використовуються в США для запобігання злочинності. 
Опитування, проведене в Міжнародній асоціації керівників поліції, 
показало, що 81% опитаних представників правоохоронних органів 
використовують соціальні мережі для вирішення певних завдань. Зо-
крема, 62% повідомили про використання Facebook для проведення 
кримінальних розслідувань, а близько половини зазначили викори-
стання соціальних мереж для запобігання злочинності [4]. Міжна-
родною асоціацією керівників поліції також розроблено рекомендації 
щодо використання соціальних інтернет-мереж для запобігання зло-
чинності [5]. При цьому Державний департамент США планує вима-
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гати від усіх претендентів на отримання американської візи надавати 
інформацію щодо реєстрації в соціальних мережах [6].

Для запобігання злочинності можливим є також використан-
ня так званих хмарних технологій (Сloud Technologies) − технологій 
мережевого доступу до даних. Хмарні технології дають можливість 
користувачеві зберігати файли та користуватися програмами без не-
обхідності мати спеціальні локальні програми. Користувач працює 
через Інтернет, де і зберігається інформація, вже готова або створена 
в хмарній програмі [7]. 

Йще однією тенденцією щодо запобігання злочинності є викори-
стання технологій великих даних (Big Data Technologies), що дозво-
ляють швидко обробляти великі в порівнянні з «стандартними» сце-
наріями обсяги даних [8]. За допомогою технологій великих даних 
можна визначити так званий «почерк» злочинця, здійснити криміно-
логічне прогнозування злочинності [9]. Поліцейськими підрозділами 
Лос-Анджелеса і Санта-Крус було використано програмне забезпе-
чення PredPol для аналізу великих даних з метою кримінологічного 
прогнозування злочинності. Програмне забезпечення дозволяє перед-
бачити, де можуть статися злочини з точністю 500 квадратних футів. 
Використання вказаного програмного забезпечення в Лос-Анджелесі 
дозволило знизити рівень крадіжок на 33% та рівень кількості насиль-
ницьких злочинів на 21%. Після того, як PredPol був застосований 
поліцейським департаментом Атланти, в місті відбулося загальне 
зниження злочинності на 19%. Програмне забезпечення PredPol в да-
ний час проходить випробування в більш ніж 150 містах США [10]. 
Департамент поліції штату Північна Кароліна використовуючи тех-
нології великих даних за чотири роки забезпечив зменшення рівня 
насильницьких злочинів на 39-50% [11]. 

Існує також міжнародний досвід щодо запобігання злочинності 
з використанням Інтернету речей (Internet of Things) – концепції ме-
режі, що складається із взаємозв’язаних фізичних пристроїв, які ма-
ють вбудовані давачі, а також програмне забезпечення, що дозволяє 
здійснювати передачу і обмін даними між фізичним світом і комп’ю-
терними системами, за допомогою використання стандартних прото-
колів зв’язку [12]. Зокрема, в Південній Кореї запропонована система, 
яка має наступні елементи: запис емоцій людини, їх аналіз, виявлен-
ня вчинених злочинів, їх візуалізація та прогнозування злочинності. 
Пропонована система в режимі реального часу здатна передбачати 
злочини, аналізуючи емоції людини [13]. 

Ще одним напрямом використання Інтернету речей для запо-
бігання злочинності є безпілотні літальні апарати. Зокрема, в США 
передбачається автоматичне відправлення безпілотних апаратів на 
місця де були зафіксовані постріли за допомогою датчиків. Безпілот-
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ний апарат повинен прибути на місце раніше поліції, знімати подію на 
камеру та передавати інформацію у режимі online [14]. 

В Україні використання мережі Інтернет для запобігання злочин-
ності знаходиться на початкові стадії. Зокрема, на основі соціального 
проекту з візуалізації злочинності zloch.in.ua, здійснено картографу-
вання злочинності у розрізі областей за деякими видами злочинів, а 
також створено відповідну карту злочинності по м. Києву [15]. Крім 
того, були створені дві карти криміногенної ситуації (масштаб 1: 500 
000) «Наркоманія у Харківській області» та «Злочинність у Харків-
ській області». Також створено інвентаризаційну електронну карту 
кримінологічної ситуації у Сумській області, на якій за допомогою 
умовних позначень вказано види злочинів згідно з Кримінальним 
кодексом України [16, с. 96-98 ]. Також в Україні функціонує інте-
рактивний багатофункціональний онлайн-проект «Взаємодія поліції 
та громади», що сприяє налагодженню комунікації між поліцією та 
громадянами. Проект має дві складові: сервіси «Запитай поліцейсько-
го» та «Електронний кабінет дільничного». Також на карті сервісу є 
можливість позначати небезпечні місця певного району [17].

Отже, використання мережі Інтернет для запобігання злочинно-
сті є сучасною тенденцією розвитку кримінологічної науки, про це 
свідчить як зарубіжний, так і вітчизняний досвід. Для активізації цьо-
го процесу в Україні необхідно, насамперед, розроблення Концепції 
використання мережі Інтернет для запобігання злочинності, внесення 
відповідних змін і доповнень до чинного законодавства, технологічне 
переоснащення правоохоронних органів, забезпечення процесу підго-
товки кадрів необхідної кваліфікації. 
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ДЕРЖАВНІ ТА ПРАВОВІ ЗАХОДИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 
ЗАХИСТУ КІБЕРПРОСТОРУ ВІД РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ

Інформаційний фронт в російсько-українській гібридній війні 
був відкритий одним із перших, ще в 2003 році. Проте зазвичай ува-
га громадськості та дослідників акцентується на традиційних медіа, 
зокрема на телебаченні [1]. В той же час, саме російсько-український 
конфлікт є чи не першою в історії людства кібервійною [2].

Кіберпростір, як поле битви, характеризується наявністю інфор-
маційної та хакерської площини [3, 4].

Україна як сторона конфлікту вживає необхідні та адекватні заходи на 
державному рівні по протидії кіберагресії з російської сторони. Такими є: 

• Закон України Про основні засади забезпечення кібербезпе-
ки України, який: «визначає правові та організаційні основи забез-
печення захисту життєво важливих інтересів людини і громадянина, 
суспільства та держави, національних інтересів України в кіберпро-
сторі, основні цілі, напрями та принципи державної політики у сфері 
кібербезпеки, повноваження державних органів, підприємств, уста-
нов, організацій, осіб та громадян у цій сфері, основні засади коорди-
нації їхньої діяльності із забезпечення кібербезпеки» [5]. 

• Створення підрозділу реагування на кіберзагрози, свого роду 
кібервійська – Команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події в 
Україні, більш відомі, як CERT-UA (англ. Computer Emergency Response 
Team of Ukraine), офіційний статус яких закріплений змінами закону 
України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України» [6, 7]. Метою діяльності є захист державних інформа-
ційних ресурсів, телекомунікаційних систем від несанкціонованих до-
ступів та зламів, збір та аналіз даних про кіберінцеденти, взаємодія з 
правоохоронними органами, проведення профілактичних заходів, та ін.

• Ухвалення стратегії кібербезпеки України, метою якої є «ство-
рення умов для безпечного функціонування кіберпростору, його вико-
ристання в інтересах особи, суспільства і держави» [8]. 

• Національний координаційний центр кібербезпеки – робочий ор-
ган при Раді національної безпеки та оборони України. Метою діяльності 
є забезпечення координації діяльності суб’єктів національної безпеки і 
оборони України під час реалізації Стратегії кібербезпеки України [9].

• Указ Президента України, який вводить в дію рішення Ради 
національної безпеки та оборони України щодо невідкладних дій та 
нейтралізації загроз та небезпек кібербезпеці держави [10].
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• Співпраця з іноземними партнерами, зокрема програма 
Трастового фонду НАТО зі сприяння Україні у зміцнені її спромож-
ності у сфері кіберзахисту. Дана програма розрахована на співробіт-
ництво зі Службою безпеки України і передбачає надання передового 
технічного обладнання та програмного забезпечення з метою гаранту-
вання кібербезпеки об’єктів критичної інфраструктури [11].

• Створення Центрів кібернетичної безпеки у системі Збройних 
Сил України та Національної поліції, їх подальша інтеграція у Націо-
нальну мережу ситуаційних центрів [12]. 

• Створення Департаменту кіберполіції Національної поліції 
України, який забезпечує реалізацію державної політики в сфері бо-
ротьби з кіберзлочинністю [13].

• Санкції проти російських розробників програмного забезпе-
чення, зокрема заборона купівлі, оновлення, використання держав-
ними органами влади російських антивірусних програм, таких як 
«Доктор Веб» та «Лабораторія Касперського». Дана заборона йшла 
пакетом разом із санкціями щодо інших компаній та осіб, які є при-
четними до анексії Криму та окупації частини Донбасу [14]. 

• Блокування доступу до ряду російських веб-ресурсів, діяль-
ність яких становить загрозу кібербезпеці України, зокрема, соціаль-
них мереж «ВКонтакте», «Однокласники», поштового сервісу «Mail.
ru», інтернет-порталу «Яндекс» [15].

Російсько-українська кібервійна має стати предметом більш по-
глибленого вивчення вченими і науковцями, адже до сьогодні вона роз-
глядається або в контексті збройного конфлікту, або лише окремих кі-
бератак. Проте на основі опрацьованого матеріалу, можна стверджува-
ти, що теперішня кібервійна є логічним продовженням інформаційної 
війни, яка ведеться російською стороною проти України, починаючи з 
2003 року, і є унікальним явищем у контексті війни гібридної [16].
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Пилип Демченко 
(Київ)

ЗАХИСТ ТА ГАРАНТІЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І  
СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В РАМКАХ  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Питання забезпечення захисту й гарантування основоположних 
конституційних прав і свобод людини та громадянина в рамках реа-
лізації політики кібернетичної безпеки України, що є новітнім скла-
довим елементом системи національної безпеки нашої держави має 
високу актуальність, що зумовлено об’єктивними чинниками бурем-
них подій розвитку людської цивілізації протягом останніх 30 років.

Правове регулювання використання кібернетичного простору 
само по собі являє складною проблематикою для юридичної науки, 
в тім в Україні даному питанню присвятили свої наукові праці вче-
ні спеціалісти з різних галузей права, які в певній мірі охоплюють 
проблему правового визначення місця сучасних інформаційних тех-
нологій: О. А. Баранова, К. І. Бєлякова, В. М. Бутузова, І. В. Діордіци, 
М. А. Дмитренка, Б. А. Кормича, В. М. Фурашева та інших.

Передусім необхідно зазначити, що відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 1 
Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки Укра-
їни» №2163-VIII від 05.10.2017 р., кібербезпека – захищеність життє-
во важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави 
під час використання кіберпростору, за якої забезпечуються сталий 
розвиток інформаційного суспільства та цифрового комунікативного 
середовища, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реаль-
них і потенційних загроз національній безпеці України у кіберпросто-
рі [1]. Разом з тим, на думку Дж. Франсело правильність закріплення 
та використання змісту терміну «кібербезпека» («cybersecurity») або 
також «кібернетична безпека» («cybernetic security») заставляє юрис-
тів, спеціалістів з даного питання та керівників правоохоронних орга-
нів та їх структурних елементів вирішувати питання щодо правильно-
го тлумачення даного поняття в царині юридичної науки [2].

Доволі важливим для розуміння необхідності забезпечення кі-
бернетичної безпеки є розуміння об’єктивних факторів відповідної 
проблематики. На думку М. А. Дмитренка, впровадження сучасних 
наукомісних технологій, зокрема нанотхнологій, оптотенологій, ін-
формаційних технологій, технологій виробництва високоякісних 
матеріалів, породжує проблематику законодавчого врегулювання їх 
використання, у тому числі в забезпеченні сталої правової політики 
щодо реалізації безпекових засад їх експлуатації [3,с. 4]. Відповід-
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ний підхід до характеристики використання сучасних інформаційних 
технологій також розглядався на 27-му Саміті держав-членів НАТО у 
Варшаві 8–9 липня 2016 року, в ході якого було визнано кібернетич-
ний простір «п’ятим полем бою» сучасної війни та прийняте рішен-
ня на розробку стратегії викликам та загрозам у кібернетичній сфері, 
вплив на котру найчастіше відчувається зі Сходу [4]. 

Разом з тим необхідно наголосити увагу щодо необхідності за 
зазначеними вище об’єктивними чинниками забезпечення конститу-
ційних прав і свобод людини та громадянина в рамках використання 
кібернетичного простору. Насамперед необхідно зазначити, що ос-
новоположну роль відіграють положення норм Основного Закону – 
Конституції України, а саме: загальні конституційні положення норм 
ст. 21, 23, 24, 26, 29 Конституції України, які являють собою основні 
конституційні принципи усієї системи прав і свобод людини та грома-
дянина в доктрині вітчизняного конституціоналізму; положення норм 
ст. 31 та ч. 2, 3, ст. 34 Конституції України, які визначають закріплен-
ня права людини та громадянина на таємницю листування, телефон-
них розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, а також гарантуван-
ня права вільно збирати, використовувати і поширювати інформацію 
усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. Положення ст. 31 
та ч. 2, 3 ст. 34 Конституції України також передбачають рамки здійс-
нення зазначених прав: обмеження прав здійснення кореспонденції 
можливі за рішенням суду лише у випадках, передбачених законом 
за наявності чи можливості порушення норм кримінального законо-
давства або для з’ясування істини під час розслідування кримінальної 
справи тоді, як ч. 3 ст. 34  Конституції України закріплює обмеження 
на збирання, використання та обмін інформацією лише у випадках, 
передбачених законом в інтересах національної безпеки, територіаль-
ної цілісності або громадянського порядку [5].

Крім того, важливого значення щодо забезпечення захисту та 
гарантування конституційних прав і свобод людини та громадянина 
мають положення ряду нормативно-правових актів, що прямо визна-
чають основну мету забезпечення захисту прав і свобод людини та 
громадянина в рамках реалізації кібернетичної безпеки в Україні.

В Україні початок визначення курсу на розробку та реалізацію 
кібернетичної безпеки був окреслений затвердженням Президентом 
України Указу  «Про рішення Ради національної безпеки та оборони 
України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки Украї-
ни» 96/2016 від 15.03.2016 р., яким затверджувалася та вводилася в 
дію загальнонаціональна Стратегія кібербезпеки України. Відповідна 
Стратегія визначає базовим принципом забезпечення кібернетичної 
безпеки в Україні дотримання верховенства права і поваги до прав і 
свобод людини та громадянина [6]. Відповідне пояснюється необхід-
ністю врахування основних конституційних положень щодо захисту 
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та гарантій прав і свобод людини та громадянина при ухваленні нор-
мативно-правової бази щодо врегулювання відносин у сфері кіберне-
тичного простору та при здійсненні діяльності державними органами 
на котрі покладені повноваження щодо забезпечення та реалізації кі-
бернетичної безпеки в Україні.

Відповідно до положень Закону України «Про основні засади за-
безпечення кібербезпеки України» №2163-VIII від 05.10.2017 р. пря-
мо передбачено визначення об’єкта кібербезпеки в Україні: конститу-
ційні права і свободи людини та громадянина. Відповідне  необхідно 
розцінювати не тільки в ракурсі інформаційних прав, а й у можливос-
тях розвитку та діяльності особистості, які прямо передбачені в Ос-
новному Законі та законодавстві України, що передбачає забезпечен-
ня кібербезпеки в усіх сферах діяльності людини, суспільства та дер-
жави, в яких використовуються та можуть використовуватися сучасні 
інформаційні технології: політичні, економічні, соціальні, культурні, 
освітні, творчі тощо [1]. 

Доволі важливо, що попередньо нами зазначалося про входжен-
ня кібернетичної безпеки до системи національної безпеки України. У 
зазначеному аспекті важливим буде вказати на положення норм при-
йнятого нового Закону України «Про національну безпеку України» 
№2469-VIII від 21.06.2018 р., відповідно до ч. 1 ст. 3 якого закріплено, 
що державна політика у сферах національної безпеки і оброни спря-
мована на захист: людини і громадянина – їхніх життя і гідності, кон-
ституційних прав і свобод, безпечних умов життєдіяльності. В рамках 
відповідного Закону у ст. 31 закріплюється основоположна роль Стра-
тегії кібербезпеки України як основного документа довгострокового 
планування щодо забезпечення та реалізації кібернетичної безпеки 
України у визначених напрямках [7].

В цілому, на основі вітчизняного законодавства щодо кібернетич-
ної безпеки можна прийти до висновку щодо активної зацікавленості 
з боку держави щодо впровадження ефективних механізмів правового 
врегулювання даного питання та забезпечення інформаційного суве-
ренітету України в цілому.

Разом з тим, враховуючи умови гібридної війни та зовнішнього 
впливу з боку Російської Федерації доволі проблематичним залиша-
ється питання визначення меж конституційних прав і свобод люди-
ни й громадянина та національних інтересів держави. Дослідження 
проблематики даного питання повинно ґрунтуватися на практиці 
діяльності органів державної влади, правоохоронних та судових ор-
ганів з метою вироблення ефективних правових засобів захисту та 
гарантування конституційних прав і свобод людини й громадянина. 
Разом з тим важливо враховувати досвід зарубіжних держав світу (пе-
редусім  – США та країн Європейського Союзу) щодо вдосконалення 
захисту прав людини в інформаційній та кібернетичних сферах діяль-
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ності, а також вдосконалення вітчизняного законодавства до передо-
вих загальносвітових стандартів.

Таким чином, можна зробити висновок що дотримання та захист 
норм Конституції України, що закріплюють основоположні права і 
свободи людини та громадянина в рамках кібернетичної безпеки дер-
жави відіграє першочергове значення для реалізації політики націо-
нальної безпеки України, які в умовах сьогодення фактично  мають 
рівне значення разом з захистом незалежності та суверенітету нашої 
держави. Втім, враховуючи існуючи проблеми визначення інтере-
сів держави та особистих інтересів особи, вітчизняне законодавство 
щодо забезпечення кібернетичної безпеки України потребує подаль-
шого вдосконалення, в основі котрого будуть покладені два основні 
критерія – врахування ступеня розвитку науково-технічного прогресу 
та викликів та загроз що предстають перед Українським народом.
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ВІКТИМОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАХРАЙСТВ  
У СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ

Особливе місце в кримінологічній науці посідає віктимоло-
гія – галузь знань про жертву злочину, закономірності формування 
її особистості, віктимність і віктимізацію поведінки жертви злочину 
та їх прояв у типових ситуаціях, а також заходи віктимологічного за-
побігання на загально соціальному, спеціально-кримінологічному й 
індивідуальному рівні. При цьому віктимологічним запобіганням є 
максимальне зниження особистісної і рольової віктимності людини 
[1, c. 11–13].

Відтак, якщо інші галузі кримінологічної науки спрямовані на 
дослідження механізму злочинної поведінки або особистості злочин-
ця, то віктимологія – на певні особливості поведінки жертви злочину 
(потерпілого). Особливу роль при цьому відіграє віктимна поведінка 
особи, яка в українській правовій науці традиційно класифікується на 
конфліктну, провокуючу та легковажну [2, c. 113]. Саме остання біль-
шою мірою характерна для всіх категорій шахрайства. 

Так, потерпілим від шахрайства є особа, яка добровільно передає 
злочинцю своє майно або право на майно, перебуваючи в омані, ви-
кликаній діями шахрая [3, c. 18]. Така довірливість може бути викли-
кана як безпосередньо винною особою, так і бути звичною нормою 
поведінки жертви шахрайства. 

Так, К. Л. Попов з урахуванням соціально-психологічних осо-
бливостей жертв шахрайства виділяє типи «жертв-обманщиків», «ра-
ціонально-корисливих», «зацікавлено-необачних», «жертв довір’я» 
та «нейтральних» жертв. При цьому ним зроблено висновок, що 
потенційна жертва при вчиненні шахрайства нерідко набуває ознак 
нестійко врівноваженої системи, що дозволяє шахраю, маніпулюючи 
певними каналізуючими факторами (елементами конкретної життєвої 
ситуації), порушувати цю рівновагу, спрямовуючи поведінку жертви у 
вигідному йому напрямі. Виявлена наявність прямо пропорційної за-
лежності між «віктимологічною кваліфікацією» потенційної жертви і 
кримінальним професіоналізмом шахрая [4. с. 15].

Втім, варто зауважити, що шахрайства в системах електронних 
платежів має свою специфіку. Зокрема, це пов’язано із самою приро-
дою таких систем. З одного боку, дані системи мають складний ба-
гаторівневий захист від ймовірного зловживання даними, а з іншо-
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го – на ключових позиціях даної системи все одно стоїть людина із 
притаманними їй віктимними характеристиками.

Так, вироком від 02 листопада 2018 Жовтневого районного суду 
м. Маріуполя Донецької області (справа № 263/13209/18) затвердже-
но угоду про визнання винуватості між прокурором відділу управ-
ління нагляду прокуратури Донецької області Гришаєвим О.І. та об-
винуваченою ОСОБА_1 від 20 вересня 2018 року у кримінальному 
провадженні № 12017050000000343 – затвердити. ОСОБА_1 визнано 
винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та 
призначено їй покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

Один із інкримінованих даній особі епізодів має наступні ознаки: 
протягом червня 2014 року, приблизно у денний час доби, точної дати 
та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1, 
продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на 
заволодіння коштами ЦПЗ № 5 м. Маріуполь шляхом зловживання 
довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, пере-
буваючи на своєму робочому місці за місцем розташування ЦПЗ № 5 
м. Маріуполя за адресою: проспект Миру, 85, Центральний (Жовтне-
вий) район, м. Маріуполь, Донецька область, маючи вільний доступ до 
автоматизованої системи «Фінансове управління» ЦПЗ № 5 м. Маріу-
поля, шляхом використання електронного ключа начальника Дільниці 
обробки та контролю первинної документації ОСОБА_5, яка не була 
обізнана про злочинні наміри ОСОБА_1, внесла до неї зміни шляхом 
штучного заниження сум за кодом послуг № 20107 «пересилання про-
стих поштових переказів» на суму 1000,0 гривень, № 720 «сума пла-
тежів за квартплату» на суму 507,40 гривень, № 20201 «пересилання 
міжнародних поштових переказів» на суму 200,0 гривень, № 20409 
«винагорода за інші фінансові послуги» на суму 1000,37 гривень; 
№ 727195 «сплата ОТП банк» на суму 5128 гривень, № 7266 «сплата 
Платинум банк» на суму 400 гривень; № 72703 «сплата за сміття» на 
суму 2757,23 гривень, по відділенням поштового зв’язку: Маріуполь 
4, 5, 9, 10, 12, 15, 16, 20, 22, 24–39, 43, 45, 47, 53, 55, Талаківка, Старий 
Крим, Старченкове, Ялта, Малинівка, Тополине, Сєдово, Качкарське, 
Новоазовськ, та штучно завищила за кодом послуг № 7.26.4 «Дельта 
Банк» на суму 11231,34 гривень, що в подальшому дало можливість 
ОСОБА_1 частину від вказаної суми в розмірі 6330 гривень привлас-
нити собі.

Відтак, в даному випадку системи захисту інформації виявилась 
неефективною виключно через так званий людський фактор – легко-
важну поведінку особи, що мала відповідний доступ і повноваження.

Таким чином, поряд із притаманними шахрайствам взагалі вікти-
мологічними ознаками, слід виокремити наступні специфічні ознаки 
шахрайств у системах електронних платежів.
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По-перше, легковажність осіб, в тому числі і керівників підпри-
ємств, установ чи організацій, які не надають належного значення 
система захисту інформації та доступу до неї, в тому числі і шляхом 
поширення на відповідні системи технічного захисту (ключі, паролі 
тощо) режиму комерційної чи службової таємниці.

По-друге, слабка комп’ютерно-технічна обізнаність посадових 
осіб підприємств, установ та організацій, а також окремих громадян, 
що надає змогу зловмисникам отримати коди, паролі, ключі та інші 
засоби технічного захисту інформації, або змогу обійти такі засоби.

Зрештою, загальні організаційні і управлінські недоліки україн-
ських підприємств – низький рівень кадрового забезпечення фінан-
сових оборотів (розповсюдженими є випадки коли один бухгалтер 
обслуговує декілька підприємств, маючі при цьому електронні ключі 
від рахунків), слабка дисципліна, призначення некваліфікованих пра-
цівників на управлінські посади – є фактором що також впливають на 
віктимність жертв шахарайста у системах електронних платежів. 
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ОПЕРАЦІЇ З МИРОБУДІВНИЦТВА ТА БАГАТОВИМІРНІ 
ОПЕРАЦІЇ У КОНТЕКСТІ МИРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ООН: НОРМАТИВНИЙ АСПЕКТ

Єдиного переліку видів миротворчих операцій ООН не існує. Нині 
акти ООН у різних контекстах виокремлюють: превентивну диплома-
тію (preventive diplomacy), операції з підтримання миру (peace-keeping, 
peacekeeping), операції із зміцнення миру (peacemaking), операції з приму-
шення до миру (peace enforcement), гуманітарну інтервенцію (humanitarian 
intervention), операції з миробудівництва (peace building) та багатовимірні 
миротворчі операції (multi-dimensional). Останні види операцій унормова-
ні лише нещодавно, їх розуміння та співвідношення не є однозначними.

Операції з миробудівництва, або постконфліктне миробудівництво, 
були концептуально обгрунтовані, зокрема, Б. Бутросом Галі у 1992 р. [1, 
c. 2]. Він визначив миробудівництво як «всеохопні зусилля з визначення 
та підтримки структур, що матимуть своєю тенденцією зміцнення миру 
і передання людям відчуття певності та добробуту» з метою попере-
дження рецидиву конфлікту [1, c. 6, 17–18]. У заяві Голови Ради Безпеки, 
схваленій РБ 29.12.1998 р., вказувалося на значення миробудівництва для 
забезпечення тривалого мирного врегулювання конфліктів, а Генераль-
ному секретарю ООН пропонувалося вивчити можливості створення 
структур постконфліктного миробудівництва в рамках системи ООН. 

Операції з постконфліктного миробудівництва, згідно з «Поряд-
ком денним для миру» 1992 р., здійснюються після досягнення угод про 
припинення конфлікту і, у випадку внутрішньодержавного конфлікту, 
передбачають такі завдання: роззброєння, демобілізація та реінтеграція 
колишніх комбатантів; розмінування; реформування сектора безпеки та 
здійснення інших заходів, пов’язаних із забезпеченням правопорядку; 
репатріація біженців, захист і сприяння прав людини; допомога у про-
веденні виборів і сприяння політичній участі; підтримка заходів з від-
новлення, реформування чи зміцнення урядових установ; сприяння со-
ціально-економічному відновленню і розвитку. У випадку міждержав-
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ного конфлікту передбачається створення взаємовигідних різнобічних 
зв’язків між країнами (спільні проекти, культурні та навчальні обміни, 
зміна навчальних програм) [1, c. 17–18]. Миробудівництво можна роз-
глядати окремо як особливий тип миротворчої операції, але воно часто 
виступає як стадія й елемент багатовимірної миротворчої операції.

Багатовимірні миротворчі операції (багатофункціональні, комплексні, 
розширене миробудівництво, сприяння миру) є новим концептом, що перед-
бачає поєднання елементів традиційної миротворчості із суттєво розшире-
ним баченням миробудівництва. Їх зміст і визначення ще не є усталеними. 
«Загальна доктрина» 2008 р. визначає їх як суміш військової, поліцейської та 
цивільної діяльності, спрямованої на досягнення і реалізацію всезагальної 
мирної угоди і закладення основ постійного миру [4, p. 22, 97].

Філософія таких операцій викладена у «Доповіді Брахімі» 2000 р. 
Тут комплексна миротворчість визначалася як забезпечена ефективною 
військовою присутністю діяльність після закінчення насильницького 
конфлікту з метою відновити основи миру й надати інструменти для 
чогось більшого, ніж просто відсутність війни. Традиційні операції з 
підтримання миру часів холодної війни усували симптоми, а не дже-
рела конфліктів, й не містили «стратегії виходу», тобто стратегічного 
бачення шляхів досягнення стабільного миру як результату операції й 
критерію її завершеності. Такі операції були відносно недорогими, але 
малоефективними. У пізнішій миротворчості діяльність з підтримання 
миру часто поєднувалася з мирним будівництвом у комплексних опе-
раціях на користь миру. В сучасних умовах наявності багатосторонніх 
конфліктів (з елементами внутрішньодержавного, транснаціонального 
і міждержавного характеру) військова сила має «підготувати простір, 
у якому можна побудувати мир», але «миротворці не можуть піти без 
миробудівників», які мають «добитися того, щоби цей мир тримався 
на власній основі». При цьому в «Доповіді Брахімі» 2000 р. у контек-
сті миробудівництва відсутній наголошений у «Порядку денному для 
миру» поділ на внутрішньодержавні та міждержавні конфлікти, а до 
переліку миробудівничих завдань додані: технічна допомога демокра-
тичному розвитку (в тому числі розвиток незалежних ЗМІ), заохочення 
методів урегулювання конфліктів і примирення, підтримка боротьби з 
корупцією, боротьба з інфекційними захворюваннями. 

Окремі важливі елементи багатовимірних операцій були напрацьова-
ні у рішеннях Політичного комітету Секретаріату ООН. Рішення 2005/24 
проголосило, що права людини мають бути повною мірою інтегровані до 
миротворчих операцій. Рішення 2006/47 вказало, що верховенство права 
у контексті конфліктних і пост-конфліктних умов охоплює такі сектори, 
якими мають опікуватися миротворці: перехідне судочинство; посилення 
національних судових систем та інституцій, включно з поліцією та іншими 
правоохоронними органами і в’язницями; інші пріоритетні сфери, такі як 
захист і допомога жертвам і свідкам, боротьба з корупцією, організованою 
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злочинністю, транснаціональною злочинністю, торгівлею людьми і нар-
котиками. У рішенні 2007/11 зазначалося, що ціллю миротворчості ООН 
у сфері безпеки та оборони є становлення ефективних, надійних та ста-
більних інституцій (безпекові органи, збройні сили, поліція та інші право-
охоронні органи, відповідні міністерства, органи судового нагляду та про-
фільні неурядові організації), що функціонують під цивільним контролем 
у рамках верховенства права та поваги до прав людини. 

У «Загальній доктрині» 2008 р. миробудівництво визначається 
як комплексний і довготривалий процес, що передбачає всеохоплю-
юче звернення до глибоко вкорінених, структурних причин насиль-
ницького конфлікту з метою зменшення ризику його виникнення чи 
повернення до нього через посилення національної спроможності 
управління конфліктом, що закладає основи для стабільного миру та 
розвитку, сприяє функціонуванню суспільства і держави, посилення 
її здатності ефективно й легітимно виконувати свої основні функції 
[4, p. 18, 97]. Основними функціями та сферами діяльності багатови-
мірних операцій «Загальна доктрина» називає: 1) захистити критичні 
об’єкти інфраструктури і цивільне населення; 2) роззброєння, демобі-
лізація та реінтеграція комбатантів; 3) розмінування; 4) створити без-
печне і стабільне середовище через відновлення державної влади, по-
силення спроможності держави забезпечити безпеку та підтримувати 
публічний порядок; 5) посилити верховенство права та повагу прав 
людини; 6) уможливити політичний процес через сприяння діалогу 
та примиренню і підтримку становленню легітимних та ефективних 
інститутів влади, інших політичних інститутів та процесів політичної 
участі; 7) сприяти соціальному та економічному відновленню та роз-
витку, включно із безпечним поверненням внутрішньо переміщених 
через конфлікт осіб та біженців; 8) надати рамки для забезпечення 
узгодженого та координованого здійснення діяльності на національ-
ному рівні ООН та іншими міжнародними акторами [4, p. 23–26]. 

Більш узагальнене визначення сучасної концепції миробудівниц-
тва, втіленого у багатовимірних миротворчих операцій, сформульо-
ване у резолюції ГА і РБ ООН «Огляд архітектури миробудівництва 
ООН» 2016 р. – як політичного процесу «формування загального ба-
чення розвитку суспільства на основі врахування потреб усіх груп 
населення, включно із заходами, спрямованими на попередження ви-
никнення, ескалації, продовження і відновлення конфліктів, усунення 
корінних причин конфліктів, надання допомоги сторонам конфлікту 
в припиненні бойових дій, забезпечення національного примирення і 
здійснення переходу до відновлення, реконструкції та розвитку» [3]. 
У доповіді Генерального секретаря «Мирне будівництво і збереження миру» 
2018 р., прийнятій до відома ГА і РБ, до миротворчих місій, їх персоналу вису-
ваються вимоги «перейти до єдиного комплексного компонента миру і безпе-
ки і тісніше ув’язати компонент миру і безпеки з компонентами розвитку і прав 
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людини», розглядати питання збереження миру в контексті сталого розвитку, 
координувати суто миротворчі аспекти з гуманітарними програмами [2]. 

Метою багатовимірних операцій стає політична інституціоналіза-
ція та економічна лібералізація, для чого на непідконтрольних урядам 
територіях, часом в умовах незавершеності насильницького конфлікту 
та відсутності угоди про перемир’я, можуть створюватися тимчасові 
цивільні (перехідні) адміністрації. «Доповідь Брахімі», «Загальна док-
трина» та інші програмні документи ООН визнають можливість таких 
рішень і надалі: «У деяких випадках держава і місцева спроможність 
можуть бути настільки слабкими, що місія повинна тимчасово взяти на 
себе певні функції, або безпосередньо, як у випадку з перехідною адмі-
ністрацією, або на підтримку держави» [4, p. 39]. «Загальна доктрина» 
визначає перехідну адміністрацію (transitional administration) як пере-
хідну владу, запроваджену Радою Безпеки ООН щоби допомогти країні 
протягом зміни правлячого режиму чи на шляху до незалежності [4, 
p. 99]. Останні слова не є теорією. До середини 1999 р. ООН мала неве-
лику кількість польових операцій з елементами цивільної адміністрації 
чи нагляду за нею, але дві найбільші перехідні адміністрації – у Косово 
та Східному Тиморі, створені у 1999 р., привели до здобуття цими ре-
гіонами незалежності, що безпосередньо мандатом не передбачалося.

На основі викладеного зазначимо, що чіткої межі між нормативним 
розумінням двох видів операцій немає: здебільшого миробудівництво роз-
глядається як елемент і стадія багатовимірних миротворчої операції, інколи 
вони ототожнюються. Концепція останньої є незавершеною, перебуває в ди-
намічному розвитку, її завдання постійно розширюються. Слід відзначити 
суттєву роль актів Секретаріату ООН у її нормативному регулюванні. Також 
зазначимо, що глибока залученість ООН у внутрішньодержавні процеси, 
передбачена багатовимірними миротворчими операціями, на практиці при-
водить до неконтрольованих процесів реінтеграції та дезінтеграції держав.
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РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА У КОНТЕКСТІ  
НОВІТНІХ ПРОБЛЕМ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ КЛІМАТУ

Кожна галузь права, у тому числі й екологічне право, постійно 
зазнають змін під впливом різних чинників. Як відомо, об’єктивни-
ми передумовами розвитку еколого-правових норм є реально існу-
ючі природні та соціальні умови виникнення й становлення загаль-
нообов’язкових правил в галузі використання природних ресурсів, 
збереження (охорони) природного довкілля та захисту людини від 
несприятливого навколишнього природного середовища [1, с. 8]. Так, 
виникнення новітньої проблеми зміни клімату стало об’єктивною пе-
редумовою розвитку еколого-правових норм спочатку на міжнарод-
ному, а потім на національному рівнях. Відповідно до Рамкової Кон-
венції ООН про зміну клімату поняття «зміна клімату» означає таку 
його зміну, яка прямо або непрямо обумовлена діяльністю людини, 
породжує зміни у складі глобальної атмосфери і накладається на при-
родне коливання клімату, що спостерігаються протягом порівняль-
них періодів часу. Міжурядовою групою експертів із зміни клімату за 
результатами досліджень у 2015 році визначено, що антропогенний 
вплив на кліматичну систему є домінуючою причиною потепління, 
що спостерігається з середини XX століття. Для констатації важливо-
сті зазначеної проблеми в Україні майже 10 років тому на науковому 
рівні було акцентовано на необхідності врахування факторів зміни 
клімату як одного з ключових довгострокових завдань національної 
безпеки і віднесення цієї проблеми до числа пріоритетів політики дер-
жави [2]. Відтак одним із завдань державної політики стало форму-
вання правових засад обмеження негативного антропогенного впливу 
на зміну клімату та адаптації до його змін. Водночас, перед наукою 
екологічного права постало завдання щодо обґрунтування необхідно-
сті розширення сфери правового регулювання суспільних відносин з 
охорони навколишнього природного середовища шляхом включення 
до них низки кліматоохоронних відносин; розширення кола об’єктів 
та суб’єктів екологічних правовідносин, пов’язаних зі зміною клімату 
тощо. 

Не вдаючись до теоретичного обґрунтування виникнення су-
спільних відносин, пов’язаних зі зміною клімату, акцентуємо увагу 
на практичному аспекті цієї проблеми, що стосується розроблення 
проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з метою 
реалізації державної політики у цій сфері. Такі акти мають стати фор-
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мою закріплення нових еколого-правових норм, пов’язаних зі зміною 
клімату, розширивши одночасно коло джерел екологічного права.

Формування національного законодавства у сфері охорони клі-
мату та регулювання антропогенної діяльності, яка шкідливо впливає 
на його зміну, умовно можна поділити на два періоди, що проходять 
під впливом міжнародно-правових документів та на їх виконання. 
Спочатку це були Рамкова конвенція ООН про зміну клімату та Кі-
отський протокол до неї.  Після ж 2012 року, із закінченням першого 
періоду дії Кіотського протоколу та прийняттям Угоди про асоціацію 
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європей-
ським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, 
з іншої сторони (ратифіковано Законом України 16 вересня 2014 року) 
та Паризької Угоди (ратифіковано Законом України від 14 липня 2016 
року), почався новий етап формування такого законодавства. Фактич-
ний стан виконання Україною своїх зобов’язань за весь цей період далекий 
від ідеального. Переважна більшість нормативно-правових актів у цій 
сфері носить підзаконний характер, представлена різного роду стра-
тегіями, планами  (наприклад, Національним планом дій з охорони 
навколишнього природного середовища на 2011–2015 роки», затвер-
дженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. 
№ 577-р.), які більшою частиною не були виконані за збігом визначе-
них у них часових рамок, та не могли суттєво вплинути на відповідну 
державну політику, зважаючи на їх підзаконний характер. При цьому 
законодавчих актів, які б забезпечували механізм правового регулю-
вання антропогенної діяльності,  вдосконалення внутрішньої й зов-
нішньої державної політики у цій сфері, прийнято не було. 

Сучасний етап базується на виконанні закріпленої у статті 2  Па-
ризької угоди загальної мети щодо стримання зростання глобальної 
середньої температури значно нижче 2 градусів понад доіндустріаль-
ні рівні, підвищення адаптації до змін клімату, сприяння опірності до 
таких змін та низьковуглецевого розвитку. Сторони Угоди кожні п’ять 
років самостійно визначають та повідомляють Секретаріату Рамкової 
Конвенції ООН про зміну клімату свої національно визначені внески 
для забезпечення підвищення амбітності своїх дій. Окрім того, у главі 
6 «Навколишнє середовище» Розділу V «Економічне і галузеве спів-
робітництво» Угоди про Асоціацію першим напрямом, що потребує 
правового регулювання, визначено зміну клімату, а конкретні зобов’я-
зання для такого регулювання передбачаються у Додатках XXX та 
XXXІ до цієї глави.  Так, на підставі розпорядження Уряду від 16 ве-
ресня 2016 року № 980-р «Про схвалення Очікуваного національно 
визначеного внеску України до проекту нової глобальної кліматичної 
угоди» (ОНВВ) було встановлено, що Україна бере на себе ціль не 
перевищувати у 2030 році 60% викидів парникових газів від рівня ви-
кидів у базовому 1990 році. Також у грудні 2016 року було схвалено 
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Концепцію реалізації державної політики у сфері зміни клімату на пе-
ріод до 2030 року та План заходів щодо її виконання [3], які на сьогод-
нішній день можна вважати основними нормативно-правовими акта-
ми відповідної сфери. Згідно з вказаним Планом заходів передбачено 
розробку проектів законів: 1) моніторингу, звітності та верифікації 
викидів парникових газів, 2) торгівлі квотами на викиди парникових 
газів; а на рівні підзаконних нормативно-правових актів - Стратегії 
низьковуглецевого розвитку України на період до 2030 року, затвер-
дження Державної науково-технічної програми у сфері зміни клімату 
та інших підзаконних актів, які мають розроблятись після  прийняття  
зазначених вище проектів законів. 

Відповідно до зазначеного 1 листопада 2018 року у Верховній 
Раді України було зареєстровано урядовий законопроект за реєстр. 
№ 9253 «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів 
парникових газів», який відповідно до його преамбули «спрямований 
на виконання зобов’язань України за Угодою про асоціацію» [4]. У 
статтях 2–3 проекту передбачено, що його дія поширюється на від-
носини, що виникають у сфері моніторингу, звітності та верифікації 
викидів парникових газів з установок, розташованих на території 
України (система МЗВ), які регулюються Конституцією України, цим 
Законом [виділено мною – С. К.] та іншими нормативно-правовими 
актами. При цьому положення та термінологія проекту (наприклад, 
поняття «моніторинг», «установка» та ін.) жодним чином не узгоджу-
ються із атмосфероохоронним законодавством та базовим у цій сфері 
Законом України «Про охорону атмосферного повітря», відповідно до 
частини 2 статті 16 якого підприємства, установи, організації та гро-
мадяни – суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані відповідно 
до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Вер-
ховною Радою України, проводити роботу щодо зменшення викидів 
речовин, накопичення яких в атмосферному повітрі може призвести 
до негативних змін клімату. Аналогічна норма закріплена й Законом 
України «Про газ (метан) вугільних родовищ» (ст. 14) та деякими ін-
шими актами. У проекті ж, відповідно до Пояснювальної записки до 
нього, йдеться лише про імплементацію законодавства ЄС, зокрема, 
Директиви № 2003/87/ЄС у частині, що стосується системи МЗВ, а 
також Регламенту Комісії (ЄС) № 600/2012 про верифікацію звітів про 
викиди парникових газів і звітів про тонно-кілометри та акредитацію 
верифікаторів та Регламенту Комісії (ЄС) № 601/2012 про моніторинг 
та звітність щодо викидів парникових газів. Не заперечуючи необхід-
ність виконання зобов’язань України за Угодою про асоціацію, вод-
ночас вважаємо, що таке законодавство має тісно «вплітатись» у на-
ціональне, а не створювати в ньому колізійні норми, руйнуючи його 
систему. Звертаємо увагу, що у Додатку  ХХХІ до глави 6 «Навколиш-
нє середовище» Розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» 
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Угоди про Асоціацію передбачено розроблення та запровадження 
довгострокових заходів, спрямованих на скорочення викидів парни-
кових газів та розроблення плану дій на довготермінову перспективу 
(а саме: після 2012 року) стосовно пом’якшення змін клімату та адап-
тації до них. Отже, заявлена мета вимагає комплексного регулювання 
відповідних питань, спрямованих насамперед на скорочення викидів 
парникових газів, а не вибіркового підходу, що охоплює лише частину 
цього процесу (моніторингу, звітності та верифікації), як це має місце 
у законопроекті за реєстр. № 9253 від 01.11.2018 року.

Перелік використаних джерел:
1. Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій / В.І. Андрей-

цев – К.: Вентурі, 1996. – 208 с. 
2. Постанова Національної академії наук «Регіональні зміни 

клімату в Україні на фоні глобальних  кліматичних процесів»: від 
27.01.2010, № 13 URL: http://zakon3.rada.gov.ua/rada/mai.

3. Концепція реалізації державної політики у сфері зміни кліма-
ту на період до 2030 року, схвалена Кабінетам Міністрів України від 
07.12.2016  № 932-р. // Офіційний вісник України. 23.12.2016. № 99. 
Ст. 3236.

4. Проект Закону України «Про засади моніторингу, звітності та  
верифікації викидів парникових газів» (реєстр № 9253 від 01.11.2018 р.) 
URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64881



РОЗДІЛ V • Юридичні відповіді на глобальні виклики мінливого світу  

97

Зоряна Яремак 
(Івано-Франківськ)

ЕКОЛОГО-ПРАВОВІ КОНФЛІКТИ ЯК НОВИЙ НАПРЯМ  
НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

Суспільні відносини, які складаються у сфері взаємодії людини 
і природи та є предметом екологічного права, мають різновекторний 
характер (господарська діяльність суспільства, забезпечення матері-
альних і духовних потреб населення, підтриманням якісного стану 
природного середовища) та задоволення одних обмежує можливість 
реалізації інших. Різновекторність інтересів суб’єктів екологічних 
відносин є підставою виникнення екологічних конфліктів.

 Сучасна екологічна наука, розглядаючи проблематику еколо-
гічних конфліктів, здебільшого послуговується терміном «спір», а не 
«конфлікт». Це, насамперед, зумовлено тим, що чинне національне 
законодавство не містить легального визначення ані поняття конфлік-
ту, ані спору, та, разом з тим, використовує саме категорію «спір». Так, 
як загальні норми екологічного права, так і спеціальні щодо окремого 
природного ресурсу, оперують поняттям «спір у галузі охорони навко-
лишнього природного середовища» (розділ XIV закону України «Про 
охорону навколишнього природного середовища»),  «земельний спір» 
(глава 25 Земельного кодексу України), «спори з питань охорони, за-
хисту, використання та відтворення лісів» (глава 21 Лісового кодексу 
України) і т. д. 

Еколого-правові розробки категорії «конфлікт» стосуються, як 
правило, питань вирішення екологічних спорів в контексті окремо 
взятого природного ресурсу з акцентуванням уваги на традиційних 
формах і методах врегулювання спору. При цьому, правовий аналіз 
врегулювання спорів здійснюється в межах напрацювань адміні-
стративного та процесуальних галузей права, виокремлюючи судову 
та позасудову процедуру. Так, позасудовий порядок, на думку О. В. 
Бурцева, ґрунтується на конституційному положенні про можливість 
звернення до органів державної виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, інших спеціально уповноважених органів із заявою 
(клопотанням) про усунення шкідливих дій (бездіяльності), що пору-
шують будь-які права, в тому числі й земельні [1, с. 97]. В контексті 
пошуку шляхів оптимізації вирішення спорів щодо меж земельних 
ділянок автор досліджує процедури посередництва і примирення як 
форм позасудового порядку розв’язання спорів [1, с. 162–166]. 

К. П. Пейчев вирішення спорів у сфері природокористування ви-
значає як інститут екологічного права, який забезпечує справедливий, 
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неупереджений та своєчасний розгляд суперечок у цій сфері приро-
докористування з метою захисту порушених, невизнаних або оспо-
рюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 
юридичних осіб, інтересів держави. До екологічних відносин, які мо-
жуть бути складовими природоресурсних спорів, можливо віднести 
такі групи суспільних відносин: відносини власності, інших прав на 
природні ресурси та їх обігу; відносини державного управління; від-
носини з забезпечення раціонального використання та охорони при-
родних об’єктів [2, с. 120].

У навчальній еколого-правовій літературі врегулювання еколо-
гічних спорів визначається як окрема функція управління у сфері при-
родокористування та охорони довкілля. В. М. Завгородня уточнює, 
що вирішення екологічних спорів як функція державного управління 
може бути виділена лише в частині тих спорів, що не вирішуються в 
судовому порядку. Наприклад, ч. 4 ст. 158 Земельного кодексу Украї-
ни уповноважує органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів 
вирішувати земельні спори щодо меж земельних ділянок за межами 
населених пунктів, розташування обмежень у використанні земель та 
земельних сервітутів [3, с. 121]. Більше того, вказується на похідний 
характер відносин щодо врегулювання екологічних спорів – «еколо-
го-процесуальні, еколого-інформаційні відносини у сфері розгляду 
спорів», – особливістю яких є те, що вони здійснюються поряд з ос-
новними екологічними відносинами в процесі їх виникнення, розвит-
ку, припинення [4, с. 4]. 

А. П. Гетьманом розроблено теорію формування еколого-проце-
суальної підгалузі права в рамках екологічного матеріального права 
[5; 6]. При цьому вчений в межах концепції еколого-правового про-
цесу виокремлює процесуальну форму реалізації матеріальних норм 
екологічного права у сферах: просторово-територіального устрою 
об’єктів природи; ведення природоресурсових кадастрів; планування, 
прогнозування, нагляду (моніторингу) та інформування в галузі при-
родокористування та охорони довкілля; розподілу та перерозподілу 
природних ресурсів; екологічного контролю; екологічної експертизи; 
позасудового розгляду екологічних спорів [6, с. 5]. Автор розмежо-
вує поняття управління в галузі раціонального природокористування 
та екологічний процес, визнаючи, що діяльність державного управ-
ління обумовлена матеріально-правовими нормами екологічного за-
конодавства, а екологічний процес являє собою порядок діяльності 
органів державного управління раціональним використанням природ-
них ресурсів і охороною навколишнього середовища по вирішенню 
індивідуально-конкретних справ, що регулюється процесуальними 
нормами екологічного законодавства [7, с. 48].

Як бачимо, еколого-правова доктрина у сфері вивчення екологіч-
них конфліктів характеризується плюралізмом наукових позицій та на 
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сьогодні не вироблено уніфікованого підходу щодо меж дослідження 
даного правового явища в рамках екологічного права. На нашу думку, 
в основу дослідження еколого-правового конфлікту повинно лежати 
надбання, вироблені спеціалізованими галузями знань, предметом ви-
вчення яких є конфліктна природа суспільних відносин (конфліктоло-
гія, юридична конфліктологія). Наука конфліктології вивчає різні ме-
ханізми впливу, способи та засоби розв’язання конфліктів. Серед них 
важливе значення мають правові форми та процедури, за допомогою 
яких конфлікт може бути попереджений чи припинений. П. А. Аста-
хов, досліджуючи сучасні форми вирішення юридичних конфліктів, 
вказує на можливість використання різних способів і процедур їх ви-
рішення, які у своїй сукупності утворюють певну систему розв’язан-
ня юридичних конфліктів. В концептуальному плані, така система, 
на думку автора, становить сукупність організаційних і процедур-
но-процесуальних елементів. В рамках цієї системи виокремлюється 
дві функціональні підсистеми: система юрисдикції, в основі функці-
онування якої лежить принцип владно-примусового вирішення юри-
дичних конфліктів, і система альтернативного врегулювання (консен-
суальна форма), що базується на принципі компромісу [8, с. 23]. По-
дібну наукову позицію займає і науковець В. М. Крівцова, яка виділяє 
правові механізми і  неюридичні засоби (медіаторинг, посередництво, 
громадський арбітраж) по управлінню різними юридичними конфлік-
тами, зокрема, їх розв’язання або превенції [9, с. 5]. Практично ана-
логічну позицію займають вчені Республіки Білорусь та називають 
альтернативними способами вирішення спорів такі способи, які здій-
снюються без втручання держави [10].

Усталені погляди щодо визначення правового інструментарію 
розв’язання правових конфліктів варто застосовувати і при дослі-
дженні проблем врегулювання екологічних конфліктів. З цього при-
воду О. Л. Дубовік зазначає, що поряд із традиційними правовими 
приписами наукових розвідок та правотворчих розробок потребують 
розвитку правові інститути і норми, які спеціалізуються на вирішенні 
еколого-правових конфліктів, адаптованих до їх специфіки [11, с. 51]. 

Проведений аналіз дозволяє сформувати ряд висновків. По-пер-
ше, дослідження у цій сфері на сьогодні носять фрагментарний харак-
тер, здебільшого коло наукового пошуку обмежується вивченням ок-
ремих видів природоресурсних спорів без комплексного аналізу про-
блематики конфліктів з точки зору еколого-правової науки. По-друге, 
зважаючи на поліфункціональність категорії «конфлікт» наукову роз-
відку потрібно проводити з урахуванням міжгалузевих кореляційних 
зв’язків та акумулювання позитивного досвіду наукових напрацювань 
інших галузей – кофліктології, юридичної конфліктології тощо. 
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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ЕКОЛОГІЧНИЙ БІЖЕНЕЦЬ»  
В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

У сучасній науці міжнародного права використовується термін 
«екологічні біженці»‚ який вимагає комплексного дослідження. За-
уважимо‚ що зміни навколишнього середовища можуть призвести як 
до внутрішньодержавної‚ так і міждержавної міграції населення. У 
свою чергу‚ міграція‚ викликана кліматичними змінами‚ є характер-
ною для держав‚ які розташовані у дельтах великих рік (наприклад‚ 
Єгипет‚ Бангладеш)‚ африканських країн‚ що зазнали впливу опусте-
лювання та таких острівних держав‚ як Тувалу‚ Мальдіви [1. с. 160; 2. 
s. 5–10]. За оцінкою експертів Університету ООН до 2050 р. кількість 
«екологічних біженців» може досягти 200 мільйонів чоловік. 

На сьогоднішній день не існує єдиного загальноприйнятого ви-
значення поняття «екологічні біженці»‚ закріпленого в міжнарод-
но-правововому акті. Водночас у науковій фаховій літературі зустрі-
чаються наступні альтернативні варіанти: «екологічні емігранти»‚ 
«екологічні мігранти»‚ «екологічні переселенці»‚ «кліматичні біжен-
ці»‚ «кліматичні мігранти» [1. с. 161; 2. s. 6–8; 13–14; 3. с. 125–126]. 
Зокрема‚ у вчених немає єдності щодо розуміння цих термінів і вста-
новлення відмінностей між ними. 

Доцільно зазначити‚ що «екологічні біженці» не підпадають під 
загальну категорію біженців‚ міжнародно-правовий статус яких ви-
значається Конвенцією про статус біженців 1951 року та Протоколом 
1967 року до неї. Відповідно до розділу «А» ст. 1 вказаної конвенції 
біженцем слід розглядати особу‚ яка: 1) «вважалася біженцем згідно з 
угодами від 12 травня 1926 р. і 30 червня 1928 р. або згідно з конвен-
ціями від 28 жовтня 1933 р. і 10 лютого 1938 р., Протоколом від 14 ве-
ресня 1939 р. або згідно зі Статутом Міжнародної організації у справах 
біженців; 2) внаслідок подій, які відбулися до 1 січня 1951 р., і через 
обгрунтовані побоювання стати жертвою переслідувань за ознакою 
расової належності, релігії, громадянства, належності до певної соці-
альної групи чи політичних поглядів перебуває за межами країни сво-
єї національної належності і не в змозі користуватися захистом цієї 
країни або не бажає користуватися таким захистом внаслідок таких 
побоювань; або, не маючи визначеного громадянства і знаходячись 
за межами країни свого колишнього місця проживання в результаті 
подібних подій, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок 
таких побоювань» [4]. З юридичної точки зору «екологічних біжен-
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ців» не можна віднести до біженців у класичному розумінні‚ оскільки 
вони не є жертвами переслідувань на основі встановлених підстав. 
Доречно враховувати те‚ що особа стає біженцем після перетину кор-
дону‚ а в результаті змін навколишнього середовища спостерігається 
не тільки міждержавна‚ а й внутрішня міграція. 

Особливу роль у становленні поняття «екологічний біженець» 
відіграв у 1970-х рр. відомий американський еколог-аналітик‚ за-
сновник Інституту всесвітнього спостереження Л. Р. Браун‚ який брав 
участь у розробці концепції сталого розвитку. Проте увійшло воно у 
вжиток завдяки доповіді‚ підготовленій Е. Ель-Хінаві для Програми 
ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) у 1985 році. Зокрема‚ під 
«екологічними біженцями» він розуміє «осіб‚ вимушених залишити 
місце проживання (тимчасово або постійно) через суттєву деграда-
цію навколишнього середовища (природну або викликану антропо-
генною діяльністю)‚ яка загрожує їх безпеці або вагомо впливає на 
якість життя». Натомість‚ деградацією навколишнього середовища є 
будь-яка фізична‚ хімічна та біологічна зміна в екосистемі‚ що тимча-
сово або постійно робить навколишнє середовище непридатним для 
життя людини. Крім того‚ в доповіді вчений виокремив 3 категорії 
«екологічних біженців»: 

• ті‚ які переміщуються тимчасово у зв’язку з екологічними ка-
тастрофами; 

• ті‚ які постійно переміщуються через різкі зміни навколиш-
нього середовища; 

• ті‚ які мігрують у зв’язку з поступовою деградацією навко-
лишнього середовища. 

Окрему додаткову четверту групу становлять ті особи‚ які пе-
реміщуються у зв’язку з деструкцією навколишнього середовища‚ 
викликаною воєнними діями [5‚ р. 4–38; 6. с. 68–70]. Розроблена 
Е. Ель-Хінаві концепція «екологічних біженців» зазнає критики з 
боку інших дослідників‚ оскільки автор не визначив критерії для роз-
різнення «екологічних біженців» від інших категорій і не вказав на 
відмінностях між їх різними видами. 

У 2005 році Університет ООН запропонував визначення поняття 
«екологічний біженець» для позначення осіб‚ вимушених залишити 
традиційне місце свого проживання через погіршення навколишнього 
середовища‚ спричиненого природним або антропогенним фактором. 

На думку представників Оксфордського університету Н. Маєрса 
та Д. Кента‚ «екологічні біженці – це особи‚ які не можуть отримати 
безпечні умови для існування внаслідок таких екологічних причин‚ 
як посуха‚ опустелювання, знеліснення, ерозія грунтів, нестача води 
і зміна клімату‚ а також стихійні лиха: циклони, штормові припливи 
та повені». Крім того‚ з точки зору Н. Маєрса‚ поняття «екологічних 
біженців» включає в себе поняття «кліматичних біженців» [6‚ с. 68–
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71]. Зауважимо‚ що в наукових колах виникають суперечки стосовно 
співвідношення термінів «екологічний біженець» та «кліматичний 
біженець». До цих пір не встановлено‚ чи є ці поняття синонімами 
або це два окремих терміни‚ які суттєво відрізняються один від одно-
го. Деякі вчені тлумачать поняття «кліматичний біженець» як особу‚ 
що вимушена перетинати державний кордон і переїжджати тимчасо-
во або на постійний період часу в результаті раптової або поступової 
екологічної катастрофи‚ пов’язаної зі зміною клімату [6‚ с. 68–71]. 

В цілому‚ термінологічні питання мають не тільки доктриналь-
не‚ а й практичне значення‚ так як у даному випадку вони допомо-
жуть з’ясувати правовий статус «екологічних біженців». 

На переконання М. Кьоніг-Вітковської‚ термін «екологічний бі-
женець» є «правовим поняттям‚ яке використовується в міжнарод-
ному праві для визначення міждержавних і внутрішньодержавних 
міграцій‚ викликаних як змінами навколишнього середовища‚ так і 
діяльністю людини. Воно охоплює тих, чия втеча була зумовлена і 
надзвичайними явищами (повені, виверження

вулканів, торнадо, землетруси та ін.), і повільно протікаючими 
процесами (опустелювання, затоплення островів або ділянок суші на 
континенті)» [1‚ с. 160–161; 2‚ s. 5–8].

Натомість О. І. Безпалова «екологічних біженців» називає тех-
ногенними біженцями та розглядає їх як «осіб‚ які були змушені за-
лишити місце свого постійного проживання (шляхом переміщення як 
в межах своєї країни або перетинання її кордону) внаслідок різкого 
погіршення стану навколишнього середовища через екологічні ката-
строфи або негативні наслідки техногенного розвитку» [7‚ с. 15].

Загалом‚ під час наукових дискусій дослідники висувають ідею 
щодо розроблення нового міжнародно-правового акта‚ який би визна-
чав правовий статус «екологічних біженців». На їх думку‚ саме цей 
крок може свідчити про звернення уваги міжнародної спільноти до 
екологічної міграції та зміцнення парадигми охорони навколишнього 
середовища в міжнародному праві [1‚ с. 163; 2, s. 13–14]. Безумов-
но‚ вчені беруть до уваги ініціативи щодо внесення змін до Конвенції 
про статус біженців 1951 р. або прийняття протоколу до неї‚ який би 
стосувався виключно «екологічних біженців». Також юристи-міжна-
родники стверджують‚ що найкращим варіантом вирішення вищеза-
значеної проблеми є прийняття нового протоколу‚ але до Рамкової 
конвенції зі зміни клімату 1992 р.

Таким чином‚ поняття «екологічний біженець» потребує ретель-
ного вивчення та удосконалення для подальшого міжнародно-право-
вого закріплення з метою врегулювання спірних питань щодо право-
вого статусу даної категорії біженців. 
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ОБМЕЖЕННЯ  
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

Досліджувана тема доволі актуальна для України, адже нині го-
стро стоїть питання збалансування захисту прав та інтересів індивіда 
та власне суспільства. Компроміс у відносинах держави і людини, з 
домінуванням моралі, є основою обмеження соціально-економічних 
прав людини. Саме такий підхід  закріплюється в доктрині позитив-
них зобов’язань держави щодо прав людини в західноєвропейській 
правовій науці, зокрема в класичній роботі Л. Дюгі «Конституційне 
право. Загальна теорія держави» (1908 р.).

Важливо зазначити, що взаємовідносини держави і людини 
завжди визначаються певним правовим статусом, відповідно до якого 
людина має право та обов’язки, що в свою чергу вимагає виконання 
державою відповідних своїх позитивних обов’язків. Незважаючи на 
можливість обмеження окремих соціально-економічних прав є непри-
пустимим для держави їх свавільне обмеження, як різновиду консти-
туційних прав. Так, згідно з Конституцією України (ч. 1 ст. 64) «Кон-
ституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути об-
межені, крім випадків, передбачених Конституцією України» [1]. Це 
положення підсилюється нормою Конституції, в якій зазначається, що 
при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не 
допускається звуження змісту та обсягу вже існуючих прав і свобод.

Важливо згадати, що окремим захистом конституційних прав є 
положення ст. 157 Конституції, в якій встановлюється: «Конституція 
України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування 
чи обмеження прав чи свобод людини і громадянина або якщо вони 
спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіаль-
ної цілісності України».

Таким чином постає питання, а чи можуть соціально-економічні 
права бути обмежені? Якщо так, то які основи, критерії, чи принци-
пи такого можливого обмеження? Частково відповідь на ці питання 
можна знайти у справі про рівень пенсії і щомісячного довічного гро-
шового утримання № 8-рп/2005 від 11.10.2005 р. Рішенням Консти-
туційного суду України було розтлумачено принцип недопустимості 
звуження змісту та обсягу, визначених чинним законодавством прав і 
свобод людини, оскільки зміст прав і свобод – це умови і засоби, які 
визначають матеріальні та духовні можливості людини, необхідні для 
задоволення потреб її існування та розвитку [2]. Тобто, Конституцій-



МАЙБУТНЄ НАУКИ В ОБРІЯХ ПРАВА. До 100-річчя НАН України

106

ний суд України визначає неприпустимість обмеження соціально-еко-
номічних прав в принципі.

Якщо проаналізувати детальніше стан речей в державі, су-
спільстві, то можна дійти висновку, що законодавець таки обмежує 
ці права. Наприклад, прийнятий Закон України від 28.12.2014 року 
№ 76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чин-
ність, деяких законодавчих актів України» скасовує низку медичних, 
транспортних, телекомунікаційних і житлово-комунальних пільг для 
ветеранів праці та осіб, які мають «особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною» [3]. Законодавець керується фінансово-економічними 
можливостями держави та намагається зберегти справедливий ба-
ланс між інтересами людини, суспільства та держави. Слід зазначи-
ти, що з приводу цього є рішення Конституційного Суду України від 
22.05.2018 року № 5-р/2018 щодо відповідності Конституції України 
пункту 12 розділу І вищезазначеного Закону України, де було встанов-
лено його конституційність [4].

Вважається, що основна мета обмеження соціально-економічних 
прав людини – це досягнення балансу інтересів, шляхом накладення 
певних обов’язків чи заборон, як на державну владу, так і на окремо 
визначену людину відповідно до закону, адже таке обмеження соці-
ально-економічних прав призводить до зменшення обсягу можливо-
стей та благ. Враховуючи інтеграцію України у європейський право-
вий простір, де вже вироблено основи обмеження позитивних прав, 
було б доцільним використовувати цей досвід нашим законодавцем. 
Так європейська практика свідчить, що головною умовою конститу-
ційно-правового обмеження, при реалізації соціально-економічних 
прав є те, що його способи мають чітко регламентуватись законами, 
допустимі межі такого обмеження мають бути закріпленні конститу-
цією, а строк обмеження має бути тимчасовим. В інакшому випадку 
такі дії держави можуть бути протиправними. Важливо зазначити, що 
можливе обмеження не всіх соціально-економічних прав, а лише пев-
не право і лише за окремих умов та за конкретно визначених підстав.

Оскільки соціально-економічні права – це можливості людини 
у сфері виробництва, розподілу, обміну, використання матеріальних 
благ із забезпеченням належних соціальних умов життя, держава га-
рантує свободу та необхідні умови для реалізації цих прав, при цьому 
має дотримуватись певних меж розумного співвідношення інтересів 
між окремою особою та інтересами суспільства в цілому. В Євро-
пейській конституційно-правовій доктрині вирізняють два способи 
обмеження прав людини, соціально-економічних зокрема. Перший 
спосіб полягає в основах конституційно-правового обмеження, так 
ст. 23 Конституції України визначає, що: «Кожна людина має право на 
вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються 
права і свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством, у 
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якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості». 
Це означає, що соціально-економічні права людини зазнають обме-
жень там, де починають реалізовуватись права, соціальні та економіч-
ні інтереси іншої особи, там де починає діяти обов’язок – не зловжи-
вати своїм правом. Другий спосіб – це окремі випадки законодавчого 
обмеження.

З цього приводу є слушною думка П. М. Рабіновича щодо пропо-
зиції  внесення змін до ст. 64 Конституції України, так він пропонує 
додати ще три положення: «Жодне з положень Конституції не може 
тлумачитися як таке, що надає право здійснювати діяльність, спрямо-
вану на скасування визнаних нею основоположних прав і свобод або 
ж на їх обмеження у більшому обсязі, ніж це передбачено у Консти-
туції. Будь-які заходи, що обмежують права та свободи, не повинні 
завдавати шкоди їх сутності та призначенню. Обмеження прав і сво-
бод можуть бути визнані правомірними лише за умов, якщо вони пе-
редбачені законом, мають на меті забезпечення визначених законом 
суспільних інтересів та є домірними з такою метою» [5, с.8].

Отже, слід дійти висновку, що в сучасній демократичній право-
вій державі, зокрема в Україні, будь-які прояви неправомірного обме-
ження соціально-економічних прав вважатимуться грубим та непри-
пустимим порушенням норм Конституції. Саме тому в Конституції 
мають бути чітко прописані межі та підстави обмеження соціально-е-
кономічних прав. 
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ПРАВА ЗАСУДЖЕНИХ У СФЕРІ  
ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО  

СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Правовий статус засуджених являє собою як загальний статус ха-
рактерний для всіх громадян України, так і спеціальний , який, у свою 
чергу, поділяється на правові статуси осіб, які відбувають різні види 
кримінальних покарань (громадські роботи, виправні роботи, арешт, 
позбавлення волі та ін.).

Засуджений як суб’єкт відносин загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування (ЗДСС) наділений фінансовою пра-
восуб’єктністю у даній сфері, передбаченою нормами фінансового 
права, що включає такі елементи: 1) фінансова правоздатність – за-
кріплена відповідними нормами страхового права як інституту фі-
нансового права здатність мати права та нести юридичні обов’язки 
у сфері формування та використання коштів публічного соціального 
страхового фонду. Так, відповідно до ч. 3 ст. 39, ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 122 
Кримінально-виконавчого кодексу України (КВК України) засуджені 
до обмеження волі, позбавлення волі, залучені до суспільно корис-
ної оплачуваної праці за строковим трудовим договором, підлягають 
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, а та-
кож у разі ушкодження здоров’я під час виконання громадських ро-
біт відшкодування шкоди засудженому здійснюється відповідно до 
законодавства про страхування від нещасного випадку [1]; фінансова 
дієздатність – закріплена нормами страхового права як інституту фі-
нансового права здатність суб’єкта своїми діями самостійно реалізо-
вувати такі права й обов’язки; фінансова деліктоздатність – здатність 
нести юридичну відповідальність за правопорушення у даній сфері.

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне стра-
хування» окремо визначає переліки осіб, що підлягають страхування у 
різновидах соціально-страхових відносин. Так, у ст. 18 та ст. 35 Закону 
№ 1105-XIV [2] передбачено категорії осіб, що підлягають страхуван-
ню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та страхуванню від 
нещасного випадку. Як випливає з даного переліку законодавець прямо 
не зазначає про таку категорію застрахованих осіб (учасників фінансо-
во-правових відносин ЗДСС) як засуджені. Проте необхідно врахувати, 
що особи, які відбувають покарання, працюють за строковим трудовим 
договором мають право претендувати згідно з ч. 3 ст. 39, ч. 1 ст. 60, ч. 1 
ст. 122 КВК України на участь у відносинах ЗДСС. 
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Необхідно акцентувати увагу на п. 3 ч. 1 ст. 35 Закону № 1105-
XIV, де зазначено, що страхуванню від нещасного випадку підляга-
ють особи, які утримуються у виправних закладах та залучаються до 
трудової діяльності на виробництві цих установ або на інших підпри-
ємствах за спеціальними договорами. Цікавим є те, що поняття «ви-
правний заклад» не розкрите в українському законодавстві та не вико-
ристовується в інших нормативно-правових актах. Отже, враховуючи 
відсутність закріплення такої категорії в законодавстві, висновуємо, 
особи, що перебувають у цих установах теоретично не підлягають 
страхуванню. Загалом у кримінально-виконавчому законодавстві за-
стосовується інше поняття − установи виконання покарань (УВП). 

Крім того, згідно з ч. 3 ст. 107 КВК України, одним із обов’язків 
осіб, засуджених до позбавлення волі, є виконання робіт по самооб-
слуговуванню, благоустрою колонії [1]. Таким чином, особи, відбу-
ваючи покарання у виді позбавлення волі в порядку черги, залучені, 
наприклад, до ремонтних робіт. В жодному нормативно-правовому 
акті не передбачено страхування в разі отримання під час виконання 
цих робіт травм, що призвели до тимчасової втрати працездатності 
або настання нещасного випадку з засудженим, адже роботи з бла-
гоустрою колонії не виконуються за спеціальним договором. 

Таким чином, що загальне законодавство у сфері ЗДСС, серед 
осіб, що беруть участь у фінансових правовідносинах ЗДСС не виріз-
няє такої категорії як «засуджені», проте використовує термін «особи, 
які утримуються в установах виконання покарань», щодо осіб, які під-
лягають страхуванню від нещасного випадку». Разом з тим категорія 
засуджених, що виконують свої трудові функції за строковим трудо-
вим договором, охоплюється поняттям «працює на умовах трудового 
договору» та підлягає ЗДСС (бере участь у фінансових правовідноси-
нах), як у випадку страхування у зв’язку з тимчасовою втратою пра-
цездатності, так і від нещасного випадку.

Однією із вагомих проблем участі окремих категорій засуджених 
осіб у системі ЗДСС та реалізації своїх прав є неможливість використан-
ня коштів (матеріального забезпечення та страхових виплат), отриманих 
на власну користь, оскільки останні автоматично постають джерелом ві-
драхувань за послуги, отримані засудженими. Так, на відміну від Закону 
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 
9.07.2003 р. № 1058-ІV [3], де визначено окремо, що виплата призначе-
них пенсій особам, засудженим до обмеження волі або позбавлення волі 
на певний строк, здійснюється територіальними органами Пенсійного 
фонду України на рахунок установи за місцем відбування покарання. Із 
пенсій засуджених до обмеження волі або позбавлення волі на певний 
строк відшкодовуються витрати на їх утримання в установах виконання 
покарань у відповідності до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів 
України. При цьому не менш як 50 відсотків пенсії зараховуються уста-



МАЙБУТНЄ НАУКИ В ОБРІЯХ ПРАВА. До 100-річчя НАН України

110

новою за місцем відбування покарання на особовий рахунок засудженого 
(Стаття 48-1. Виплата пенсій особам, засудженим до обмеження волі або 
позбавлення волі на певний строк) [3].

Щодо осіб, яким призначено покарання у вигляді виправних ро-
біт, то  згідно з ч. 3 ст. 45 КВК України («Порядок провадження відра-
хувань із заробітку засуджених до виправних робіт»): «Відрахування 
не провадяться з грошових допомог, які одержуються в порядку за-
гальнообов’язкового державного соціального страхування і соціаль-
ного забезпечення, виплат одноразового характеру, не передбачених 
системою оплати праці, сум, які виплачуються як компенсація за ви-
трати, пов’язані з відрядженням, та інших компенсаційних виплат» 
[1]. Цього не можна сказати про засуджених до позбавлення волі. З 
особових рахунків останніх будуть вираховуватися кошти, затрачені 
у зв’язку з перебуванням їх в місцях ув’язнення, навіть якщо при-
рода походження цих внесків пов’язана з загальнообов’язковим дер-
жавним соціальним страхуванням. Відповідно робимо висновок про 
те, що держава в особі Фонду соціального страхування нараховує ці 
кошти і вона ж у представництві органів виконання покарань може їх 
знімати, адже державою не встановлені обмеження щодо вирахування 
даної соціальної допомоги засудженим.

З метою удосконалення регулювання правового статусу засудже-
ної особи як суб’єкта фінансових правовідносин у сфері ЗДСС сфор-
мульовано низку пропозицій, а саме:

1) внести зміни до цієї статті та викласти ч. 1 ст. 35 Закону Укра-
їни «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 
23.09.1999 р. № 1105-XIV п. 3 та викласти у такій редакції: «особи, 
які утримуються в установах виконання покарань та залучаються до 
трудової діяльності на виробництві цих установ або на інших підпри-
ємствах за спеціальними договорами» [2]; 

2) доповнити ч. 1 ст. 35 Закону № 1105-XIV від 23.09.1999 р. № 
1105-XIV  п. 4 та викласти у такій редакції: «особи, які відбувають 
покарання у виді позбавлення волі і здійснюють роботи по самооб-
слуговуванню, благоустрою колонії» [2].
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Р о з д і л   VI
КЛАСИЧНІ ДОКТРИНАЛЬНІ ПРАВОВІ ВЧЕННЯ 

ОЧИМА МОЛОДИХ УЧЕНИХ

Ірина Музика 
(Київ)

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЛІБЕРАЛІЗМУ В ТРАНЗИЦІЇ ПОСТ-
СОЦІАЛІСТИЧНОЇ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ДОКТРИНИ УКРАЇНИ

Протягом останніх десятиліть у зарубіжній і вітчизняній науці 
численні наукові дослідження були присвячені проблемі посткомуніс-
тичної транзиції. Основною рисою суспільних трансформацій вчені 
вважають занепад «волюнтаристських та мобілізуючих держав» та 
заміна їх державами нового гуманістичного типу внаслідок поширен-
ня «хвилі лібералізму», що призвело до зміни інституціональної та 
соціально-групової структури суспільства [1].

Процес трансформації охоплює також правову сферу. В консти-
туційній доктрині України в період після проголошення незалежності 
втілилися на концептуальному рівні такі ключові аспекти теорії лі-
бералізму: людський вимір права або абсолютна цінність людської 
особистості; встановлення балансу між сферами суспільних та осо-
бистих інтересів; свобода і юридична (формальна) рівність всіх лю-
дей; демократія; визнання раціонального та морального начал приро-
ди людини; обмеження втручання держави і церкви в особисте життя 
людини, непорушність права кожного на мирне володіння своїм май-
ном та гарантування його захисту на національному і міжнародному 
рівні, свобода приватного підприємництва тощо. 

Основними принципами конституційного ладу в Україні на сьо-
годні є демократизм; принцип народовладдя; принцип поділу влади; 
принцип верховенства права; найвища юридична сила Конституції та 
визнання  положень Конституції нормами прямої дії; політична, еко-
номічна, ідеологічна багатоманітність, рівність і рівноправність всіх 
форм власності та ін. Вказані принципи та положення знайшли свій 
безпосередній вираз у системі основних (невід‘ємних) гарантованих 
прав та свобод людини та громадянина, закріплених у Конституції 
України (ст.ст. 23, 27–36, 38–40, 41–44, 47–54, 69, 71). 

Сучасна ліберальна концепція права, як зазначає Ф. Фукуяма,   
має два основні аспекти – аксіологічний і ідеологічний [2, с. 290–315]. 
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Аксіологічний аспект у ліберальній концепції права – це насамперед 
система  загальнолюдських цінностей, як концептуальний вираз лі-
беральної ідеології. Вказані цінності розглядаються одночасно як ос-
новні фундаментальні принципи конституційної доктрини України. 
«Ідейним ядром» ліберальної концепції права є: визнання державою і 
суспільством та гарантування невідчужуваних прав і свобод людини, 
автономії індивідуальної волі («особистого імунітету»), верховенство 
права, яке є формою виразу справедливості; створення держави на 
засадах загального консенсусу з метою захисту і реалізації прав і сво-
бод людини; визнання народу (громадянського суспільства) джерелом 
влади і права; визнання принципу взаємної відповідальності між дер-
жавою і особою, державою і громадянським суспільством; визнання 
і реалізація принципу розподілу влади; функціонування парламента-
ризму на основі багатопартійності, насамперед, як інституту грома-
дянського суспільства та механізму реалізації волі народу і узгоджен-
ня інтересів різних суспільних груп тощо. Найважливіше ж значення 
на сьогодні в Україні мають – обмеженість впливу і сфер діяльно-
сті держави за рахунок передачі певних її функцій громадянському 
суспільству, що є можливим за умови високої соціальної (економіч-
ної, політичної та ін.) активності громадян та контроль за діяльністю 
держави і органів самоврядування з боку громадянського суспільства.

Як констатують сьогодні більшість дослідників громадянської ак-
тивності населення, в України продовжує мати місце придушення авто-
номії волі людини через невміння і небажання кооперуватись, звичку 
до наглядача з нагайкою, соціальну пасивність, недовіру до держави 
і, разом з тим, звичку до перекладання на державу (органи влади) тур-
боти про існування та добробут індивіда, деформацію особистості, ви-
кликану втратою звичної системі цінностей та негативними емоціями 
стосовно майбутніх перспектив погіршення рівня життя, втрати існу-
ючих матеріальних і духовних благ, які ґрунтуються на негативному 
досвіді минулого розвитку суспільства [3, с. 339–357; 2, с. 339–357]. 

На низьку громадську активність населення, зокрема, звертає 
увагу  Євген Бистрицький, який наголошує, що тільки 7% населен-
ня стверджують, що залучені до громадської діяльності, і активні-
шою себе вважає молодь. Найнижчий рівень залучення населення 
до громадської активності спостерігається на сході країни – усього 
2%. Директор Фонду «Демократичній ініціативи» імені Ілька Куче-
ріва Ірина Бекешкіна зазначила: «Якщо порівняти кількість людей, 
яка залучена в громадську діяльність, то з 2012 року вона аж ніяк 
не зросла, і це при тому, що активність громадянського суспільства 
збільшилася після Революції гідності. Громадські активісти просто 
стали вдвічі більше часу приділяти громадський роботі, а не тому, 
що залучають більше людей. Сьогодні громадянський сектор стика-
ється з двома основними проблемами: створення при органах вла-
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ди, партіях та олігархах «кишенькових» громадських організацій; 
залежність діяльності громадських організацій від донорів, а точніше 
від грантів, які вони надають» [4].

Низька громадянська активність населення породжує можливість 
існування такого порядку (або організації) влади, коли право залиша-
ється інструментом влади, її продовженням, прямим виразом і втілен-
ням. Тому воно може виступати як форма широкого, великомасштабно-
го свавілля, як засіб реалізації інтересів окремих груп, олігархів, партій 
і політичних угруповань, які реалізується за допомогою нав’язування 
утопій політичних популістів, сучасник методик маніпулювання масо-
вою свідомістю та антигуманних експериментів над людьми.

Ці проблеми (як в Україні, так і в багатьох інших країнах) викли-
кати критику теорії лібералізму з боку прихильників комунітарист-
ської критики. Докладно про це йде мова у монографії О. В. Грищук і 
Х. Т. Слюсарчук, які пропонують нову модель правового розвитку на 
основі ліберального комунітаризму [5]. 

На нашу думку, підвищенню громадянської активності населен-
ня має сприяти удосконалення законодавства про громадські об’єд-
нання в Україні. Зокрема, попри низку недоліків, більше можливостей 
впливати на діяльність органів влади та самоврядування надає остан-
ня редакція Закону України «Про громадські об’єднання» (редакція 
від 22.07.2018, підстава - 2415-VIII). 

Утім, у конституційному законодавстві України до цього часу не 
знайшли свого належного відображення ефективні форми та способи 
контролю громадянського суспільства за діяльністю держави, органів 
самоврядування, за фінансами і соціальним страхуванням, у сфері за-
побігання корупції тощо.  

Зокрема,  як видно зі ст. 21 Закону України «Про національне 
агентство з запобігання корупції» (Редакція від 31.08.2018, підстава 
– 2462-VIII), громадські об’єднання, їх представники та окремі грома-
дяни не наділені правом впливати на рівень ефективності діяльності 
НАЗК, хоча й мають право проводити, замовляти проведення громад-
ської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та про-
ектів нормативно-правових актів, подавати за результатами експер-
тизи пропозиції до відповідних органів, отримувати від відповідних 
органів інформацію про врахування поданих пропозицій. 

Аналогічні недоліки містить і ст. 31 Закону України «Про Націо-
нальне антикорупційне бюро України» (Редакція від 28.08.2018, підстава 
– 2475-VIII), в якій іде мова про повноваження Ради громадського контр-
олю при Національному антикорупційному бюро України. Зокрема, у 
Висновку Ради громадського контролю НАБУ на звіт Бюро від 22 серпня 
2018 р. щодо проведення щорічної незалежної оцінки (аудиту) ефектив-
ності діяльності Національного бюро зазначається: «19 червня 2018 року 
було остаточно сформовано комісію зовнішнього контролю з проведення 
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аудиту НАБУ. Утім наразі не визначено ані порядку організаційного та 
матеріально-технічного забезпечення роботи комісії, ані принципів, кри-
теріїв оцінки та алгоритмів проведення аудиту» [6].

Таким чином, через недосконалість законодавства, громадські 
розслідування, запити і звернення громадян та громадських органі-
зацій, громадський моніторинг ситуацій та інші форми громадського 
контролю у переважній кількості випадків не тягнуть за собою юри-
дичних наслідків. Така недосконалість, на нашу думку зумовлена 
наявністю в конституційній доктрині України помітного впливу ета-
тизму – переконання, що лише держава визначає пріоритети право-
вої політики в Україні, зокрема, створення системи правових засобів, 
спрямованих на боротьбу з корупцією та на підвищення рівня соці-
альної активності громадян. 
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Оксана Кукуруз 
(Київ)

ПОЛІТИКА ПРАВА Л. ПЕТРАЖИЦЬКОГО  
ДЛЯ СУЧАСНОЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

У 2017 році минуло 150 років від дня народження філософа пра-
ва, теоретика права, соціолога права – Л. Петражицького. Постать до-
бре відома в Україні та інших країнах, де він тривалий час мешкав і 
працював, зокрема, Польщі. Аналіз і цитування його російськомов-
них праць часто можна зустріти в українській науковій літературі. На-
томість, праці його і про нього польською мовою менш відомі україн-
ському читачеві. Оскільки заявлена в назві доповіді концепція політи-
ки права Л. Петражицького найбільш повно представлена в польській 
науковій літературі, то згадаймо цей період його життя і діяльності. 
У 1918 році він назавжди емігрував з Росії і оселився у Варшаві. У 
1919 – 1931 роках очолював спеціально створену для нього кафедру 
соціології на факультеті права і політичних наук Варшавського уні-
верситету. Вважається, що це була перша в Польщі університетська 
кафедра з цієї дисципліни і одна з перших у Європі. Варто нагадати, 
що Л. Петражицький крім викладання, активно займався науковою 
діяльністю. Він був членом наукових товариств Франції, Голландії, 
Польщі, Росії, зокрема Академії наук і мистецтв (м. Краків), головою 
Товариства польських правників і економістів у Росії.

Зупинимось більш детально на суті концепції Л. Петражицького 
політика права, окремі аспекти якої вже були автором цієї доповіді ви-
світлені в статтях: «Політика правотворення в працях польських пра-
вознавців – політологічні аспекти» і «Наукова основа вдосконалення 
політики і права як необхідна умова ефективного розвитку України» 
[1; 2]. На думку Л. Петражицького, за допомогою права можна керу-
вати вчинками людей. При правильному підході право має викликати 
усвідомлене бажання здійснювати позитивні вчинки або утримувати-
ся від певних вчинків. За задумом Л. Петражицького політика права 
повинна прогнозувати дію права. У його розумінні політика права є 
практичним застосуванням знання про право. Основою політики пра-
ва повинно бути науково обгрунтоване передбачення необхідних ре-
зультатів. Політику права він хотів бачити як окрему наукову дисци-
пліну, яка б займалася дослідженням властивостей права, його впливу 
на суспільне життя і опрацюванням правил, котрі повинні сприяти 
досягненню необхідних результатів [3, с. 3]. Іншими словами, осно-
вне завдання цієї науки – пошук способів досягнення конкретної сус-
пільної мети за допомогою права.
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Л. Петражицький, аналізуючи правове регулювання суспільних 
відносин, використовував знання з різних наук, зокрема з філософії, 
психології, соціології, права, політології. Він зазначає, що для керу-
вання людьми з різним ступенем розвитку необхідні різні психологіч-
ні впливи. Але, оскільки право створюється не персонально для окре-
мих осіб, то законодавець повинен орієнтуватися на рівень розвитку 
суспільства загалом. Він повинен фіксувати зміну цього рівня, щоб 
вчасно змінити чи прийняти нові ефективні норми [4, c. 26]. Законо-
давець має бути раціональним і враховувати рівень культурного і ци-
вілізаційного розвитку певного суспільства та багато інших чинників, 
в тому числі те, «на якому рівні розвинені в певному суспільстві чес-
ність, ощадливість, економія, освіта, яким є стан і розподіл національ-
ного багатства, яким є розвиток кредиту, обміну, комунікації тощо» [4, 
c. 170].

Згодом учні й послідовники ідей Л. Петражицького розвинули 
його концепцію політики права. Зокрема, польські вчені К. Опалек і 
Є. Врублевскі виокремили три розділи політики права – політику пра-
вотворення (створення норм достатньо загальних і абстрактних, які 
повинні слугувати реалізації закладених законодавцем цілей); полі-
тику застосування права (прийняття таких рішень застосування пра-
ва, які б реалізували закладені цілі, коли правові норми залишають 
певний зазор для прийняття рішень); політику реалізації права (вико-
ристання прав та повноважень, наданих з метою отримання певних 
суспільних наслідків) [5, c. 14].

Відомий знавець діяльності і наукових ідей вченого – польський 
науковець А. Койдер, в праці «Портрети вчених. Професори Варшав-
ського університету» виділяє п’ять важливих галузей знань, до яких 
Л. Петражицький вніс значний вклад. Серед них – наукова політика 
права, що створена на межі соціології права, суспільної політики і 
правознавства. На переконання А. Койдера, «з наукової політики пра-
ва, походить праксеологія, створена і пропагована проф. Тадеушем 
Котарбіньскі, і соціотехніка як практичне знання в суспільних науках, 
розвинута Адамом Подгурецкі» [6, с. 115]. 

Український науковець О. Мережко у монографії «Психологічна 
школа права Л. Й. Петражицького» вченню про політику права при-
ділив окремий розділ. Він вважає, що «в наш час вчення Петражиць-
кого про політику права не тільки не втратило свого значення, а й на-
впаки стало ще більш актуальним» [7, с. 238]. Український науковець 
А. Іванова досліджує «політику права» як науковий напрям. Вивчаю-
чи співвідношення термінів «політика права» і «правова політика», 
вона приходить до висновку, що вони не зажди співпадають за зміс-
том. Політика права, на її переконання, «використовує висновки і по-
будови порівняльного правознавства для виявлення «ідеального» або 
«правильного» права, а головним результатом її діяльності має стати 
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формування нового позитивного права, а, відповідно, й матеріалу для 
майбутніх порівнянь» [8, с. 177; 9; 10].

Український науковець В. Костицький вважає, що незважаючи 
на певну кількість праць, присвяченим Л. Петражицькому, вивчен-
ня значення і впливу його спадщини на розвиток юридичних наук в 
Україні ще не є достатнім. [11, с. 165]. Він звертає увагу, що до 2011 
року можливість українських читачів ознайомитися з працями Л. Пе-
тражицького взагалі була обмеженою. Дещо, на його думку, покра-
щилася ситуація після виходу книги – «Петражицький Л. Й. Вибрані 
праці: у 2 кн. / за ред. І. С. Гриценка» [12].

Сучасні польські науковці частіше за українських звертаються до 
концепції політики права, аналізують її і екстраполюють на сучасну 
Польщу. Найбільше уваги вони приділяють процесу правотворення, 
ймовірно тому, що в період трансформації, саме від цього значною 
мірою залежить яким буде новий політичний режим. Право, яке б 
адекватно регулювало суспільні відносини, залежить від політики, 
яка провадиться в цій сфері, завданням якої є правильно заплановані і 
передбачувані результати реалізації права. Парламентар в ідеальному 
варіанті повинен мати добрі юридичні і політологічні знання, бути фі-
лософом і психологом, користуватися об’єктивними соціологічними 
дослідженнями. Треба ще додати, що все це необхідно використову-
вати для забезпечення «загального добра». Л. Петражицький, пишучи 
про політику права, проектував її як правильну для суспільства. Су-
часна практика показує, що парламентар може мати необхідні знання, 
здібності, передбачити результати правового регулювання, але вико-
ристовувати це для забезпечення приватних цілей. Це також буде на-
зиватися політикою правотворення, але іншого виду – не корисного 
для держави.

До оригінальної концепції наукової політики права, яку ще в кін-
ці 19 ст. розробив Л. Петражицький, починають активно звертатися 
представники різних дисциплін, зокрема, філософії права, теорії пра-
ва, соціології права. Варто зазначити, що правники, які розглядають 
концепцію політики права, не завжди вказують значення поняття «по-
літика». З аналізу цієї концепції випливає, що йдеться про політику 
як програму, принципи, цілі розвитку суспільства, тобто її змістовну 
частину (англ. «policy»). Відтак політологи також повинні аналізувати 
концепцію політики права, зробити свій вклад до її розвитку і прак-
тичної реалізації. Концепція Л. Петражицького – політика права, на 
наше переконання, є важливою ще й тому, що в ній містяться теоре-
тичні положення, які можуть скласти основу сучасного юридичного 
прогнозування.
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КАТЕГОРІЯ ДОБРОСОВІСНОСТІ  
В РИМСЬКОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ 

Ефективним засобом будь-якої правової системи виступають 
правові принципи – прості, зрозумілі для сприйняття, чітко взаємо-
пов’язані між собою – вони виступають теоретичною основою для 
законотворчої діяльності та правозастосування. В Цивільному кодексі 
України 2003 року [1] у ст. 3 серед загальних засад цивільного зако-
нодавства вперше на законодавчому рівні було закріплено принципи 
справедливості, справедливості і розумності як керівні ідеї цивільно-
го права, згідно з якими здійснюється цивільно-правове регулювання 
суспільних відносин, визначається характер поведінки учасників з 
точки зору необхідності сумлінного здійснення ними своїх цивільних 
прав і виконання цивільних обов’язків, шанування прав та інтересів 
інших осіб, моралі суспільства, турботи про власні права й інтереси, 
а також права та інтереси інших учасників з метою недопущення їх 
порушення, закріплення можливості адекватного захисту порушеного 
цивільного права або інтересу [2, с. 31].

Водночас, закріпивши вказані принципи цивільного права, роз-
робники Цивільного кодексу України їх зміст не розкрили, тим са-
мим залишивши це завдання для доктрини цивільного права та судо-
вої практики. З огляду на це, та зважаючи на оціночний, абстрактний 
характер досліджуваних понять, можна констатувати різноманітність 
наукових поглядів щодо розуміння сутності та змісту добросовісно-
сті, справедливості та розумності як загальних засад цивільного су-
дочинства. Відтак важливого значення набуває історичний правовий 
досвід, що дає нам уявлення про те, який першочерговий зміст було 
закладено в те чи інше поняття або явище, і які етапи свого розвитку 
та вдосконалення вони пройшли. 

Тому, цілком закономірним є звернення до римської правової тра-
диції, адже в Древньому Римі культивувалися категорії вірності сім’ї, 
державі, договору, обов’язку, в основі яких лежали fides і bona fides (з 
лат. віра, вірність, довіра). Право, в уявленні римських юристів, повин-
но було забезпечувати духовний розвиток індивіда, а широке викори-
стання bona fides (доброї совісті) у своїй поведінці цьому сприяло.

Сьогодні, як ми вже відзначили вище, поширеним є абстрактний, 
певний філософський підхід до визначення категорії добросовісності, 
в той час як для римський юристів добросовісність була категорією 
конкретною, наповненою відповідним предметним змістом. Як від-
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значає Ульпіан з цього приводу: «Жити чесно, не чинити шкоду, іншо-
му, кожному давати те, що йому належить» (D. 1.1.10.1) [3]. Іншими 
словами, bona fides уявлялася римським юристам як чітка, зрозуміла 
категорія для повсякденного застосування.

М. Бартошек, досліджуючи древньоримську юридичну терміно-
логію визначає категорії fides, bona fides як «власну чесність і довіру 
до чужої чесності, вірність наданому слову, моральний обов’язок всіх 
людей … виконувати своє зобов’язання, у чому б воно не виражало-
ся» або «Fides як суворий обов’язок слідувати власним заявам; взаєм-
на довіра контрагентів, як правило, bona fides» [4, с. 131–132]. Саме 
завдяки такому розумінню, fides стала основою усіх правовідносин в 
Римі як між громадянами, так і іншими категоріями населення Риму, 
одним із основних творчих елементів римського правового мислення.

Водночас, в науці римського приватного права є й інші погляди 
щодо досліджуваної проблеми. Наприклад, Л. І. Петражицький ви-
словлює позицію згідно якої поняття «bona fides» (добросовісність) 
неможна ототожнювати із чесністю чи іншими моральними засадами, 
відтак вираз «mala fides» (недобросовісність), на думку автора, недо-
речно ототожнювати із аморальністю. Тобто, автор оспорює позицію 
щодо того, що поняття «bona fides» несе у собі певний моральний ас-
пект. Одразу зазначимо, що вказана позиція зазнала критики у право-
вій доктрині.

І. Б. Новицький в роботі «Принцип доброї совісті в проекті зо-
бов’язального права» вказував на те, що «добра совість» (bona fides) 
за своїм етимологічним змістом містить такі елементи як знання про 
іншу особу, її інтереси; знання, пов’язані з певною доброзичливістю; 
елемент довіри; певність, що моральні основи обороту беруться до 
уваги, що від них відштовхується кожен у своїй поведінці [5, с. 65].

В науковій літературі висловлюються позиції, що fides як кате-
горія використовувалася вже у ранній період існування Риму, однак 
лише у період республіки набуває стійкості у праворозумінні та ви-
користанні щодо того, що варте довіри. Як зазначає Е. Франкель «…у 
всіх випадках за допомогою fides позначають ту рису (характеристи-
ку, якість) особи, якій довіряють…» [6, с. 134].

У загальному вигляді «добра совість» проявляється у відношен-
ні особи, яка поважає іншого учасника правовідносин, свого контра-
гента, бачить його рівним собі. Добросовісність проявляється також в 
обачності, розумній обережності, врахуванні своїх інтересів та інте-
ресів контрагента, виконання взятих на себе зобов’язань і прав у від-
повідності з об’єктивними сподіваннями на належну поведінку іншо-
го учасника правовідносин. Таким чином, ми можемо констатувати 
добросовісність як презумпцію поведінки учасників приватно-право-
вих відносин та її широке застосування, оскільки існування вказаного 
принципу спостерігалося у різних підгалузях та інститутах римського 
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приватного права, а зміст конкретного правовідношення зумовлював 
певну специфіку змісту «доброї совісті».

Наведемо окремі приклади застосування bona fides у римській 
правовій дійсності. Наприклад, Павло у третій книзі «Запитань» пише: 
«Якщо заплачено більше, ніж було потрібно, і а ту частину боргу, яку 
можна вимагати неможливо знайти, то все (сплачене) вважається не-
належно оплаченим при збереженні попереднього зобов’язання» [3, 
с. 533]. Тобто, для римського громадянина обманути (не виправдати 
довіру) є неприпустимим, особливо, якщо мова йде про безвідплатні 
правовідносини, про правовідносини, що, власне, ґрунтуються на до-
вірі. Саме довіра до слова, що було дане – та міра поведінки суб’єктів 
правовідносин, яка є обов’язковою і беззаперечною незалежно від ха-
рактеру суб’єктів (представники публічних чи приватних правовідно-
син, фізичні особи, юридичні особи тощо).

Яскравим прикладом прояву bona fides є застосування запо-
відальних відказів у Стародавньому Римі. Зокрема, мова йде про 
фідеїкоміси (від лат. fideicommissum – звернення до честі іншого) – це 
усне або письмове розпорядження останньої волі, через яке заповідач 
під чесне слово зобов’язував свого спадкоємця видати третій особі 
всю спадщину або її частину [7, с. 215]. Як зазначав Волузій Меціан 
в 4-й книзі «Фідеїкоміси», «…хоча фідеїкоміс, що є предметом стиму-
ляції, не є боргом, однак, так як він був свідомо обіцяний, то підлягає 
виконанню заради дотримання вірності (слову) [3, с. 133]. Тобто, ви-
конувати чи ні встановлені фідеїкоміси – це справа совісті спадкоєм-
ця, його моральний обов’язок, а тому тривалий час за їх порушення 
(недотримання) покарання взагалі не передбачалося. Лише в епоху 
принципату фідеїкоміси отримали позовний захист [7, с. 216].

Також, fides являє собою певну межу, за якою мало місце злов-
живання правом і обман. Наприклад, Ульпіан в «Коментаріях до едик-
ту» писав, якщо річ передана на зберігання, то поклажодавець тим 
самим сподівається на чесність поклажонаймача. Цей договір презю-
мувався як безоплатний у римській договірній системі, тому в якості 
контрагента обирали особу, якій довіряли і яка могла реально забез-
печити схоронність майна. В тому випадку, якщо поклажонаймач не 
мав можливості вибору контрагента і перевірки його добросовісності 
(«нещасливе зберігання», вимушене зберігання), то поклажонаймач 
відповідав за будь-яку вину у випадку пошкодження чи загибелі пе-
реданої на зберігання речі і зобов’язаний був відшкодувати її вартість 
у подвійному розмірі [7, с. 174]. За інших підстав зберігання – покла-
жонаймач відповідав лише за умисел та грубу необережність. Тобто, в 
даному випадку довіра до особи, яку обирали в якості контрагента за 
договором зберігання відігравала важливе значення.

Саме на основі довіри, доброї совісті ґрунтувалося ряд договорів у 
римському приватному праві, які в подальшому отримали назву – фіду-
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ціарні договори. Серед них – договори позики, доручення, зберігання 
(про що ми вже відзначили), договори застави. Також до відносин, що 
ґрунтуються на довірі та добрій совісті ми відносимо опіку та ведення 
чужих справ без доручення (згодом класифіковані як квазіконтракти).

Крім матеріального права, bona fides була присутня у процесу-
альних правовідносинах. Групова особливість позовів bona fides по-
лягала в тому, що суддя міг відступити від норми закону і на основі 
посилання на «ex fide bona», яким він доповнював формули, суддя при 
виконанні свої обов’язків міг враховувати моральний аспект пове-
дінки сторін, тобто, керувався загальноприйнятими уявленнями про 
справедливість та добросовісність.

Таким чином, взаємозв’язок між певною поведінкою особи та 
втіленням вимог до цієї поведінки на рівні закону ми віднаходимо на 
конкретних прикладах римського приватного права. Категорії fides, 
bona fides формуються на основі загальноприйнятих для Стародав-
нього Риму моральних засад у формуванні міжособистісних відносин. 
Завдяки цьому «добра совість» стає одним із регуляторів матеріаль-
но-правових відносин (в межах інституту сім’ї, договору, недоговір-
них зобов’язань, спадкових відносин), так і процесуально-правових 
(під час здійснення судочинства у Римі), тим самим закріплюючи за 
собою значення загальноправового принципу. В якості певного мо-
рального аспекту fides уособлює в собі очікування певної належної 
поведінки і, водночас, кореспондує впевненість з боку іншої сторони, 
що обіцяне буде виконане. Тому, незважаючи на відсутність законо-
давчого визначення добросовісності в сучасному цивільному праві 
України, ми розуміємо, що це категорія, яка дозволяє трансформувати 
моральні норми у формальне право.
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Леся Худояр 
(Київ)

КОНЦЕПЦІЯ РІВНОСТІ В ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІЙ  
ДОКТРИНІ КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДОБИ

Особливості становлення принципу рівності в державно-право-
вій доктрині козацько-гетьманської доби були зумовлені характерни-
ми рисами права козацько-гетьманської доби, якими, на нашу думку, 
є: середньовічна та ренесансна традиції, відповідно до яких право 
розумілось як привілей (в разі відносин між нерівними тобто ієрар-
хічно підпорядкованими суб’єктами) або як договірні відносини (між 
суб’єктами з рівним правовим статусом; світоглядні настанови та 
психологічні риси української «барокової людини» –  антитетичність 
(у логіці як опозиція – «теза» – «антитеза»), універсалізм та місти-
ко-символічне сприйняття світу, індивідуалізм та стремління до «сво-
боди», неспокій і рухливість, «шатость» (тенденція до взаємної бо-
ротьби, до руйнування власних і чужих життєвих форм), відсутність 
страху перед сполученням протилежностей (синтез християнства та 
античности в західно-європейському та українському бароко) тощо 
[1, с. 21–22]; відносна автономність правових режимів, тобто систем 
діючих у суспільстві сфер правових відносин окремих станів та груп 
населення – козаків, міщан, селян, шляхти, духовенства, іновірців 
тощо; республіканські та монархічні уподобання гетьманів, козацької 
старшини, рядових козаків та міщанства. 

На нашу думку, форми прояву рівності як специфічної форми 
правової регуляції протягом козацько-гетьманської доби зумовлюва-
лися впливом русько-литовсько-польської і європейської правових 
традицій та конкретною державно-правовою практикою українського 
суспільства.

Русько-литовсько-польська правова традиція та загальноєвро-
пейські трансформації права, як слушно зазначає К. А. Віслобоков [2, 
с. 8], зумовили становлення принципу рівності в українському праві 
козацько-гетьманської доби не в межах всього правового простору, а 
в межах правового режиму окремих соціальних груп, а також у право-
вій свідомості ті правовій ідеології окремих прошарків українського 
суспільства – козацтва, міщанства, селянства, православного духо-
венства.

Зародження республіканської форми правління традиційно 
пов’язується з становленням Запорізької Січі, як автономного вій-
ськового і адміністративного центру вільного козацтва. Принцип рів-
ності Запорозькій Січі був складовою публічної влади та інституту 
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народоправства, а також одночасно виступав як гарантія принципу 
народоправства, верховенства права та принципу єдності права й за-
кону, на якому ґрунтувалося правове життя січовиків. Зміст принципу 
рівності у праві Запорозької Січі охоплювався інститутом рівноправ-
ності, норми якого закріплювали рівні політичні права; рівну відпові-
дальність; рівність правових статусів; рівне і загальне виборче право; 
рівність незалежно від раси, кольору шкіри, етнічного та соціально-
го походження, віросповідання, майнового стану, місця проживання; 
рівність перед законом і судом.  

«Патерналізм» державної влади, у правових актах середньо-
вічних монархій континентальної Європи, який набув довершеного 
розвитку за часів французького та російського абсолютизму, доволі 
міцно укорінився у правовій свідомості козацької старшини щодо 
керівництва підвладними їм козацькими та селянськими верствами. 
Це зумовило монархічні уподобання деяких представників козацької 
старшини в Гетьманщині. 

Необхідність встановлення в Україні монархічної форми прав-
ління обстоювали Богдан Хмельницький та Іван Виговський. Ідею 
встановлення в Україні монархічної форми правління обстоював Іван 
Брюховецький ще до обрання його гетьманом у «Листі до єпископа 
Методія» у квітні 1662 р. Він вважав гетьманщину згубною для Укра-
їни і наголошував на необхідності створення князівства під протекто-
ратом московської держави. Ідею створення незалежного князівства 
Руського висловлював і гетьман Петро Дорошенко. Про це свідчить 
його «Польська інструкція своїм послам» від 30 березня 1670 року. 
Ідея Козацького князівства дискутувалася й у часи гетьманування Іва-
на Самойловича, про що недвозначно йде мова у  «Чолобитній гене-
ральної старшини супроти гетьмана І.Самойловича» від 7 липня 1687 
року. Гетьман Ханської України Петро Іваненко (Петрик) проголосив 
«видільне Київське та Чернігівське князівство» від імені глави яко-
го підписав Вічний мир з Кримом 26 травня 1692 р. Ідея створення 
українського князівства знову набула актуальності також наприкінці 
гетьманування Івана Мазепи. Зокрема, в доносі В. Кочубея містили-
ся відомості стосовно пропозиції польської сторони про «учинення» 
І. Мазепи чернігівським князем. Ідея створення Великого князівства 
Руського також таємно обговорювалася під час роботи Гадяцької ко-
місії [3, с. 130–134]. 

Утім, на нашу думку, ідея перетворення Гетьманщини на монар-
хію була зумовлена не скільки монархічними прагненнями гетьманів, 
а переважно намаганням створити самостійну Українську держа-
ву, або ж державне утворення під протекторатом сусідніх держав – 
Московії, Туреччини, Швеції. Як видно з багатьох архівних докумен-
тів тих часів, ця ідея не знайшла помітної підтримки не тільки рядо-
вих козаків, але й козацької старшини. 
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Тому у період Гетьманщини принцип рівності знайшов своє ви-
раження здебільшого у нормах конституційних актів козацької вій-
ськової адміністрації, яка переважно була прихильницею республі-
канської форми правління. Зокрема, у конституції Пилипа Орлика, 
Гадяцькому трактаті, тощо,  закріплювалися певні аспекти інституту 
рівноправності, які умовно поділялися на дві групи. До першої гру-
пи належали норми, які закріплювали принцип рівності у відносинах 
козацьких урядів із польським урядом. Так, у текстах Зборовської та 
Гадяцької угод йдеться про рівні політичні, економічні, культурні та 
релігійні права українського та польського народів, а також рівність 
усіх перед законом і судом. До другої групи належали норми, що за-
кріплюють принцип рівності в правовідносинах козацького стану: 
рівний правовий статус усіх козаків; рівні права і обов’язки держав-
них урядовців у здійсненні своїх повноважень; рівні виборчі права. 
Зокрема, в Конституції Пилипа Орлика вперше серед відомих нам 
українських нормативно-правових актів згадувалося про рівність ко-
заків у «публічних справах». 

Відновлення станового поділу суспільства в Гетьманщині в пер-
шій половині XVIІІ ст. зумовило «реставрацію» права як привілею 
панівного (козацького) стану та повернення до норм Литовських ста-
тутів. Норми українських кодексів «Права, за якими судиться малоро-
сійський народ» (1743 р.), «Екстракту малоросійських прав» (1767 р.) 
та «Экстракта из указов инструкций и учреждений... 1786 года» за-
кріплювали юридичну і соціальну нерівність, узаконювали різні пра-
вові статуси, привілеї, пільги, права і обов’язки різних національних 
груп, станів, релігійних конфесій та груп населення. Також авторами 
кодексів було відновлено існуючий до революції 1648–1676 рр. поділ 
на повноправні (ті, що мали повний обсяг громадянських прав, зо-
крема політичні права) і неповноправні (за ними визнавались лише 
природні права, а всі інші – були «жалуваними») стани. Тому принцип 
рівності, зокрема в правових актах Гетьманщини знайшов вираз лише 
в нормах, які закріплювали рівноправність у правових відносинах у 
межах окремих станів та соціальних груп. 

За відомостями більшості дослідників та за змістом універсалів 
гетьманських урядів, гетьмани, полковники та козацька старшина, які 
виступали в ролі панівної й керуючої політичної сили українського 
суспільства, у переважній більшості випадків нехтували інтересами 
простих козаків, міщан і селян. Вони активно збільшували земель-
ну власність, провадили політику закріпачення українського селян-
ства та домагалися зрівняння у правах з російським дворянством [4, 
с. 18–19]. 

Утім, на нашу думку, на становлення принципу рівності в укра-
їнському праві вирішальний вплив справила правова ідеологія не ко-
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зацької старшини, а рядового козацтва та міщанства, симпатії яких 
завжди були на боці республіканської форми правління. 

Тому змістом концепції рівності в державно-правовій доктрині 
козацько-гетьманської доби були спільні для всіх соціальних верств 
такі поняття: рівні права українського народу з іншими народами Речі 
Посполитої та відсутність дискримінації незалежно від віросповідан-
ня, етнічної приналежності, місця проживання, станової приналеж-
ності і майнового стану; рівні права на зайняття державних посад та 
посад в органах самоврядування; рівні статуси представників окре-
мих станів (української та польської шляхти, українських та поль-
ських міщан, православного та католицького духовенства тощо); рів-
ність перед судом; рівні культурні права, зокрема, права на освіту та 
книгодрукування тощо. Тобто становлення інституту рівноправності 
в українському праві відбувалося аналогічно до становлення його у 
праві тогочасних передових європейських країн незалежно від форми 
правління. 

Після ліквідації Гетьманщини, Запорозької Січі та міського само-
врядування фактично безправними стали саме козацькі низи та укра-
їнське населення міст. За умови перемоги феодалізму над паростками 
буржуазного республіканізму, принцип рівності у праві поступається 
принципу нерівності, а після жорстокого придушення гайдамацького 
руху та селянських повстань, ідеї правової рівності майже на століття 
зникають із правового життя українського суспільства. 
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Р о з д і л   VII
БЮРОКРАТІЯ МАЙБУТНЬОГО  
КРІЗЬ ПРИЗМУ ЗМІН ПРАВА

Алла Лесько
(Київ)

ЗУПИНЕННЯ ВИКОНАННЯ ТА ДІЇ СУДОВОГО РІШЕННЯ: 
ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

Верховний Суд як суд касаційної інстанції наділений певними 
унікальними повноваження порівняно з повноваженнями судів пер-
шої і апеляційної інстанцій. До таких, зокрема, належать повноважен-
ня щодо зупинення виконання та дії судового рішення. Норми щодо 
вирішення питання про зупинення виконання судового рішення за-
знали змін, а щодо зупинення дії судового рішення є новелою ЦПК 
України. Наділення суду правом зупинити дію рішення було вимо-
гою часу, оскільки судова практика показала, що дія судових рішень, 
якими попередній власник відновлювався в правах на період до ска-
сування цих рішень судом касаційної інстанції, часто призводила до 
незворотних наслідків.

ЦПК України передбачено, що суд касаційної інстанції має право 
зупинити виконання судового рішення або зупинити його дію за кло-
потанням особи, яка подає касаційну скаргу (ч. 8 ст. 394 ЦПК Украї-
ни) або за власною ініціативою (ст. 436 ЦПК України).

Відповідно до абз.2 ч. 8 ст. 394 ЦПК України при відкритті ка-
саційного провадження у справі за наявності клопотання особи, яка 
подала касаційну скаргу, суд у разі необхідності вирішує питання про 
зупинення виконання рішення (ухвали) суду або зупинення його дії. 
Таким чином, клопотання про зупинення виконання рішення (ухвали) 
суду або зупинення його дії має подаватись одночасно з касаційною 
скаргою. Проте зустрічаються ситуації, коли клопотання подається 
після подання касаційної скарги, наприклад, у разі, коли особі стало 
відомо, що інша сторона вживає заходи до примусового виконання 
оскаржуваного у суді касаційної інстанції рішення і в разі його ви-
конання, на її думку, настануть незворотні наслідки. У такому разі 
суд бере до уваги подане після подання касаційної скарги клопотан-
ня щодо необхідності зупинення виконання рішення, розглядає його 
і залежно від обґрунтувань та наявності відповідних підстав зупиняє 
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виконання (дію) рішення суду або ухвалює рішення про відмову у 
задоволенні такого клопотання. Досвід свідчить про необхідність за-
конодавчого закріплення у ч. 8 ст. 394 ЦПК України можливості для 
особи, яка оскаржує рішення в касаційному порядку, подати клопо-
тання про зупинення виконання судового рішення й після відкриття 
касаційного провадження і до його закінчення.

Статтею 436 ЦПК України передбачено, що суд касаційної ін-
станції за заявою учасника справи або за своєю ініціативою може зу-
пинити виконання оскарженого рішення суду або зупинити його дію 
(якщо рішення не передбачає примусового виконання) до закінчення 
його перегляду в касаційному порядку.

Ухвала суду про зупинення виконання (дії) судового рішення по-
винна бути належно вмотивована. Вирішуючи зазначене питання, суд 
має виходити із обставин, наведених заявником у  відповідному кло-
потанні, а за відсутності клопотання особи, яка оскаржує рішення,  
у випадку ініціативи суду – з доводів касаційної скарги, які можуть 
свідчити, про необхідність зупинення виконання чи дії рішення суду. 
Такими обставинами, наприклад, можуть бути випадки, коли рішен-
ням суду стягнуто значні суми коштів з боржника, рішення стосуєть-
ся виселення осіб, поновлення трудових прав, тобто основоположних 
прав людини, і доводи касаційної скарги або клопотання є перекон-
ливими, свідчать про те, що у подальшому, при вивченні матеріалів 
справи може бути встановлено, що рішення судів попередніх інстан-
цій є незаконними і необґрунтованими.

Складніша ситуація виникає, коли мова йде не про зупинення ви-
конання рішення суду або зупинення його дії. Такі випадки можуть 
мати місце в разі ухвалення судом рішення про визнання недійсними 
договорів відчуження майна. Ухваленням такого рішення навіть при 
незастосуванні реституції, відновлюються права попереднього влас-
ника на майно. Оскільки оскаржене рішення набрало законної сили, 
попередній власник має можливість розпорядитися цим майном до 
закінчення касаційного провадження, і навіть у разі задоволення ка-
саційної скарги подальше відновлення прав скаржника може стати 
неможливим або значно утрудненим.

Відмінність зупинення виконання рішення суду від зупинення дії 
полягає в тому, що зупинення дії рішення суду можливе лише щодо 
рішень, які не передбачають примусового виконання.

Крім статті ч. 8 ст. 394 ЦПК України, процедуру зупинення вико-
нання судового рішення і зупинення дії судового рішення також рег-
ламентовано у ст. 436 ЦПК України. На сьогодні назва ст. 436 ЦПК 
України «Зупинення виконання судового рішення» не відповідає її 
змісту. Зважаючи на принципові відмінності зупинення виконання рі-
шення і зупинення дії рішення суду, вважаємо, що назва ст. 436 ЦПК 
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України має бути змінена відповідно до її змісту, а саме – «Зупинення 
виконання та зупинення дії судового рішення».

Зупинення виконання рішення суду, зупинення дії рішення суду є 
правом суду і належить до дискреційних повноважень суду. Обстави-
ни, які свідчать про  необхідність зупинення виконання чи дії рішення 
суду, можуть містити доводи касаційної скарги або зміст доданих до 
касаційної скарги судових рішень. 

На сьогодні вирішення судом питання про зупинення виконання 
рішення і зупинення дії рішення суду належить до проблемних, ви-
рішення яких лежить в площині удосконалення законодавства і уза-
гальнення судової практики з метою вироблення рекомендацій щодо 
якісного застосування законодавства судом і учасниками цивільного 
процесу.
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Галина Левіна 
(Київ)

ДОЗВІЛ НА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ (ДОБУВАННЯ, 
ЗБИРАННЯ) ОБ’ЄКТІВ ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ:  

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Червону книгу 
України» від 07.02.2002 р. № 3055-ІІІ [1], спеціальне використання 
(добування, збирання) об’єктів Червоної книги України здійснюється 
у виняткових випадках лише у наукових і селекційних цілях, у тому 
числі для розмноження, розселення і розведення у штучно створених 
умовах, а також для відтворення популяцій за дозволом централь-
ного органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері охорони навколишнього природного середовища, на підста-
ві рішень Національної комісії з питань Червоної книги України, при-
йнятих відповідно до її повноважень. При цьому цим Законом заборо-
няється спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів Чер-
воної книги України з метою отримання прибутку (ч. 2 ст. 19 Закону).

Такі дозволи у сфері природокористування, в тому числі на спе-
ціальне використання (добування, збирання) об’єктів Червоної кни-
ги України, є засобом прямого адміністративного впливу на суб’єкта 
відповідних відносин, які прямо зобов’язують його діяти відповідним 
чином. Вони встановлюють межі поведінки природокористувачів, ви-
даються за підсумками попередньої оцінки можливостей суб’єкта зі 
здійснення виду природокористування, посвідчують здатність та на-
дають право на його здійснення, закріплюючи цим самим спеціальну 
правосуб’єктність природокористувача [2, с. 245].

Виключно законами, які регулюють відносини, пов’язані з одер-
жанням документів дозвільного характеру, встановлюється необхід-
ність одержання документів дозвільного характеру та їх види, а також 
перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської ді-
яльності, перелік та вимоги до документів, які суб’єкту господарю-
вання необхідно подати для одержання дозволу (абз. 2, 9, 10 ч. 1 ст. 4 
Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяль-
ності» від 06.09.2005 р. № 2806-IV [3]). Зокрема, Перелік документів 
дозвільного характеру у сфері господарської діяльності визначений у 
додатку до Закону України від 19.05.2011 р. № 3392-VI [4]).

Відповідно до ч. 1 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систе-
му у сфері господарської діяльності», порядок проведення дозвіль-
ної (погоджувальної) процедури, переоформлення та анулювання 
документів дозвільного характеру центральними органами виконав-
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чої влади, їх територіальними органами встановлюється Кабінетом 
Міністрів України (ця вимога однакова для всіх видів документів 
дозвільного характеру – прим. автора) за поданням відповідного доз-
вільного органу, погодженим з уповноваженим органом, якщо інше 
не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’яз-
ковість яких надана Верховною Радою України. Однак, згідно з ч. 3 
ст. 19 Закону України «Про Червону книгу України», порядок видачі 
та форма дозволів на спеціальне використання (добування, збирання) 
об’єктів Червоної книги України визначаються центральним орга-
ном виконавчої влади, що забезпечує формування державної по-
літики у сфері охорони навколишнього природного середовища 
(тобто наразі Міністерством екології та природних ресурсів Укра-
їни – прим. автора). Тут слід відзначити  протиріччя двох законів, 
яке, на думку автора, з відповідними законодавчими змінами, повин-
но бути вирішено на користь вимог Закону України «Про дозвільну 
систему у сфері господарської діяльності».

В той самий час, наразі в Україні порядок проведення дозвільної 
(погоджувальної) процедури, переоформлення та анулювання дозво-
лу на спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів Черво-
ної книги України, встановлюється Інструкцією про порядок видачі 
дозволів на добування (збирання) видів тварин і рослин, занесених до 
Червоної книги України, затвердженою наказом Міністерства охоро-
ни навколишнього природного середовища України від 01.02.1993 р. 
№ 3 (надалі – Інструкція про порядок видачі дозволів) [5]. Слід вка-
зати, що ціла низка положень цієї Інструкції вже є застарілими та та-
кими, що не відповідають вимогам, встановленим Законами України 
«Про Червону книгу України», «Про дозвільну систему у сфері гос-
подарської діяльності» та «Про Перелік документів дозвільного ха-
рактеру у сфері господарської діяльності» (які мають вищу юридичну 
силу щодо Інструкції), наприклад:

1) щодо назви дозволу: в Інструкції про порядок видачі дозво-
лів «документ дозвільного характеру», який дає право на спеціаль-
не використання «червонокнижних» видів рослинного і тваринного 
світу, називається «дозвіл на добування (збирання) видів тварин і 
рослин, занесених до Червоної книги України» (п. 1.1., 1.3., і так по 
всьому тексту Інструкції), а в Законах України «Про Червону книгу 
України» (ст. 19), «Про Перелік документів дозвільного характеру у 
сфері господарської діяльності» (п. 145 додатку до Закону) – «дозвіл 
на спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів Червоної 
книги України» (тобто з формально-юридичної точки зору мова йде 
про різні дозволи). Виходить, можна стверджувати, що Інструкція про 
порядок видачі дозволів урегульовує відносини стосовно дозволу, не-
обхідність отримання якого не лише не встановлена законами, а й, 
виходячи з вимог ч. 3 ст. 1 Закону України «Про Перелік документів 



МАЙБУТНЄ НАУКИ В ОБРІЯХ ПРАВА. До 100-річчя НАН України

132

дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», вимога про 
отримання якого від суб’єктів господарювання просто забороняється;

2) щодо різновидів спеціального користування, на які вида-
ється дозвіл: виходячи зі змісту Інструкції про порядок видачі доз-
волів (п. 1.4.) можна стверджувати, що «документ дозвільного харак-
теру» видається на добування (збирання) тварин і рослин, занесених 
до Червоної книги України, яке здійснюється у виняткових випадках 
тільки для наукових і селекційних цілей, в тому числі для розмно-
ження і розведення у спеціально створених умовах..., а в Законі 
України «Про Червону книгу України» (ч. 1 ст. 19) – на спеціальне ви-
користання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги України, 
яке здійснюється у виняткових випадках лише у наукових і селекцій-
них цілях, у тому числі для розмноження, розселення і розведення 
у штучно створених умовах, а також для відтворення популяцій;

3) щодо певних підстав для отримання дозволу: в Інструкції 
про порядок видачі дозволів (п. 2.4.) вказано, що для отримання «до-
кументу дозвільного характеру» лише «при необхідності» Мінприро-
ди організовує експертизу представлених матеріалів через Національ-
ну комісію з питань Червоної книги України (тобто не у всіх випад-
ках та необов’язково  – прим. автора), а в Законі України «Про Чер-
вону книгу України» (ч. 1 ст. 19) – на «підставі рішень» Національної 
комісії з питань Червоної книги України, прийнятих відповідно до її 
повноважень (тобто у всіх випадках та обов’язково – прим. автора);

4) щодо зобов’язання суб’єктів господарювання повернути 
дозвіл зі звітом після закінчення строку його дії: в Інструкції про 
порядок видачі дозволів (п. 3.6.) вказано, що після закінчення строку 
дії дозвіл повертається заявником до Мінприроди протягом місяця із 
звітом про його використання (невикористання), актами про добуван-
ня (збирання), результатами ветеринарних досліджень (при селекцій-
ному добуванні тварин), але Законами України «Про Червону книгу 
України», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», 
«Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господар-
ської діяльності», «Про охорону навколишнього природного сере-
довища» від 25.06.1991 р. № 1264-XII [6], «Про тваринний світ» від 
13.12.2001 р. № 2894-III [7], «Про рослинний світ» від 09.04.1999 р. 
№ 591-XIV [8] та ін.., такого зобов’язання для суб’єктів господарю-
вання не встановлено. Однак це може мати важливе значення тому, 
на думку автора, потребує доповнень до законів, що є спеціальними у 
цій сфері правовідносин.

Відповідно до вищевикладеного, пропонується узгодити та удо-
сконалити законодавство в цій сфері.
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Катерина Тулба 
(Київ)

ПОНЯТТЯ ТА КАТЕГОРІАЛЬНІ ОЗНАКИ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ, 
СПРОЩЕННЯ ТА СКАСУВАННЯ ВІЗОВИХ РЕЖИМІВ

Правове регулювання міжнародних поїздок громадян у договір-
ній практиці України безпосередньо пов’язане з функціонуванням 
механізмів забезпечення прав та свобод людини, в тому числі і пра-
ва на свободу пересування як невід’ємного права людини. Угоди про 
лібералізацію візового режиму є складовими міжнародно-правового 
регулювання міжнародних поїздок громадян. Наразі Україною нала-
годжено договірні відносини у сфері забезпечення міжнародних поїз-
док громадян з понад 80 державами.

Посилення міжнародного співробітництва, розширення можли-
востей інститутів освітньої та професійної мобільності, підвищення 
попиту на міжнародні туристичні поїздки об’єктивно потребує спро-
щення документальних бюрократичних перепон у реалізації грома-
дянами права на свободу переміщення, в тому числі і в міжнародно-
му просторі. Основою ідеї лібералізації візового режиму є реалізація 
фундаментальних прав людини на свободу пересування як усередині 
країни, так і за її межами. 

Відсутність понятійно-категоріального апарату в частині визна-
чення таких понять як «візовий режим», «лібералізація візового ре-
жиму», «спрощення візового режиму» та «скасування візового режи-
му» ускладнює однозначне розуміння норм договорів України у сфері 
міжнародних поїздок громадян. Тому значної актуальності набуває 
чітке визначення вказаних понять, що дозволить узагальнити їх розу-
міння, уточнити їх зміст та провести розмежування між собою. 

Вивченню теоретичної складової лібералізації візових режимів 
присвячені окремі праці вітчизняних дослідників, зокрема Гнатюк Т., 
Закірової С., Куньч М., Мітряєвої С., Юринець О. Проте слід зазна-
чити, що комплексні дослідження, які містять визначення основних 
понять та їх особливостей, що використовуються у положеннях угод 
України у сфері міжнародних поїздок, відсутні.

Насамперед, найбільш поширеним є підхід, згідно з яким понят-
тя «візовий режим» визначається як умови (правила) отримання візи 
та особливий порядок перетину державного кордону, встановлений 
державою як в односторонньому порядку, так і на підставі двосто-
ронньої угоди між державами [1]. Принаймні, інші дефініції зустріти 
у наукових джерелах складно, а правотворець іншого варіанту визна-
чення поняття «візовий режим» не закріпив на правовому рівні. Також 
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зазначимо, що у правотворчих актах та науковій юридичній літературі 
поняття «лібералізація візового режиму», зазвичай, не розкривається. 
Переважно вченими акцентується увага на окремих аспектах чи за-
ходах, здійснюваних у напрямку візової лібералізації, або ж ведеться 
мова про ухвалення і подальшу реалізацію плану дій з лібералізації 
візового режиму. Так само відсутня одностайність у визначенні такого 
поняття як «лібералізація» та «лібералізація візового режиму»[2]. Як 
правило, автори не акцентують увагу на уточненні визначень та по-
дальшому розмежуванні між собою таких понять як «лібералізація», 
«спрощення», «скасування». Значно частіше у науковій та довідковій 
літературі можна зустріти визначення категорії «лібералізація» в еко-
номічній сфері, тобто по відношенню до економічної діяльності, ці-
нової або податкової політики тощо. 

Зважаючи на викладене, зауважимо, що у літературі можна зу-
стріти різноманітні дефініції поняття лібералізації, яке визначається 
як поняття, що походить від лат. «liberalis» та позначає збільшення 
або розширення свободи [3]; отримання більшої свободи, ніж була, 
можливостей у здійсненні чого-небудь [4]; процес  розширення сво-
боди дій суб’єктів, зняття чи скорочення обмежень на яку-небудь ді-
яльність [5]; розширення свободи економічних дій господарюючих 
суб’єктів, зняття обмежень на економічну діяльність, розкріпачення 
підприємництва [6]; розширення свободи економічної діяльності, 
повне чи часткове зняття політичних, юридичних та адміністратив-
них обмежень приватної ініціативи; розширення безперешкодного 
міжнародного руху товарів, послуг, інформації [7]; звільнення від 
жорстких обмежень державного регулювання, контролю [8]. Тлума-
чний словник української мови надає визначення слову «лібераліза-
ція», розуміючи під ним процес скасування обмежень у можливостях 
реалізації власних інтересів або розширення таких можливостей. Та-
кож словом «лібералізація» може бути позначено засіб забезпечення 
свободи суб’єктам в реалізації власних потреб та інтересів [9, с. 674] 
або послаблення обмежень поведінки людини [10]. 

Тобто з викладеного логічно випливає, що під лібералізацією 
варто розуміти процес розширення низки прав та свобод у певній сфе-
рі шляхом повного або часткового зняття (скорочення) визначених на 
нормативному рівні обмежень правового, політичного чи адміністра-
тивного характеру (до таких обмежень можна віднести, наприклад, 
контрольні процедури, дозвільні документи, які-небудь нормативи, 
квоти тощо).

Далі слід зупинитись і на ознаках лібералізації візового режиму, 
що дозволить встановити її особливості та в подальшому визначити 
специфіку її закріплення в договірних нормах права. В юридичних 
джерелах лібералізація візового режиму характеризується також і 
крізь призму її ознак, до яких відносять те, що: 
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• основою лібералізації візового режиму є фундаментальні пра-
ва людини на свободу пересування як усередині країни, так і за її ме-
жами; 

• кінцевою метою лібералізації візового режиму є безвізовий 
режим пересування людей, тобто в’їзд, перебування, часом навіть 
проживання на території певної країни без попереднього отримання 
дозволу (візи) [11];

• функціональним призначенням лібералізації візового режиму 
є надання можливості відвідування держави без віз протягом коротко-
строкового періоду [12];

• змістом лібералізації візового режиму є вільне пересування 
громадянина на території держав, наприклад, так званої шенгенської 
зони, в тому числі здійснення безвізових мандрівок до 90 днів (кожні 
шість місяців) у будь-яку з країн-членів шенгенського простору тощо.

З наведених ознак лібералізації візового режиму випливає, що 
під обмеженнями, про які йде мова вище, розуміється обов’язок отри-
мати візу. Відповідно, лібералізація у візовій сфері передбачає повне 
або часткове зняття з подорожуючих громадян обов’язку отримати 
таку візу. Як наслідок, під лібералізацією візового режиму можемо ро-
зуміти процес розширення правових можливостей людини, обумов-
лених належним їй правом на свободу пересування, шляхом повного 
або часткового зняття (скорочення) визначеного на нормативному рів-
ні обмеження у вигляді обов’язкового отримання візи.

Крім того, доцільно здійснити термінологічне дослідження по-
нять «спрощення візового режиму» та «скасування візового режиму». 
В цьому аспекті маємо наголосити на тому, що більшість наукових 
та інформаційних джерел практично не містять чітких дефініцій, які 
б визначали поняття скасування та спрощення візового режиму, як і 
їх категоріальних ознак. В окремих наукових статтях зустрічаються 
згадки про їх окремі ознаки. Так, на думку О. Юринець та М. Куньч, 
запровадження безвізового руху для українців і має однозначні намі-
ри скасувати візи [13]. Під категорією «спрощення візового режиму» 
пропонується розуміти особливий, відмінний від загально визначено-
го країною візового режиму, порядок оформлення віз через мережу 
своїх консульських офісів для певних категорій громадян інших країн 
та встановлений в односторонньому порядку або за домовленостями 
з іншими державами [14, с. 146–153]. Однак, така дефініція не вбача-
ється нам вдалою, оскільки не враховує особливостей, які характер-
ні спрощенню візового режиму, та переважно оперує узагальненими 
формулюваннями. 

Слід зазначити, що в літературі відображено наступні розбіж-
ності між категоріями «спрощення візового режиму» та «скасуван-
ня візового режиму»: 
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• спрощення візового режиму передбачає зменшення вимог 
щодо документів, необхідних для отримання візи, зменшення кон-
сульського збору за отримання візи, скорочення строку отримання 
візи, а також можливість отримання безкоштовної візи, у залежності 
від пільгових умов для окремих категорій громадян;

• скасування візового режиму, натомість, передбачає відміну 
необхідності отримання візи, як і оплати за неї [15]. Інакше кажучи, 
у даному випадку йде мова про безвізовий режим, який означає, що 
громадяни можуть перетинати кордон з іншими країнами без звично-
го оформлення візи [16]. Хоча, маємо зазначити, що, як показує прак-
тика, скасування візового режиму не є безумовним, тобто передбачає 
необхідність виконання низки умов, щоб громадяни могли скориста-
тись можливістю здійснити перетин кордону без оформлення візи.

Враховуючи це, доцільно уточнити дефініції розглянутих вище 
категорій наступним чином:

• спрощення візового режиму – це процес скорочення умов, 
правил перетинання державного кордону, обумовлений прийнятим 
державою рішенням (нормативним актом) або укладеною двосторон-
ньою угодою між державами, змістом якого є зменшення консульсько-
го збору, строків та вимог до документів, необхідних для отримання 
візи тощо;

• скасування візового режиму – це процес відміни певних умов 
або скасування певних правил перетинання державного кордону на 
підставі прийнятого державою рішення (нормативного акта) або від-
повідного міжнародного договору між державами, змістом якого є 
скасування обов’язку оформити візу для перетинання державних кор-
донів цих держав.

Таким чином, за результатами дослідження приходимо до вис-
новку, що категорія лібералізація включає решту названих вище по-
нять «спрощення візового режиму» та «скасування візового режиму»
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Василь Сметана
 (Київ)

ПРОЕКТНО-ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ПРАВОЗАХИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ  

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Концептуальний підхід, заснований на правах людини, та право-
захисні принципи визначають стратегічну основу проектних та про-
грамних документів, що видаються органами місцевого самовряду-
вання для забезпечення життєво важливих інтересів мешканців гро-
мади та передбачення послуг, що мають ключове значення для прав 
людини, визначають спрямованість та підвищення ефективності ді-
яльності органів місцевого самоврядування з метою створення мате-
ріальних і організаційних умов здійснення прав людини та побудови 
інклюзивного суспільства.

Крім загальних програм соціально-економічного і культурного 
розвитку територіальних громад, що визначають оперативні дії та 
завдання соціальної, економічної політики місцевої влади на довго-
строковий період, важливу роль відіграють короткострокові місцеві 
цільові програми. Місцева цільова програма – це сукупність взаємо-
пов’язаних завдань і заходів, узгоджених за строками виконання та 
ресурсним забезпеченням з усіма задіяними виконавцями, спрямова-
них на розв’язання найактуальніших проблем розвитку територіаль-
ної громади або окремих галузей економіки чи соціально-культурної 
сфери громади, реалізація яких здійснюється з використанням коштів 
місцевого бюджету та інших залучених коштів. Наприклад, завдан-
нями Муніципальної програми сталого розвитку м. Рівного, розро-
бленої Управлінням економіки міста з метою створення сприятливого 
середовища для сталого соціально-економічного та екологічного роз-
витку м. Рівного, є: підвищення рівня життя мешканців міста шляхом 
комплексного відновлення, ефективного використання та системно-
го управління базовими об’єктами місцевої інфраструктури; форму-
вання та розвиток самодостатніх самоврядних організацій громади, 
здатних ініціювати та впроваджувати власні ініціативи у взаємодії з 
місцевими органами влади; посилення інституційної спроможності 
самоврядних організацій громад у сфері визначення потреб і пріо-
ритетів сталого розвитку громади міста; сприяння розвитку парти-
сипативного (спільного) та прозорого планування; підвищення соці-
альної активності та самоорганізації громади задля сталого розвитку 
тощо [1].
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Основними перевагами застосування програмного методу є: 
комплексність вирішення проблем; концентрація фінансових та 
людських ресурсів; визначення пріоритетності заходів, черговості і 
строків їх реалізації, виходячи з їх соціальної, економічної та іншої 
доцільності та з урахуванням наявного фінансування; забезпечення 
інтеграції заходів, що мають різний характер (науково-дослідний, ор-
ганізаційно-господарський), при їх чіткій послідовності у загальному 
процесі досягнення кінцевої мети, що передбачена програмою; ефек-
тивність використання бюджетних коштів тощо. З огляду на переваги 
програмного методу регулювання, заслуговує на підтримку пропози-
ція кожній територіальній громаді в межах їх компетенції приймати, 
поряд з іншими, довгострокову чи короткострокову правозахисну 
муніципальну програму, яка повинна стати свого роду спеціалізова-
ною основою (окрім статуту) для всіх інших актів, що приймаються 
і пов’язані так чи інакше з правами людини. У цьому документі не-
обхідно відображати не лише права і свободи, які належать членам 
територіальної громади, а й реально діючий механізм їх захисту [2, 
с. 15]. Вважаємо, що така програма повинна прийматися у вигляді 
концепції, яка консолідує правозахисні установки розрізнених норма-
тивних актів, що розробляються різними структурними підрозділами 
органів місцевого самоврядування, та буде сприяти створенню єдино-
го правозахисного простору. 

Ще одним важливим кроком на шляху забезпечення захисту прав 
людини у сфері місцевого самоврядування є можливість розроблен-
ня довгострокової програми з забезпечення правопорядку та безпеки 
життєвого простору громади, яка органічно пов’язана як з функцією 
органів місцевого самоврядування щодо забезпечення законності та 
правопорядку, так і з правозахисною діяльністю у сфері місцевого са-
моврядування в цілому. Програма на основі комплексного і систем-
ного підходу повинна охоплювати всі види небезпек і правозахисних 
ризиків, виробити заходи та механізми, спрямовані на запобігання не-
безпечним проявам протиправних дій, процесів, об’єктів, здатних за 
певних умов завдати шкоди життю, здоров’ю людини або системам, 
що забезпечують життєдіяльність та благополуччя людини, або пору-
шити її інші права, та консолідувати на основі міжвідомчої взаємодії 
зусилля всіх служб місцевого самоврядування в прогнозуванні, попе-
редженні та ліквідації таких небезпек та ризиків з метою забезпечен-
ня загального рівня безпеки життєвого середовища людини, правопо-
рядку та реалізації і захисту її прав і життєво важливих потреб.

Основними завданнями запропонованої програми має стати: 
формування комунікаційної системи для органів місцевого самовря-
дування з метою усунення правозахисних ризиків; попередження та 
реагування на загрози забезпеченню безпеки життєвого простору гро-
мади; оптимізація існуючої системи захисту громадської безпеки та 
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створення нових додаткових інструментів захисту і забезпечення без-
пеки населення громади; створення системи моніторингу та ситуацій-
ного аналізу стану безпеки та причин ї дестабілізації, прогнозування 
потенційних загроз і правозахисних ризиків.

Право на безпеку є одним з головних аспектів захищеності люди-
ни. Як підкреслено у резолюції сесії Конференції ООН з житла та ста-
лого міського розвитку (Хабітат) від 25 липня 2016 р., право на безпе-
ку і захищеність підривається ескалацією екстремістської діяльності, 
актами злочинності, правопорушень й насилля, що здійснюються на 
вулицях, об’єктах транспорту та інших громадських місцях, що за-
чіпає інтереси всіх мешканців і особливо відбивається на найбільш 
уразливих верствах населення. А у більш екстремальних нестабіль-
них і конфліктних ситуаціях, таких як дії організованої злочинності, 
масові заворушення, тероризм тощо, поселення можуть стикатися 
з блокуванням належного функціонування місцевих служб та орга-
нів управління, що призводить до ще більшої відсутності безпеки, 
погіршенню соціального забезпечення та належного надання інших 
базових послуг населенню, які є вкрай важливими для реалізації ши-
рокого кола прав людини, зокрема, тих, що стосуються житла, сані-
тарії, охорони здоров’я, освіти тощо [3]. Науковцями Університету 
Організації Об’єднаних Націй (УООН), який являє собою міжнарод-
не співтовариство вчених і займається створенням та розповсюджен-
ням знань з метою сприяння безпеки і розвитку та застосуванню цих 
знань для вироблення раціональних принципів, політики, стратегій і 
програмних дій, розроблено концепцію «людської безпеки» – цілісно-
го і комплексного правозахисного підходу, в якому основний акцент 
зроблено на безпеці кожної особистості. Забезпечення, передусім, 
людської безпеки також є превентивним підходом до соціальних кон-
фліктів. На думку співробітників цього інституту, краще попередити 
виникнення конфлікту, а не втручатися з метою його врегулювання 
й усунення його сутнісних причин, коли він вже відбувся. Політика 
щодо запобігання конфліктів повинна розглядати структурні причини 
конфліктів, пов’язані з бідністю, включаючи нерівноправний розпо-
діл національного багатства, соціальну несправедливість, порушення 
прав людини, пригнічення та ущемлення прав меншин, дискриміна-
цію з релігійних причин тощо. Наголошується, що саме місцева влада 
є основним суб’єктом (актором) впровадження політики «людської 
безпеки», і що позитивні результати проведення такої політики най-
більш відчутні саме на місцевому рівні [4]. 

Тому діяльність органів місцевого самоврядування в галузі запо-
бігання і врегулювання конфліктів і правозахисних ризиків включає, 
зокрема, надання підтримки вирівнюванню економічних, соціальних 
і культурних можливостей серед усіх верств населення громади з 
метою підвищення ефективності управління, створення ефективних 
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механізмів мирного узгодження інтересів та усунення розмежування 
між різними групами та верствами громадянського суспільства. 

Проблема безпеки людини у всіх її сферах діяльності дуже 
складна, комплексна, має глибинний характер. Вона своїм корінням 
входить у різні структури людського буття. Спільною характерною 
особливістю небезпек та правозахисних ризиків в сучасний період є 
їх взаємопов’язаність, яка полягає в тому, що виникнення одної з не-
безпек може потягнути за собою низку інших небезпечних процесів. 
Саме тому необхідним є комплексний підхід до забезпечення безпеки 
життєвого простору громади та передбачення і унормування відповід-
них ефективних заходів та інструментів вирішення завдань з охорони 
громадського порядку, підтримання на всій території громади режиму 
законності, недопущення і профілактики правозахисних ризиків та 
забезпечення безпеки громадян. 

Отже, вирішення проблем забезпечення захисту прав і життєво 
важливих інтересів територіальних громад у проектно-програмний 
спосіб пов’язане з перевагою даного методу, який дозволяє повніше 
враховувати місцеві інтереси, підвищувати ефективність заходів і 
спільних зусиль громади на розв’язання нагальних проблем та стабі-
лізацію ситуації у сфері безпеки життєвого міського (сільського) пу-
блічного простору, що врешті-решт сприятиме підвищенню ефектив-
ності муніципального механізму захисту прав і свобод людини.
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ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У ПРАВОВОМУ  
РЕГУЛЮВАННІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНО- 

ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ В БЮДЖЕТНОМУ ПЛАНУВАННІ

Формування й виконання бюджетів у такому міждержавному 
об’єднанні як Європейський Союз (ЄС) вже тривалий час здійснюєть-
ся на основі програмно-цільового методу [1], причому чинним в Єв-
ропейському Союзі законодавством передбачено обов’язкову вимогу 
до країн – кандидатів у члени цієї організації дотримуватися його. 

Досвід Європейських країн в цьому питанні особливо цікавий у 
зв’язку з актуалізацією проблем реформування в Україні як бюджет-
ної сфери, так і сфери державного управління, а також у зв’язку зі 
вступом в дію ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 
р. № 1678-VII Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 
та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої [2].

У Статті 347 цієї Угоди, де йдеться, зокрема, про співпрацю «у 
галузі бюджетної політики: a) розвитку системи середньострокового 
бюджетного прогнозування/планування; b) удосконалення програм-
но-цільових підходів у бюджетному процесі й аналізу ефективності 
та результативності виконання бюджетних програм; c) покращення 
обміну досвідом та інформацією з питань планування і виконання бю-
джету та стану державного боргу» [2], а також у галузях зовнішнього 
аудиту, державного внутрішнього фінансового контролю, боротьби з 
шахрайством.

Зважаючи на згадане вище, підкреслимо поширену і в краї-
нах-членах Європейського Союзу, і в Європейському Союзі як ціліс-
ному міжнародному утворенні практику використання програмно-ці-
льового методу в різних сферах, зокрема в бюджетній сфері ще з кін-
ця 1980-х – початку 1990-х років ХХ століття.

В Європейському Союзі є чинними ряд нормативних актів, спря-
мованих на мотивування країн-членів впроваджувати застосування 
програмно-цільового методу в бюджетній сфері, а також середньо-
строкове бюджетне планування. Зокрема, вимоги до урядів кра-
їн-членів Європейського Союзу стосовно впровадження бюджетних 
розрахунків на перспективу в поєднанні з одночасним визначенням 
конкретних цілей, досягнення яких закладається в державних програ-
мах розвитку, витікають як з Договору про створення Європейського 
Союзу, укладеного 7 лютого 1992 року в м. Маастрихт (Королівство 
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Нідерланди), що набув чинності 11 листопада 1993 року [3], так і з 
Амстердамського договору про внесення змін до Договору про ство-
рення Європейського Союзу, договорів про заснування Європей-
ських Співтовариств та деяких пов’язаних з ними актів від 2 жовтня 
1997 року [4].

Окрім того, у 1997 році був прийнятий документ під назвою 
«Пакт стабільності та зростання» [5], спрямований на деталізацію по-
ложень згаданого вище Маастрихського договору в частині контролю 
за бюджетною політикою. Цей Пакт включав положення, зокрема, про 
необхідність країнам-членам дотримуватися визначених середньо-
строкових бюджетних цілей і в разі потреби застосовувати коригуючі 
бюджетні заходи [5].

Реалізація положень названого Пакту була забезпечена через при-
йняття в Європейському Союзі актів вторинного права, зокрема, По-
станови Ради Європейського Союзу №1466/97 від 7 липня 1997 року 
[6], та Постанови Ради Європейського Союзу № 1467/97 від 7 липня 
1997 року [7].

З метою врахування змін, що відбулися після прийняття в 1997 
році «Пакту стабільності та зростання», було затверджено низку до-
кументів, серед них – Директиву Ради Європейського Союзу 2011/85/
ЄС від 8 листопада 2011 року [8]. В ній, зокрема, йдеться про серед-
ньострокове бюджетне планування із застосуванням програмно-ці-
льового методу як обов’язковий чинник національної бюджетної по-
літики кожної країни-члена, необхідність урядам країн здійснювати 
прогнозування основних видів доходів та видатків на рік, що настане, 
і на середньострокову перспективу, давати характеристику економіч-
ної політики в середньостроковій перспективі. Разом з тим надається 
можливість корегування середньострокового бюджетного плану за 
зміни уряду. 

Надалі вказані акти європейського законодавства були активно 
імплементовані на рівні національного законодавства країн-членів 
Європейського Союзу та постійній основі проходять удосконалення, 
що дає підстави для впровадження відповідних найкращих законодав-
чих практик в Україні.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
 КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Актуальним напрямом сучасної науки конституційного права є 
дослідження теоретико-методологічних засад конституційно-право-
вої відповідальності, метою якого є створення цілісної теорії консти-
туційно-правової відповідальності як самостійного виду юридичної 
відповідальності.

Наявні в Україні наукові дослідження загальних та інституціо-
нальних проблем конституційно-правової відповідальності, представ-
лені у працях С. В. Балана, Ю. Г. Барабаша, В. В. Книша, І. О. Кресіної, 
Л. Т. Кривенко, О. В. Краснікової, О. О. Майданник, О. В. Мельник, 
Л. Р. Наливайко, Н. М. Оніщенко, О. В. Олькіної, Н. М. Пархомен-
ко, П. Б. Пилипишина, В. Ф. Погорілка, В. І. Полевого, Г. І. Салівона, 
О. В. Скрипнюка, Т. М. Слободяник, О. В. Совгирі, Т. І. Тарахонич, 
Ю. М. Тодики, В. І. Топузова, В. Л. Федоренка, А. О. Червяцової, 
В. М. Шаповала, Ю. С. Шемшученка та ін. вчених-конституціоналіс-
тів та теоретиків права, вказують на безсумнівну необхідність її кон-
цептуального осмислення (доктринальний аспект), так і легалізації на 
конституційному рівні (прикладний аспект).

Адже через відсутність сучасної вітчизняної теорії конституцій-
но-правової відповідальності даний інститут конституційного права 
залишається малозрозумілим феноменом доктрини сучасного консти-
туціоналізму, а, внаслідок фрагментарної та суперечливої норматив-
но-правової основи та дієвого механізму її реалізації, велика кількість 
порушень Конституції та законів України органами державної влади 
та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами зали-
шаються без відповідного реагування.

Незважаючи на те, що конституційно-правова відповідальність в 
цілому сформувалася як інститут публічного права та елемент систе-
ми гарантій конституційного ладу України, даний вид відповідально-
сті є відносно новим явищем в юридичній доктрині та практиці кон-
ституційного правозастосування. Водночас, формування та функціо-
нування інституту конституційно-правової відповідальності є однією 
з найбільш актуальних проблем, що виникли перед сучасним україн-
ським суспільством і державою. Адже головне функціонально-теле-
ологічне призначення конституційно-правової відповідальності – за-
хист Конституції України. Це дуже важливо, оскільки вона закріплює 
і охороняє найвищі соціальні цінності, основи організації суспільства 
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і держави, функціонування публічно владних структур, правовий ста-
тус особистості.

Конституційно-правова відповідальність поряд з іншими еле-
ментами механізму захисту і охорони Конституції спрямована на за-
безпечення стабільності конституційного ладу, збалансованості прав 
і обов’язків учасників конституційних правовідносин. Вона передба-
чає можливість застосування примусових заходів з боку держави в 
разі вчинення конституційного делікту, що означає негативну оцінку 
протиправної поведінки, дисциплінує суб’єктів конституційно-право-
вих відносин, спонукає їх до належного виконання своїх конституцій-
них обов’язків, виконує охоронну, каральну, правовідновлювальну, 
превентивну, виховну, інформативну та інші функції.

Глибокий аналіз конституційно-правової відповідальності та від-
носин, пов’язаних з її реалізацією, має спиратися на ґрунтовну мето-
дологічну основу. Тому успішне вирішення наукою конституційного 
права актуальних проблем конституційно-правової відповідально-
сті, а саме вивчення її правової природи, форм та методів реалізації 
її завдань та цілей, особливостей реалізації конституційно-правової 
відповідальності, її відмежування від інших видів юридичної відпо-
відальності та політичної відповідальності, формування системи кон-
ституційних деліктів та мір конституційно-правової відповідальності, 
застосування конституційно-правових санкцій, прогнозування тен-
денцій та перспектив розвитку цього інституту в цілому тощо, удо-
сконалення її нормативного закріплення, дослідження інших питань 
теорії та практики конституційно-правової відповідальності залежить 
не лише від стану доктринального осмислення цього інституту сучас-
ного конституціоналізму, а й загальної теорії юридичної відповідаль-
ності.

Центральною ідеєю, навколо якої концентрується уся теорія 
конституційно-правової відповідальності, є її розуміння як відпові-
дальності органів публічної влади та їх посадових осіб перед наро-
дом за неналежну реалізацію тих владних повноважень, які народ як 
єдине джерело влади їм передав, реальна гарантія проти надмірної 
концентрації влади та зловживання нею. Невід’ємною ознакою демо-
кратичного ладу є наявність у держави, органів державної влади та їх 
посадових осіб юридичних обов’язків перед окремими громадянами, 
суспільством і світовим співтовариством в цілому та відповідально-
сті за їх виконання. Права людини є первинними і невідчужуваними, 
державна влада є похідною від народного суверенітету і має інстру-
ментальне значення.

Втім, не тільки держава, органи та посадові особи публічної вла-
ди є відповідальними перед народом та суспільством, а й громадя-
нин, а також суб’єкти громадянського суспільства, зокрема, політичні 
партії та громадські організації, можуть нести відповідальність перед 
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державою у випадку, якщо вони у процесі своєї діяльності порушують 
засади конституційного ладу. Саме тому для забезпечення нормаль-
ного функціонування усіх суспільних інститутів необхідно досягти 
оптимального балансу між правами особи та інтересами держави та 
суспільства. Ключову роль у цьому процесі в демократичному су-
спільстві відіграє конституційне право та такий інститут гарантуван-
ня конституційного ладу як конституційно-правова відповідальність.

Інститут конституційно-правової відповідальності в Україні є 
невід’ємною складовою системи “стримувань і противаг”, ефектив-
ною гарантією конституційного ладу та вільного функціонування гро-
мадянського суспільства. Саме тому для забезпечення стабільності в 
організації та діяльності усіх суспільних інститутів необхідно досяг-
ти оптимального балансу прав та інтересів людини, громадянського 
суспільства та держави.

Конституційно-правовій відповідальності властиві усі загальні 
ознаки юридичної відповідальності, які характерні й для інших видів 
юридичної відповідальності. Вона ґрунтується на загальних принци-
пах юридичної відповідальності і є мірою державного (або прирів-
няного до нього, суспільного) примусу, який виражається у встанов-
ленні для правопорушника певних негативних наслідків. Проте дані 
ознаки у конституційно-правовій відповідальності мають свої осо-
бливості, які свідчать про своєрідність її як самостійного виду юри-
дичної відповідальності. Також конституційно-правова відповідаль-
ність володіє специфічними ознаками, які відрізняють її від інших 
видів юридичної відповідальності (підстава, суб’єктний і об’єктний 
склад, інстанція конституційно-правової відповідальності, наявність 
специфічних конституційно-правових санкцій).

На нашу думку, конституційно-правову відповідальність можна 
визначити як конституційно-правове відношення, засноване на дер-
жавному (або прирівняному до нього суспільному) примусі, яке ви-
никає з моменту вчинення конституційного делікту, одна сторона яко-
го – правопорушник (деліквент) зобов’язаний понести несприятливі 
наслідки, передбачені санкцією порушеної норми, а інша сторона – 
інстанція конституційно-правової відповідальності має повноважен-
ня притягнути його до відповідальності.

Сьогодні існує нагальна потреба комплексного дослідження 
питань теорії і практики конституційно-правової відповідальності в 
Україні. Так, перед сучасною наукою конституційного права постає 
ціла система проблем теорії конституційно-правової відповідально-
сті, зокрема, необхідність розробки концептуально-конституційних 
основ конституційно-правової відповідальності як загальноправової 
категорії, категорії сучасного конституційного права і конституціона-
лізму, а також як виду юридичної відповідальності.
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Досягнення вказаної мети обумовлює постановку та послідовне 
вирішення цілого ряду теоретичних та прикладних завдань, а також 
напрацювання та перевірку робочих гіпотез, в тому числі шляхом:

- розкриття юридичної природи конституційно-правової відпо-
відальності та визначення її місця в системі інших видів юридичної 
відповідальності;

- з’ясування сутності та розкриття ознак конституційно-правової 
відповідальності, 

- визначення системи принципів та функцій конституційно-пра-
вової відповідальності;

- розкриття особливостей суб’єктно-об’єктного складу конститу-
ційно-правової відповідальності;

- дослідження підстав конституційно-правової відповідальності;
- співвідношення конституційно-правової відповідальності і по-

літичної відповідальності;
- розкриття особливостей конституційно-правових санкцій як 

мір конституційно-правової відповідальності;
- визначення тенденцій становлення та розвитку конституцій-

но-правової відповідальності, надання наукового прогнозу щодо по-
дальшого функціонування та вдосконалення інституту конституцій-
но-правової відповідальності в Україні;

- вивчення зарубіжного досвіду та на підставі його аналізу роз-
робки науково-практичних рекомендацій щодо вдосконалення зако-
нодавства про конституційно-правову відповідальність в Україні, її 
організаційно-правового та процесуального забезпечення тощо.
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Олексій Шевчук 
(Київ)

ОСОБЛИВОСТІ НОРМОТВОРЧОСТІ ОРГАНІВ  
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В КРАЇНАХ – ЧЛЕНАХ ЄС

Загальновідомим в українській правовій науці вважається, що 
правове регулювання складається із двох рівнів – законодавчого (у ме-
жах якого можна виділити конституційний), який визначає найбільш 
фундаментальні правові вимоги до відповідних суспільних відносин 
та підзаконного, який уточнює та деталізує відповідні законодавчі 
приписи. У деяких галузях права, наприклад кримінальний процес, 
підзаконне нормативно-правове регулювання практично відсутнє, 
що, втім, не змінює важливого принципу – підзаконні акти в цілому 
більш адаптивні до реалій у швидкоплинному світі.

При цьому, створення дійсно правової держави потребує творчо-
го осмислення досвіду зарубіжних демократичних держав. У першу 
чергу, це стосується досвіду держав – членів Європейського союзу 
(ЄС). Відтак, вивчення такого досвіду підзаконного нормативно-пра-
вового регулювання має виключне значення для розвитку законодав-
ства України.

Так, особливої уваги в конституціях держав-членів ЄС відіграє 
делеговане законодавством, розповсюджене, головним чином, в дер-
жавах з парламентськими формами правління (парламентська респу-
бліка або монархія). Наприклад, ст. 82 Конституції Іспанії визначає, 
що Генеральні кортеси можуть делегувати Уряду повноваження ви-
давати нормативні акти, що мають силу закону з певних питань, за 
винятком перерахованих у попередній статті. Законодавча делегація 
повинна бути надана спеціальним уповноважуючим законом, коли 
мова йде про вироблення деталізованих текстів, або простим законом, 
коли мова йде про переробку різних законодавчих текстів в один. У 
кожному випадку законодавча делегація повинна надаватися Уряду в 
конкретній галузі та із зазначенням терміну її здійснення. Делегація 
вичерпується, коли Уряд її використовує, опублікувавши відповідну 
норму. Делегація не може бути надана в невизначеній формі або на 
невизначений термін. Також не може бути  дозволена субделегація 
іншим, крім Уряду, владним органам. Уповноважуючі закони точно 
встановлюють цілі і межі делегування, а також принципи і критерії, 
якими необхідно керуватися при його здійсненні. Дозвіл на переробку 
законодавчих текстів містить межі нормотворчості, в яких представ-
ляється делегація, і воно точно вказує, чи слід обмежитися вироблен-
ням одного тексту або передбачається можливість упорядкування, 
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класифікації і гармонізації кількох законодавчих текстів, які повинні 
бути перероблені. Без шкоди для компетенції судів закони про деле-
гацію можуть встановлювати в кожному випадку додаткові засоби 
контролю.

При цьому згідно зі ст. 85 Конституції Іспанії акти, що видають-
ся Урядом на основі законодавчого делегування, називаються законо-
давчими декретами. Стаття 83 визначає, що уповноважуючі закони ні 
за яких умов не можуть: а) дозволяти зміни самого уповноважуючо-
го закону; b) уповноважувати до видання норм, що мають зворотну 
силу [1].

Частинами 1, 2 ст. 80 Конституції ФРН встановлено, що закон 
може уповноважити Федеральний уряд, федерального міністра або 
уряд земель видати правові постанови. При цьому, законом має бути 
визначено зміст, мету і обсяг наданого повноваження. У постанові по-
винна вказуватися її правова підстава. Якщо законом передбачається 
подальша передача повноважень, то для передачі повноважень по-
трібна правова постанова.

При цьому, схвалення Бундесрату потребують, якщо інше не обу-
мовлено федеральним законом, правові постанови Федерального уря-
ду або федерального міністра про принципи і тарифи при використан-
ні пошти та телекомунікацій, про основні положення про оплату за 
користування залізницями Федерації, про будівництво і експлуатацію 
залізниць, а також правові постанови, прийняті на підставі таких фе-
деральних законів, які потребують згоди Бундесрату або виконуються 
землями за дорученням Федерації або в порядку їхньої власної ком-
петенції [2].

Відтак, акт делегованого законодавства органів виконавчої вла-
ди в демократичних державах приймається на підставі спеціального 
уповноважуючого закону, має допоміжний характер і не повинен ви-
ходити за межі, а подекуди й строки, встановлені законом.

Крім актів делегованого законодавства, особливу роль в право-
вих системах ЄС відіграють екстраординарні акти. Так, ст. 108 Кон-
ституції Словенії визначає, що у випадках, коли Державні збори не 
можуть зібратися на засідання через надзвичайний стан або стан вій-
ни, Президент Республіки може за пропозицією Уряду видавати ука-
зи, що мають силу закону. Указом, що має силу закону, в порядку ви-
нятку можуть бути обмежені окремі права і основні свободи відповід-
но до статті 16 цієї Конституції. Президент Республіки представляє 
укази, що мають силу закону, на затвердження Державним зборам, як 
тільки вони збираються на засідання [3]. Аналогічна за змістом норма 
міститься у ст. 234 Конституції Польщі [4]. 

Варто при цьому зазначити, що такі екстраординарні повнова-
ження органів виконавчої влади у демократичних державах є справ-
ді надзвичайною подією, оскільки видаються, як правило, у певних 
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екстремальних ситуаціях (війна, масові заворушення, стихійні лиха) і 
здійснюються протягом максимально короткого часу, необхідного для 
ліквідації відповідних негативних явищ, або, принаймні, взяття їх під 
контроль. 

Водночас у авторитарних та тоталітарних політичних системах 
екстраординарні повноваження органів виконавчої влади використо-
вуються для підміни законодавчих актів та міжнародно-правових 
норм, часто – із метою обмеження загальновизнаних прав і свобод 
людини і громадянина.

Таким чином, окрім «класичних» підзаконних нормативно-пра-
вових актів у компетенції органів виконавчої влади в державах-чле-
нах ЄС є також акти делегованого законодавства (особливо розпов-
сюджені у державах із парламентською формою правління), а також 
екстраординарні нормативно-правові акти, що приймаються у рапто-
во виниклих складних (екстремальних) умовах і спрямовані на їх по-
долання або мінімізацію насідків. 
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Р о з д і л   VIII 
ЗЕМЛЯ, ВОДА І ЛЮДИНА  

У ПРАВОВІЙ ПРИЗМІ

Андрій Кулько
 (Київ)  

ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ 
РЕГУЛЮВАННЯ МІЖДЕРЖАВНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ Й ОХОРОНИ БАСЕЙНУ  
РІКИ ДНІСТЕР

Міжнародна співпраця стосовно басейну ріки Дністер впродовж 
тривалого часу відбувалась відповідно до Угоди між урядами України 
та Молдови про спільне використання та охорону прикордонних вод 
1994 р., яка набула чинності у 1995 р. Це загальний договір, типовий 
за своїм змістом для міжурядових угод про транскордонні прісні води, 
укладених Україною з сусідніми державами впродовж 1990-х рр. 

Основні норми Угоди 1994 р. містяться у ст. 2 і передбачають, 
по-перше, що сторони не будуть без попереднього узгодження про-
водити заходи в галузі водного господарства («водогосподарські за-
ходи»), які можуть викликати негативні наслідки на території іншої 
сторони (п. 1 ст. 2). По-друге, визначено, що вказане рівною мірою 
стосується заходів захисту водних об’єктів від забруднення та контр-
олю якості води, під якими слід розуміти запобігання, скорочення та 
утримання під контролем, надходження до них прямо або посередньо 
твердих, рідких, газоподібних речовин, радіонуклідів або енергії, що 
може погіршити склад або якість прикордонних вод порівняно з за-
твердженими сторонами показниками (п. 2 ст. 2). 

Функції реалізації Угоди покладені на Уповноважених, порядок 
діяльності яких врегульовано ст. 15 – ст. 17 вказаного договору. Фор-
мою співпраці Уповноважених є наради, що проводяться, як правило, 
один раз на рік, в разі необхідності відбувається скликання позачер-
гових нарад [1]. Практична співпраця Уповноважених присвячена 
розв’язанню екологічних проблем (зокрема, йдеться про запобігання 
забрудненню [2], покращення управління та впровадження інновацій-
них підходів до очищення стічних вод); питанням проведення проти-
паводкових і протиповеневих заходів на міжнародних ріках, прогноз-
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но-аналітичної роботи з цих питань; розвитку спільної транспортної 
інфраструктури [3]. 

Розгляд Угоди 1994 р. та практики її реалізації дає автору підста-
ви стверджувати про такі недоліки вказаного міжнародного договору: 
а) незастосування басейнового принципу управління транскордонни-
ми прісними водами; б) відсутність вказівок на принципи міжнарод-
ного права транскордонних прісних вод; в) відображення у нормах 
лише міжнародно-правового принципу незаподіяння шкоди; г) закрі-
плення з-поміж заходів охорони транскордонних прісних вод лише 
захисту від забруднення та інших видів негативного впливу; ґ) відсут-
ність окремих норм про основні види використання транскордонних 
прісних вод; д) відсутність норм про пріоритети у споживанні прісної 
води; е) відсутність переліку водогосподарських заходів; є) нероз-
криття змісту узгодження проектів водогосподарських та водоохорон-
них заходів на прикордонних водах; ж) відсутність засобів відпові-
дальності за заподіяння діяльністю на території однієї держави шкоди 
іншій державі, попри проголошення такої мети; з) відсутність спеці-
альних норм про використання й охорону транскордонних підземних 
вод; и) відсутність механізмів адаптації співпраці до змін стану тран-
скордонних прісних вод; і) вказівка з-поміж засобів розв’язання спо-
рів лише на переговори між Уповноваженими урядів.

У 2012 р. укладений спеціальний договір, присвячений викорис-
танню та охороні Дністра – Договір між урядами України та Молдови 
про співробітництво у сфері охорони і сталого розвитку басейну ріки 
Дністер. Парламент Молдови ратифікував його в тому ж році, Верхо-
вна Рада України – лише у 2017 р. [4]. Договором 2012 р. визначено 
чотири напрямки співпраці сторін: 1) розвиток сталого водокорис-
тування, що ґрунтується на принципах раціонального використання 
і охорони водних та інших природних ресурсів і екосистем басейну 
річки Дністер; 2) істотне зниження рівня забруднення вод басейну 
річки Дністер і, відповідно, Чорного моря; 3) запобігання деградації 
екосистем, відновлення екосистем, а також збереження біорозмаїття у 
басейні річки Дністер; 4) запобігання і зменшення наслідків шкідли-
вого впливу вод, викликаного природними та антропогенними факто-
рами. 

В цілому, йдеться про рамковий договір, який за своїм змістом 
позитивно вирізняється від інших двосторонніх міжурядових угод 
України про транскордонні прісні води із сусідніми державами. Зо-
крема, у сенсі практичної діяльності з охорони транскордонних пріс-
них вод найбільшу увагу в договірних нормах приділено заходам із 
запобігання і обмеження забруднення вод як з точкових, так і з ди-
фузних джерел (ст. 8 і додатки до Договору), збереженню біологічних 
ресурсів (ст. 12 і Додаток V), створенню природоохоронних терито-
рій (ст. 13). Крім того, Договором 2012 р. встановлені загальні заса-
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ди розробки і впровадження узгоджених настанов і стандартів якості 
навколишнього середовища (ст. 7), регулювання стоку вод (ст. 10), 
утримання гідротехнічних, водозахисних і протипаводкових споруд 
та інших об’єктів (ст. 11), дій у надзвичайних ситуаціях (ст. 15), моні-
торингу і обміну даними (ст. 16 і ст. 18) [5].

Водночас, у нормах про предмет Договору 2012 р. відсутні вказів-
ки на відновлення транскордонних прісних вод, у нормах про напрям-
ки співпраці сторін – на використання водних ресурсів, у переліку 
принципів відносин сторін – на принципи незаподіяння шкоди, охо-
рони транскордонних прісних вод, обміну інформацією, оцінки впли-
ву на навколишнє середовище та інших методів оцінки. У Договорі 
не розкрито зміст принципів справедливого і розумного використання 
та інтегрованого управління водними ресурсами; перелік чинників, 
які сторони мають враховувати в разі виникнення суперечностей між 
різними видами використання водних ресурсів, не повний; практично 
не приділено увагу основним видам використання транскордонних 
водних об’єктів. Не розкрито зміст заходів за низкою напрямків співп-
раці. Норми про відшкодування шкоди, заподіяної сторонами одна од-
ній, відзначаються суттєвими елементами декларативності.

Зауважимо, що Договором 2012 р. на Комісію зі сталого викори-
стання і охорони басейну річки Дністер, як на спеціальний інститу-
ційний механізм, покладено широкий перелік функцій (19 видів). До 
найважливіших віднесемо організацію розроблення спільних та/або 
узгоджених планів управління басейну Дністра, планів дій, схем, про-
грам і проектів з використання, відновлення і охорони водних ресур-
сів; встановлення принців розподілу водних ресурсів басейну Дністра 
між сторонами; забезпечення обміну інформацією щодо стану водних 
ресурсів, існуючих та планованих видів використання вод і відповід-
них установок, що можуть завдати транскордонного впливу; участь у 
здійсненні ОВНС на основі відповідних міжнародних норм; сприяння 
проведенню консультацій, що стосуються заходів і проектів [5]. 

Враховуючи зміст цих норм, Комісія – це радше координаційний 
орган. Їй бракує повноважень з ухвалення ПУРБ, контроль за їхнім 
виконанням, прийняття рішень із чутливих питань, зокрема щодо роз-
поділу водних ресурсів, нових та змін існуючих видів використання 
МРБ, реалізації проектів, які можуть мати значний негативний вплив 
на МРБ; рішень про заходи до держав, які порушують відповідний 
договір про використання та охорону транскордонних прісних вод.

Оскільки договір набув чинності лише у 2017 р., практику його 
реалізації тільки починають напрацьовувати. Крім організаційних пи-
тань, пов’язаних із роботою Комісії, сторони працюють над залучен-
ням міжнародної технічної допомоги, зокрема коштів ЄС, для прове-
дення моніторингу якості води та стану водних біологічних ресурсів 
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в басейні Дністра та здійсненні екологічного моніторингу його дель-
ти [6]. 

Перед Україною та Молдовою наразі стоять гострі проблеми, на-
самперед в сфері розвитку гідроенергетики в басейні Дністра, управ-
ління існуючими гідроенергетичними об’єктами. Влітку 2016 р. КМУ 
ухвалив рішення про будівництво шести нових ГЕС у руслі річки та 
ще однієї дериваційної станції поблизу нього. Екологи визначили, що 
це може призвести до втрати стоку, погіршення та деградації екосис-
теми, збіднення фауни і флори, особливо риб і водно-болотних пта-
хів [7]. Інші суперечності стосуються тверджень молдовської сторони 
про те, що Україна обмежує потоки води зі своїх водосховищ, а укра-
їнської – що Молдова не бажає обговорювати складні проблеми та 
забруднення річки її містами (наприклад, містом Сороки) [8]. Очевид-
но, що всі ці питання мають бути з-поміж основних у роботі Комісії зі 
сталого використання і охорони басейну річки Дністер.
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СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ  
НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ПАРКІВ В УКРАЇНІ

Національні природні парки як об’єкт та категорія природно-за-
повідного фонду мають свою історію формування, становлення та 
розвитку.

Процес формування національних природних парків бере свій 
початок з найдавніших часів, коли відбулося зародження правових 
основ та практики виокремлення охоронюваних територій. Не дивля-
чись на прадавність, уже в первісних племен були заборони та умов-
ні закони щодо охорони та захисту певних територій, окремих видів 
тварин та рослин, оскільки такі правила та дії сприяли збереженню 
ресурсів. Утворювалися території, так звані «заповідні урочища». По-
дібні зони, де дозволялася або заборонялася певна діяльність, фак-
тично були прототипом національних парків. Перше документальне 
підтвердження природоохоронних дій було зафіксоване в культових 
рукописах та літературних творах – «Повість врем’яних літ» і «Слово 
о полку Ігоревім». «Руська Правда» Ярослава Мудрого визначала від-
повідальність за незаконний відстріл бобрів, деяких рідкісних видів 
птахів. Письмові документи князівського періоду вже чітко регламен-
тували порядок використання заповідних та охоронюваних земель [1, 
с. 15 ].

У середині ХVІІ століття указом Петра І період було введено по-
няття заповідних та незаповідних лісів, встановлено систему ознак, 
за допомогою яких було зазначено до якого типу належать певні тери-
торії лісів. Видання указу сприяли збереженню природних ресурсів, 
та забезпечували правовий та законодавчий розвиток у сфері охорони 
природи. 

Починаючи з 1918 року, радянський уряд видає ряд декретів, 
спрямованих на організацію раціонального використання, збережен-
ня та відтворення економічно важливих природних ресурсів. У 1918 
р. був виданий Декрет «Про ліси» та створений Державний комітет 
по охороні природи при Наркомісії РРСФР (який згодом було пере-
творено в Комітет по заповідниках) [2, c. 16].  Декрет РНК СРСР від 
16 вересня 1921 року «Про охорону пам’яток природи, садів і пар-
ків» передбачав створення пам’яток природи, заповідників, націо-
нальних парків, садів і парків та управління їхніми землями на рівні 
РНК, однак Земельний кодекс УРСР 1922 року визначив можливість 
правового регулювання земель на території УРСР лише для заповід-
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ників. З цієї причини, тривалий період єдиними особливо охороню-
ваними територіями, правовий режим яких визначений законодавчо, 
і які створювалися в УРСР, були лише державні заповідники, такі як 
«Асканія-Нова», «Конча-Заспа» – 1921 рік; «Середньодніпровський» 
–1924 рік [3, c. 85].

Отже, провівши аналіз нормативно правових актів радянської 
влади раннього періоду, бачимо спробу виокремлення національних 
природних парків, проте Земельний кодекс УРСР 1922 року пригаль-
мував цей процес, тому частково функції природних парків взяли на 
себе заповідники.

Тільки в кінці 50-х років заговорили про необхідність створення 
національних природних парків. Їх організація довгий час затриму-
валась через відсутність правових обґрунтувань, конкретних понять 
та документації. Наступною спробою виокремити національні при-
родні парки в системі природно-заповідного фонду стало прийняття в 
1972 р. Радою Міністрів УРСР постанови «Про заходи по розширен-
ню мережі державних заповідників і покращанню заповідної спра-
ви», якою затверджена «Класифікація заповідних та інших територій 
УРСР, що охороняються державою». До вказаної класифікації були 
включені такі категорії: заповідники, заказники, державні природні 
парки, пам’ятки природи, парки-пам’ятки садово-паркового мисте-
цтва республіканського та місцевого рівня. 1 січня 1978 р. набрали 
чинності Основи лісового законодавства Союзу РСР і союзних рес-
публік. У ст. 15 Основ вказано, що до першої групи лісів належать 
території національних і природних парків. Слід також відзначити 
прийняття Закону СРСР «Про охорону і використання тваринного сві-
ту», яким, в тому числі,  регламентувався і порядок охорони об’єктів 
природно-заповідного фонду.

Постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 6 грудня 
1978 р. «Про додаткові заходи щодо посилення охорони природи і по-
кращення використання природних ресурсів» було зобов’язано роз-
робити проекти Типових положень про природні (національні) парки. 
Поява дужок обумовлювала саме однозначність цих двох понять. У 
Типовому положенні про державні природні національні парки, при-
йнятому в 1981 р., дужки взагалі вже відсутні [4, c. 390]. Як бачимо, 
початковою ідеєю було створення двох самостійних видів парків – на-
ціональних і природних, але в результаті було об’єднано два поняття в 
єдиний термін «національний природний парк».

Конкретні життєві потреби, а також завдання що стояли перед 
суспільством на кожному етапі його історичного розвитку, викликали 
необхідність впровадження різних форм і методів заповідної справи. 
Створенню національних природних парків сприяло те, що неможли-
во було тримати всі природні комплекси в режимі абсолютної заповід-
ності, оскільки люди відстоювали право відвідувати природоохоронні 
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об’єкти. Тому охоронювана територія у вигляді національного парку, 
поєднала кілька напрямів заповідності. 

Природні національні парки створювались як юридичні особи, 
утримувалися на власному балансі, фінансувалися з державного бю-
джету, на чолі з директором. Їх штати, структура, витрати, затверджу-
валися відомствами, яким парки підпорядковувалися. Вони розробля-
ли і затверджували індивідуальні положення про парк на основі Типо-
вого положення про національний природний парк [5, c. 124].

Основоположне значення для правового регулювання національ-
них природних парків сучасного періоду незалежності України стало 
прийняття Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» від 25 червня 1991 р., який і сьогодні є своєрідною еко-
логічною конституцією. Так, в ст. 5 Закону закріплено, що території 
та об’єкти природно-заповідного фонду підлягають особливій дер-
жавній охороні. Розділ ХІІ чинної редакції закону, який присвячений 
правовому регулюванню природних території та об’єктів, що підляга-
ють особливій охороні, надає дефініцію природно-заповідного фонду, 
визначає його склад та містить загальну норму щодо порядку органі-
зації, використання та охорони територій та об’єктів природно-запо-
відного фонду. Причому Закон у ч. 2 ст. 61 оперує поняттям «природні 
національні парки» за зразком і традицією радянського законодавства.  
Концепція того, що території та об’єкти природно-заповідного фонду 
підлягають особливій охороні держави, знайшла своє відображення 
у Законі України «Про природно-заповідний фонд», прийнятому 16 
червня 1992 р. Прийняття цього Закону стало знаковою подією у роз-
витку природно-заповідного законодавства, закріпленні поняття «на-
ціональний природний парк». Основний аспект полягає в тому, що 
це перший за всю історію екологічного законодавства комплексний 
нормативно-правовий акт, який присвячений регулюванню природ-
но-заповідних відносин  [6, с. 33]. На виконання приписів відповідних 
законодавчих актів в Україні прийняті підзаконні нормативно-правові 
акти, які визначають вимоги до проектів організації територій націо-
нальних природних парків, умови їх використання, відповідальність 
за порушення встановлених заборон тощо. Сьогодні можна конста-
тувати, що в Україні сформована система законодавчого регулюван-
ня правового режиму національних природних парків. Основним 
завданням є забезпечення впровадження нормативних положень в 
практику організації і функціонування відповідних природоохорон-
них територій.

Проаналізувавши основні правові аспекти розвитку, а також про-
цес створення національних природних парків, потрібно зазначити, 
що дана категорія природно-заповідного фонду є надважливою у 
забезпеченні функціонування природоохоронних територій. Систе-
ма національних парків в республіках колишнього СРСР, зокрема і 
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в Україні, формувалася дуже повільно, без врахування міжнародно-
го досвіду. Щодо правових та законодавчих аспектів історії природ-
но-заповідного фонду, були виділені події та нормативні документи, 
які відіграли безумовну роль і які стали кістяком у формуванні на-
ціональних парків. Заповідність є основою збереження природних 
багатств, але доступ людини до природи, в тому числі з певними об-
меженнями, має бути забезпечений, оскільки природа і людина тісно 
між собою взаємопов’язані, а життєво необхідна потреба задоволення 
своїх пізнавальних, культурних, рекреаційних потреб реалізовується 
через безпосереднє спілкування з природою і перебування в межах 
природних екосистем.
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Олександр Зубрицький 
(Київ)

РІШЕННЯ ЄСПЛ У СПРАВІ «ЗЕЛЕНЧУК І ЦИЦЮРА ПРОТИ 
УКРАЇНИ»: ВИСНОВКИ ТА НОВІ МОЖЛИВОСТІ 

22 травня 2018 року Європейський суд з прав людини у рішенні 
по справі «Зеленчук і Цицюра проти України» [1] офіційно визнав, 
що мораторій на обіг земель сільськогосподарського призначення в 
Україні порушує право власності громадян на майно, гарантоване 
статтею 1 Протоколу № 1 Конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод [2].

Дослідження змісту і наслідків цього рішення для земельного 
ринку України є надзвичайно актуальним, оскільки може сформува-
ти способи захисту прав на сільськогосподарську землю в обхід зе-
мельного мораторію без необхідності внесення змін до Земельного 
кодексу України чи прийняття Закону про обіг земель сільськогоспо-
дарського призначення. 

Розглядаючи правові засоби обмеження обігу сільськогосподар-
ських земель в Україні, ЄСПЛ зазначив, що законодавство України 
вже містить певні положення, які спрямовані на запобігання над-
мірній концентрації землі у однієї особи та її виведення з сільсько-
го господарства. Такими інструментами є: 1) режим оподаткування, 
який, робить обробіток землі більш вигідним і передбачає санкції за 
її виведення з сільського господарства; 2) обмеження категорій осіб, 
які можуть володіти землею; 3) обмеження на максимальну площу 
земельних володінь. 

У рішенні ЄСПЛ погодився з обґрунтуванням України, що мета 
законодавчих обмежень, зокрема, уникнення надмірної концентрації 
земель в руках заможних осіб або ворожих держав, виведення зем-
лі з сільського господарства, прагнення уникнути обезземелення і 
зубожіння сільського населення, відповідає потребам національної і 
продовольчої безпеки країни. При цьому, Євросуд наголосив, що не-
визначеність, створена повторними багаторазовими продовженнями 
мораторію і недотриманням Парламентом і Урядом термінів для ство-
рення ринку сільськогосподарської землі в Україні, зробили відповід-
не земельне законодавство непередбачуваним.

З цього приводу Кулинич П. Ф. слушно зазначає, що ЄСПЛ зро-
бив акцент на порушенні принципу правової визначеності. Так, нео-
дноразово продовжуючи дію та змінюючи її зміст, держава виявила 
непослідовність у своїх законодавчих діях та спричинила стан «пра-
вової невизначеності», за якого воля законодавця є незрозумілою для 



МАЙБУТНЄ НАУКИ В ОБРІЯХ ПРАВА. До 100-річчя НАН України

162

тих, кому адресований закон. Адже при кожному продовженні земель-
ного мораторію Уряд України не обумовлював його скасування на-
станням якихось чітких змін у земельних відносинах [3].

Враховуючи наведене, ЄСПЛ дійшов до висновку, що Держава 
вийшла за рамки свободи розсуду в цьому питанні й не досягла спра-
ведливого балансу між загальними інтересами суспільства та права-
ми власності заявників, у зв’язку з чим має місце порушення статті 1 
Протоколу № 1 Конвенції. 

Не призначивши грошової компенсації заявникам, ЄСПЛ наго-
лосив на загальних заходах, спрямованих на усунення подібних по-
рушень в майбутньому щодо інших землевласників. Суд вважає, що 
Держава має прийняти необхідні законодавчі та/або інші загальні за-
ходи для забезпечення справедливого балансу між інтересами власни-
ків сільськогосподарських земель з одного боку, і загальними інтер-
есами суспільства з іншого, відповідно до принципів захисту права 
власності в рамках Конвенції. Суд не уповноважений вказувати, яким 
чином ці інтереси повинні бути збалансовані. При цьому рішення 
Суду не слід розуміти як вимогу негайно створити в Україні необме-
жений ринок сільськогосподарських земель.

На нашу думку, серед можливих законодавчих заходів, відмінних 
від прийняття Закону про обіг земель сільськогосподарського при-
значення, слід вирізнити такі: консолідація сільськогосподарських 
земель, запровадження дієвих механізмів компенсації за вилучення 
земельних ділянок та стимулювання власників використовувати зе-
мельну ділянку за цільовим призначенням. Наведені заходи лише до-
тично пов’язані з прийняттям Закону про обіг земель сільськогоспо-
дарського призначення, а тому напрацювання змін до законодавчих 
актів з цих питань варто проводити вже сьогодні.

Іншими заходами забезпечення досягнення справедливого ба-
лансу між інтересами власників сільськогосподарських земель та за-
гальними інтересами суспільства можуть стати судові заходи.

На думку Кулинича П.Ф., громадянам України не потрібно звер-
татися до ЄСПЛ за захистом порушених прав власності на землю. До-
статнім є звернення до судів України з позовними заявами лише про 
відшкодування шкоди, завданої земельним мораторієм. При цьому, 
факт незаконності мораторію їм не потрібно буде доводити, оскільки 
цей факт доведений ЄСПЛ [4, c. 14].

На нашу думку, звернення до суду з позовом про відшкодуван-
ня збитків не матиме шансу на успіх, допоки ЄСПЛ не присудить 
компенсацію шкоди по заяві українського землевласника. Національ-
ні суди, мотивуючи власні рішення, можуть посилатися на відмову 
ЄСПЛ у присудженні компенсації у справі “Зеленчук і Цицюра проти 
України» для економії на користь держави коштів, які могли б бути 
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виплачені близько семи мільйонам власників сільськогосподарських 
земель (паїв).

На думку М. Островської, законодавець міг би передбачити про-
цедуру, за якої власники землі могли б звертатися до державних орга-
нів або суду за дозволом на продаж землі за певних обставин, напри-
клад, скрутного фінансового становища [5].

Такий механізм був передбачений ще у Постанові Пленуму Вер-
ховного Суду України № 13 від 25.12.1996 року [6] шляхом скорочен-
ня шестирічного мораторію на відчуження земельних ділянок, пере-
даних у власність для ведення селянського (фермерського) господар-
ства, за наявності поважних причин.

Незважаючи на те, що наразі законодавчих підстав для отриман-
ня дозволу суду на відчуження сільськогосподарських земель немає, 
при незначних змінах до земельного законодавства суди могли б при-
ймати рішення про надання дозволу у справах, аналогічних справі 
“Зеленчук і Цицюра проти України”, що відповідало б зобов’язанням 
України перед ЄСПЛ щодо послаблення мораторію на обіг сільсько-
господарських земель.

Практичним втіленням вищенаведеного механізму судового 
погодження угод про відчуження земель є оскарження відмови но-
таріуса посвідчити договір відчуження земельної ділянки сільсько-
господарського призначення. Позитивна судова практика, зокрема, 
Верховного Суду, щодо «легалізації» договорів відчуження сільсько-
господарських земель, може стати «іншими загальними заходами» за-
безпечення справедливого балансу між інтересами власників земель 
та інтересами суспільства, про які йдеться у рішенні Євросуду.

Отже, ЄСПЛ в рішенні у справі “Зеленчук і Цицюра проти Укра-
їни” дійшов до висновків, які необхідно врахувати при виконанні цьо-
го рішення та підготовці до запровадження обігу сільськогосподар-
ських земель:

1) мораторій на обіг сільськогосподарських земель порушує ст. 1 
Проколу № 1 Конвенції;

2) необхідно забезпечити дотримання балансу між загальними 
інтересами держави і суспільства та правом власності власників зе-
мельних ділянок сільськогосподарського призначення, що окрім пов-
ного скасування заборони відчуження сільськогосподарських земель, 
можна зробити шляхом запровадження певних правових інструмен-
тів;

3) відкриття ринку сільськогосподарських земель не повинно 
позбавити Україну ефективних механізмів захисту земельних ресур-
сів, а тому різні обмеження та правові інструменти можуть бути вста-
новлені;

4) ЄСПЛ не зобов’язав Україну прийняти закон про обіг сіль-
ськогосподарських земель у певний строк;
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5) якщо держава не вирішить проблему мораторію на відчужен-
ня сільськогосподарських земель, то ЄСПЛ можливо призначатиме 
грошову компенсацію кожному власнику земельної ділянки, який 
звернеться до нього за захистом права власності; 

6) судові органи влади можуть забезпечити досягнення балансу 
інтересів землевласників та суспільства шляхом надання судового до-
зволу на відчуження (посвідчення договір відчуження) сільськогоспо-
дарських земель або призначення гідної компенсації збитків.
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ПРАВОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ  
У РОЗРІЗІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ  

ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ

Земельні ресурси є найбільш значними за обсягами та масшта-
бами задіяння в економіці України. Їх активне використання лежить в 
основі успішного сільського господарства нашої держави. Проте ста-
лий розвиток сільськогосподарського землекористування неможли-
вий без активних і перманентних землеохоронних заходів. Найбільш 
бажаним варіантом, звичайно, було би здійснення усього комплексу 
необхідних дій з охорони земель їхніми власниками та користувача-
ми. Однак це наразі є лише ідеалом, до якого має рухатися суспіль-
ство. Сьогодні землевласники і користувачі здебільшого здійснюють 
лише мінімально необхідні дії, які забезпечують виробництво. Дер-
жава має активно залучитися до процесу стимулювання власників і 
користувачів до здійснення ними землеохоронних заходів.

Законодавство України містить правові основи такого стимулю-
вання. Так, ст. 48 Закону України «Про охорону навколишнього при-
родного середовища» вказує на такі можливі шляхи стимулювання 
природоохоронних заходів: надання пільг при оподаткуванні, надан-
ня на пільгових умовах короткострокових і довгострокових позичок; 
встановлення підвищених норм амортизації основних виробничих 
природоохоронних фондів; звільнення від оподаткування фондів 
охорони; передачі частини коштів фондів охорони навколишнього 
природного середовища на договірних умовах; надання можливості 
отримання природних ресурсів під заставу. Закон України «Про охо-
рону земель» теж пропонує власний перелік шляхів стимулювання: 
надання податкових і кредитних пільг; звільнення від плати за землю; 
компенсування сільськогосподарським товаровиробникам недоодер-
жаної частки доходу внаслідок консервації деградованих, малопро-
дуктивних, а також техногенно забруднених земель; застосування 
прискореної амортизації основних фондів землеохоронного і приро-
доохоронного призначення. 

Важливо, що у постанові Кабінету Міністрів України від 17 ве-
ресня 1996 року № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльно-
сті, що належать до природоохоронних заходів» передбачено окремий 
розділ щодо заходів охорони і раціонального використання земель. 
Крім того, до природоохоронних заходів окремо включено впрова-
дження економічного механізму забезпечення охорони навколишньо-
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го природного середовища. Логічно постає питання про реальні дії 
держави по задекларованих позиціях.

У період 2005–2010 років виконувалася бюджетна програма «Фі-
нансова підтримка природоохоронної діяльності через механізм зде-
шевлення кредитів комерційних банків», яка була реалізацією кредит-
ного напряму стимулювання природоохоронних заходів, та полягала 
у наданні компенсації відсоткової ставки за залученими у банку кре-
дитами. Розповсюджувалася і на суб’єктів господарювання, які взя-
ли кредити під землеохоронні заходи. Порядок проведення відбору 
природоохоронних заходів та юридичних осіб усіх форм власності, 
які планують здійснити природоохоронні заходи, для надання фінан-
сової підтримки через механізм здешевлення кредитів комерційних 
банків, затверджений наказом Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища України від 06.04.2007 року № 182, досі чин-
ний, хоча програма не фінансується вже 8 років. 

У період 2008–2011 років діяла бюджетна програма «Фінансу-
вання заходів по захисту, відтворенню та підвищенню родючості 
ґрунтів», відповідно до якої суб’єктам господарювання незалежно від 
організаційно-правової форми і форми власності, які займаються ви-
робництвом сільськогосподарської продукції, компенсувалися витра-
ти, пов’язані з проведенням заходів щодо хімічної меліорації ґрунтів 
та витрати на культивування сидеральних культур (рослин, вирощу-
вання яких здатне поліпшувати структуру ґрунту, збагачувати його 
азотом та пригнічувати ріст бур’янів). 

Слід визнати, що бюджетні програми, які фінансуються по лінії 
Міністерства екології та природних ресурсів України, обділяють ува-
гою землеохоронні заходи та стимулювання власників і користувачів 
до їх здійснення. Це простежується на таких прикладах.

З 2013 року запроваджено бюджетну програму «Фінансове за-
безпечення цільових проектів екологічної модернізації підприємств». 
Відповідно до постанови Кабміну від 7 серпня 2013 року № 569 «Про 
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у держав-
ному бюджеті для фінансового забезпечення цільових проектів еколо-
гічної модернізації підприємств» одержувачами бюджетних коштів є 
підприємства – платники екологічного податку, безпосередні замовни-
ки заходів з модернізації об’єктів, які обліковуються на балансі таких 
підприємств. Кошти за програмою надаються безповоротно та спря-
мовуються на забезпечення: раціонального використання і зберігання 
відходів виробництва і побутових відходів; охорони і раціонального 
використання водних ресурсів; охорони атмосферного повітря. Як 
бачимо, фінансування землеохоронних заходів за програмою модер-
нізації підприємств не передбачено. Це пояснюється тим, що плат-
никами екологічного податку є лише спеціально визначені забруд-
нювачі. Однак механізм, запропонований програмою, відноситься до 
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екологічного стимулювання раціонального використання та охорони 
навколишнього природного середовища та є досить перспективним. 
Підприємства, які планували екологічну модернізацію, пропонували 
свій проект до участі у конкурсі на державне співфінансування. Мо-
дель такої підтримки з необхідною адаптацією було би доречно вико-
ристати для землеохоронного напряму. Програма фінансувалася лише 
2 роки (2013–2014).

З 2012 року виконується бюджетна програма «Здійснення при-
родоохоронних заходів», яка фінансується до сьогодні. Лише у 2015 
році до напрямів фінансування за програмою додали землеохоронний 
захід – рекультивацію порушених земель та використання родючого 
шару ґрунту під час проведення робіт, пов’язаних із порушенням зе-
мель. Однак з 2018 року за цією програмою кошти загального фонду 
державного бюджету спрямовуються виключно на природоохоронні 
заходи, які здійснюються на об’єктах державної власності (а це ста-
новить 96,6% від усіх бюджетних коштів на програму – 348,8 млн 
грн із 361,094 млн грн). Слід визнати також, що це нововведення не 
змінить суттєво реальної картини підтримки за цією програмою, адже 
у затверджених планах останніх років (2017, 2018) відсутні заходи, 
спрямовані на стимулювання землеохоронних заходів у сільському 
господарстві. Отож, дана програма, незважаючи на наявність фінан-
сування та стабільність, не виконує стимулюючої функції у сфері охо-
рони земель сільськогосподарського призначення.

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2011 року 
№ 877 «Деякі питання виконання Угоди про фінансування програми 
«Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики 
України» затверджено Порядок використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для здійснення заходів щодо реалізації пріорите-
тів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища. 
За цією програмою землеохоронного напряму також не передбачено. 

Податкове законодавство теж не рясніє стимулюючими норма-
ми щодо проведення землеохоронних заходів. У ст. 283 ПК України 
серед земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земель-
ним податком, вказано землі сільськогосподарських угідь, що пере-
бувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського 
освоєння. Такий захід стимулювання є традиційним для української 
правової системи, адже був запроваджений ще із прийняттям Закону 
України «Про плату за землю» у 1992 році (наразі втратив чинність). 
З огляду на те, що сільськогосподарські товаровиробники, що пере-
йшли до спрощеної системи оподаткування (єдиний податок 4 групи), 
звільняються від сплати земельного податку, то механізм податкового 
стимулювання їхніх землеохоронних заходів має бути прокладений в 
іншому напрямі. 



МАЙБУТНЄ НАУКИ В ОБРІЯХ ПРАВА. До 100-річчя НАН України

168

Отже, проведене дослідження демонструє наявність проблем у 
сфері правового стимулювання здійснення землеохоронних заходів 
у сільському господарстві. Держава, задекларувавши шляхи такого 
стимулювання, не використовує їх у повній мірі. Так, податкове за-
конодавство у цьому аспекті є незадовільним, тому що не передбачає 
системи стимулів до природоохоронної діяльності, а зводиться лише 
до фіскального забезпечення. 

Бюджетні програми, які справді здатні простимулювати власни-
ків і користувачів до здійснення землеохоронних заходів, фінансува-
лися короткостроково і не в достатній мірі. Вважаємо, що механізми, 
закладені в основу програм «Фінансова підтримка природоохоронної 
діяльності через механізм здешевлення кредитів комерційних банків» 
та «Фінансування заходів по захисту, відтворенню та підвищенню ро-
дючості ґрунтів» мають бути реанімовані та застосовані у сучасних 
умовах. 

У науковій літературі висловлювалася думка, що стимулювання 
до здійснення землеохоронних заходів має відбуватися за допомогою 
такої формули: здійснення землеохоронних заходів – це необхідна 
умова надання державної підтримки по іншим програмам. На наш по-
гляд, у сучасних умовах такий підхід є передчасним та здатен здійсни-
ти негативний вплив на агропротекційну політику. Натомість вважа-
ємо, що доцільно здійснення землеохоронних заходів перетворити у 
переважну умову надання державної підтримки. Це означає, що серед 
усіх отримувачів державної підтримки за відповідними програмами 
перевага та/або додаткова підтримка (бонуси) мають гарантуватися 
тим суб’єктам, що здійснюють заходи з охорони земель. 
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ПРАВОВІ ОСНОВИ ВСТАНОВЛЕННЯ 
 САНІТАРНО-ЗАХИСНИХ ЗОН В УКРАЇНІ 

Проблема охорони навколишнього природного середовища і за-
безпечення екологічної безпеки є надзвичайно актуальною. Особливої 
гостроти вона набуває в регіонах, насичених підприємствами-забрудню-
вачами та джерелами підвищеної небезпеки. Науковцями констатується 
відсутність реальних економіко-правових важелів впливу на забруднюва-
чів навколишнього середовища, що зобов’язують останніх удосконалю-
вати технологічний процес з метою безумовного забезпечення екологіч-
ної безпеки населення, котре проживає поблизу зазначених підприємств 
[1, с. 126]. Сьогодні одним із можливих варіантів зменшення негативного 
впливу на середовище перебування людини є встановлення певної від-
стані від джерела шкідливих чинників до місця постійного перебування 
людей. Саме тому обов’язковим елементом будь-якого об’єкта, який є 
джерелом несприятливого впливу на середовище, перебування людини 
та її здоров’я, виступає санітарно-захисна зона.

Нормативне розуміння санітарно-захисної зони закріплює Держав-
ний стандарт. У ДСТУ 2156-93 «Безпечність промислових підприємств. 
Терміни та визначення» поняття «санітарно-захисна зона» визначено 
наступним чином – це територія навколо потенційно небезпечного під-
приємства, в межах якої заборонено проживання населення та ведення 
господарської діяльності і розміри якої встановлюються проектною до-
кументацією за погодженням з органами державного регулювання без-
пеки відповідно до державних нормативних документів. «Санітарно-за-
хисна зона є обов’язковим компонентом в існуванні будь-якого промис-
лового об’єкта чи підприємства, який є джерелом шкідливих факторів 
для зовнішнього середовища, та несе функціональну відповідальність у 
затримуванні шкідливих речовин до рівню ГДН відповідно гігієнічним 
показникам з метою захисту населення, що межує поруч з джерелом за-
бруднення, від їх несприятливого впливу» [2, с. 65].

Становлення правового регулювання санітарно-захисних зон 
відбувалося в радянський період та набуло легального закріплення 
з прийняттям Закону СРСР  «Про охорону атмосферного повітря» 
від 25 червня 1980 року, який набув чинності з 1 січня 1981 року і 
став основою для вироблення аналогічних республіканських Зако-
нів. Сама розробка Закону про охорону атмосферного повітря в СРСР 
була передбачена ще в постанові Верховної Ради СРСР від 20 вересня 
1972 року «Про заходи щодо подальшого покращення охорони приро-
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ди і раціонального використання природних ресурсів. Як відзначаєть-
ся в науковій літературі, на 1976–1980 роки було поставлене завдання 
розробки нових методів і засобів боротьби зі шкідливими викидами 
речовин в атмосферу. Важливу роль в посиленні охорони атмосфер-
ного повітря відігравало право. Ця обставина викликала необхідність 
приділити додаткову увагу розробці теоретичних основ охорони ат-
мосферного повітря як умови подальшого вдосконалення законодав-
ства, що регулює цю сферу суспільних відносин» [3, с. 82].

Закон УРСР «Про охорону атмосферного повітря» 1981 року впер-
ше вміщував законодавчі приписи щодо обов’язку встановлення санітар-
но-захисних зон. Відповідно до ст. 25 Закону УРСР «Про охорону атмос-
ферного повітря», з метою охорони від забруднення атмосферного пові-
тря в районах житлової забудови, масового відпочинку і оздоровлення 
населення при визначенні місць розміщення нових, розширенні діючих 
підприємств, споруд та інших об’єктів, які впливають на стан атмосфер-
ного повітря, мають створюватися санітарно-захисні зони. Закон також 
розширив перелік вимог щодо охорони атмосферного повітря при розмі-
щенні й розвитку міст та інших населених пунктів. Так, ст. 27 передбача-
ла, що Ради народних депутатів повинні вживати заходів для поліпшення 
благоустрою та озеленення території населених пунктів, а підприємства, 
установи і організації – виробничих та інших площ, які вони займають, 
з метою відвернення або зменшення забруднення атмосферного повітря.

Особливістю радянської системи організації суспільства був її пла-
новий характер. Відповідно, народногосподарські план державного, 
регіонального та локального (виробничі плани окремих підприємств) 
характеру відігравали роль керівних (фактично – нормативних) докумен-
тів. До 1974 року заходи щодо охорони природи не були самостійним 
об’єктом планування на підприємствах, хоча принципи такого плану-
вання були передбачені, наприклад в радянських Законах про охорону 
природи. Починаючи з 1974 року плани щодо охорони природи і раціо-
нального використання природних ресурсів стали складовою частиною 
виробничих планів підприємств. Одне із завдань такого планування по-
лягало і в організації санітарно-захисних зон навколо підприємств. Вра-
ховуючи проведений аналіз правового регулювання санітарно-захисних 
зон у радянський період, варто зазначити, що законодавство того часу 
врегульовувало питання встановлення санітарно-захисних зон виключно 
з позиції заходів охорони атмосферного повітря та було представлене на 
загальнодержавному та локальному (виробничо-об’єктному) рівнях. Це 
стало основою для подальшої розробки і вдосконалення правового регу-
лювання санітарно-захисних зон в Україні.

У сучасний період нормативне регулювання правового режиму са-
нітарно-захисних зон представлене в різногалузевих нормативно-право-
вих актах: екологічного, земельного, господарського характеру. Основу 
цього регулювання становлять норми атмосфероохоронного законодав-



РОЗДІЛ VIII • Земля, вода і людина у правовій призмі  

171

ства. Як закріплено в ст. 24 Закону України «Про охорону атмосферного 
повітря», з метою забезпечення оптимальних умов життєдіяльності лю-
дини в районах житлової забудови, масового відпочинку і оздоровлення 
населення при визначенні місць розміщення нових, реконструкції дію-
чих підприємств та інших об’єктів, які впливають або можуть впливати 
на стан атмосферного повітря, встановлюються санітарно-захисні зони. 

Водночас санітарно-захисні зони виступають не тільки одним із 
організаційно-правових заходів охорони атмосферного повітря, а й слу-
гують підставою обмеження прав на землю. Відповідно до ст. 114 Зе-
мельного кодексу України санітарно-захисні зони створюються навколо 
об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підви-
щених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, 
електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою відокрем-
лення таких об’єктів від територій житлової забудови. Ця норма вклю-
чена в гл. 18 Земельного кодексу України «Обмеження прав на землю».  

Спеціальний правовий режим та особливості використання сані-
тарно-захисних зон законодавчо закріплені щодо окремих видів об’єк-
тів, як, наприклад, об’єктів ядерної діяльності (Закон України «Про ви-
користання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про 
видобування і переробку уранових руд»), об’єктів енергетики (Закон 
України «Про електроенергетику», Закон України «Про землі енергети-
ки та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів») тощо. 

Однак, детальні положення щодо розмірів, порядку встановлен-
ня і використання санітарно-захисних зон містяться в підзаконних 
нормативно-правових актах, а також в технічних правилах і нормах 
(стандартах, будівельних нормах, санітарних правилах тощо).

Проаналізувавши правове регулювання санітарно-захисних зон в 
Україні, варто наголосити, що особливості правового регулювання сані-
тарно-захисних зон полягають у відсутності єдиного, чіткого, системно-
го правового регулювання санітарно-захисних зон; у фрагментарному 
регулюванні законодавцем санітарно-захисних зон у нормативно-пра-
вових актах різної юридичної сили; у закріпленні поняття правового 
режиму санітарно-захисної зони в підзаконних нормативно-правових 
актах (інструкціях, методиках, санітарних правилах тощо).
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІВ, ЩО МАЮТЬ  
ЮРИСДИКЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ЩОДО ЗЕМЕЛЬНИХ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ

Частиною 1 статті 3 Закону України «Про відповідальність за 
правопорушення у сфері містобудівної діяльності» [1] визначено си-
стему органів, уповноважених розглядати справи про правопорушен-
ня у сфері містобудівної діяльності, а саме: 

- виконавчі органи з питань  державного архітектурно-будівельного 
контролю (далі – ДАБК) сільських, селищних, міських рад;

- структурні підрозділи з питань ДАБК міських державних адміністрацій;
- центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну по-

літику з питань ДАБК та нагляду.
Державний контроль у сфері містобудівної діяльності спрямова-

ний на дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяль-
ності та протидії порушенням містобудівного законодавства. Відпо-
відно до Закону України «Про відповідальність за правопорушення 
у сфері містобудівної діяльності», а також Положення про Державну 
архітектурно-будівельну інспекцію України, затвердженого Поста-
новою Кабінету Міністрів України від 9 липня 2014 року № 294 [2], 
державну політику з питань держархібудконтролю та нагляду реалі-
зує Державна архітектурно-будівельна інспекція України. Механізм 
здійснення цього контролю визначено Постановою Кабінету Міні-
стрів України від 23.05.2011р. № 553 «Про затвердження Порядку 
здійснення державного архітектурно-будівельного контролю» [3].

Пунктом 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 9 липня 
2014 року № 294 визначено повноваження Державної архітектурно-бу-
дівельної інспекції України, зокрема, проведення перевірок відповідно-
сті підготовчих та будівельних робіт вимогам відповідних норм, стан-
дартів, технічним умовам, складення протоколів про адміністративні 
правопорушення та актів перевірок, розгляд справ про адміністративні 
правопорушення із прийняттям відповідних рішень, накладення штра-
фів відповідно до вимог чинного законодавства, реєстрація декларацій, 
що засвідчують готовність об’єкта до експлуатації, тощо. 

Відповідно до п. 3 Постанови Кабінету Міністрів України № 244 
«Про затвердження Порядку накладення штрафів за правопорушен-
ня у сфері містобудівної діяльності»). У разі будь-яких перешкод, 
контролюючі органи вправі притягувати до відповідальності право-
порушників та разом з правоохоронними органами вжити всіх необ-
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хідних заходів [4] у разі коли суб’єкт містобудування перешкоджає 
притягненню його до відповідальності за правопорушення у сфері 
містобудівної діяльності правоохоронні органи разом з органами дер-
жавного архітектурно-будівельного контролю вживають всіх необхід-
них заходів для притягнення такого суб’єкта до відповідальності.

Згідно з частинами 1 та 2 ст. 38, ч. 3 ст. 41 Закону України 3038-
VI «Про регулювання містобудівної діяльності» [5] орган  ДАБК  
уповноважений видавати припис про усунення порушень вимог за-
конодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, дер-
жавних стандартів і правил. У вказаному приписі визначається строк 
для його добровільного виконання.

У разі якщо особа в установлений строк добровільно не вико-
нала вимоги, встановлені у приписі, орган ДАБК уповноважений по-
дати відповідний позов до суду (наприклад, про знесення самочинно 
збудованого об’єкта).

Важливе значення для ефективного виконання своїх обов’язків 
та проведення результативної перевірки органами ДАБК має закрі-
плене ст. 41 Закону України «Про регулювання містобудівної діяль-
ності» [6] та п. 5  Положення про Державну архітектурно-будівельну 
інспекцію України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України від 9 липня 2014 року № 294 [7],  право під час проведення 
планових і позапланових перевірок не тільки на безперешкодний до-
ступ до місць будівництва об’єктів, приміщень, але й документів та 
матеріалів, необхідних для проведення перевірки.

Однак, незважаючи на доволі широке коло повноважень, нада-
них чинним законодавством органам та посадовим особам ДАБК, ви-
никають значні проблеми у втіленні цих прав на практиці. 

Так, відповідно до п. 9 Постанови Кабінету Міністрів України 
від 23.05.2011р. № 553 «Про затвердження Порядку здійснення дер-
жавного архітектурно-будівельного контролю» [8] передбачено здійс-
нення такого контролю у присутності суб’єктів містобудування або їх 
представників, які будують або збудували об’єкт будівництва. 

З одного боку ця норма служить певною гарантією для недопу-
щення зловживання посадовими особами ДАБК при проведенні та-
ких перевірок, але з іншого боку це завдає неабияких складнощів для 
проведення цих перевірок.  

На практиці це виглядає таким чином, що згідно з п. 12 Поста-
нови № 533 посадові особи органу ДАБК під час здійснення держав-
ного контролю зобов’язані надсилати повідомлення про проведення 
перевірки суб’єкту містобудування, щодо якого здійснюється такий 
контроль, рекомендованим листом  або за допомогою електронного по-
штового зв’язку чи вручати особисто під розписку керівнику суб’єкта 
містобудування, його уповноваженій особі із зазначенням дати початку 
та дати закінчення перевірки не пізніше ніж за десять днів до її початку. 
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Однак, відповідно до п. 13 Постанови № 553 суб’єкт містобудування, 
щодо якого здійснюється державний архітектурно-будівельний контроль, має 
саме право, а не обов’язок, бути присутнім під час здійснення цього контролю.  

Пунктом 14 Постанови № 553 передбачено перелік обов’язків 
суб’єкта містобудування, щодо якого здійснюється державний ар-
хітектурно-будівельний контроль, серед яких немає обов’язку бути 
присутнім під час його здійснення. Зазначено лише про обов’язок до-
пускати посадових осіб органу ДАБК до проведення перевірки, однак 
відсутність самого суб’єкта при проведенні перевірки не є створен-
ням ним перешкоджання в її проведенні.

Як вже зазначалося вище, державний архітектурно-будівельний 
контроль здійснюється у присутності суб’єктів містобудування або їх 
представників, які будують або збудували об’єкт будівництва.

Таким чином, суб’єкт містобудування, попередньо знаючи про дату та 
строки здійснення контролю, не маючи чітко закріпленого обов’язку бути 
присутнім при його здійсненні, може нехтувати цим правом та взагалі не 
з’явитися під час проведення перевірки, що унеможливлює її здійснення. 

Пунктом 12 Постанови № 553 зазначено, що у разі відсутності суб’єк-
та містобудування, якому у визначений цим Порядком строк надіслано по-
відомлення про проведення перевірки, або його уповноваженої особи (за 
довіреністю) на об’єкті під час перевірки складається відповідний акт.

На практиці у багатьох випадках вся ця ситуація у кращому випадку 
зводиться до того, що у подальшому вказаний орган контролю направляє 
лист до правоохоронних органів, в якому зазначається про необхідність 
сприяння у забезпеченні присутності таких суб’єктів під час здійснення дер-
жавного архітектурно-будівельного контролю та й на цьому все закінчується.  

Окрім того, статті 35, 36, 39-1 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» [9] містять вичерпний перелік підстав ска-
сування відповідним органом ДАБК права на початок виконання 
підготовчих або будівельних робіт, набуте на підставі поданого по-
відомлення, зокрема, у разі подання замовником заяви про скасуван-
ня відповідного повідомлення, отримання відомостей про ліквідацію 
юридичної особи, що є замовником, тощо.

Тобто, відмова суб’єкта містобудування, щодо якого здійсню-
ється державний архітектурно-будівельний контроль, у допуску по-
садових осіб органу ДАБК до проведення перевірки або навіть його 
фактична відсутність при проведенні такої перевірки, не є підставою 
для скасування відповідним органом ДАБК права на початок вико-
нання підготовчих або будівельних робіт.  

Вказані випадки роблять існуючу систему контролю малоефек-
тивною, а відсутність певних чітко закріплених обов’язків надає мож-
ливості суб’єкту містобудування нехтувати наданими їм правами та 
всіляко зловживати ними з метою ухилення від передбаченої законо-
давством відповідальності.  
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Таким чином, вважаємо, що в умовах сьогодення необхідні діє-
ві заходи у відповідь порушнику, зокрема, слід впровадити обов’язок 
суб’єкта містобудування, якого завчасно у відповідності до вимог зако-
нодавства попереджено про проведення відповідного державного ар-
хітектурно-будівельного контролю, бути присутнім у визначений час 
при проведенні такого контролю, а також посилити відповідальність у 
разі невиконання вказаного обов’язку аж до розширення повноважень 
органу контролю скасовувати відповідне право на початок виконання 
підготовчих або будівельних робіт у разі такого невиконання. 
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Р о з д і л   IX
ЮРИДИЧНИЙ ПОБУТ І ПОВСЯКДЕННЯ

В’ячеслав Труба
 (Одеса)

ВИКОНАННЯ БАТЬКАМИ ОБОВ’ЯЗКУ З УТРИМАННЯ 
 ПОВНОЛІТНЬОЇ ДИТИНИ, ЯКА ПРОДОВЖУЄ НАВЧАННЯ

Останнім часом на практиці виникають питання щодо виконання 
батьками обов’язку з утримання повнолітньої дитини, яка продовжує 
навчання, після здобуття нею повної загальної середньої освіти.

Статтею 199 СК України встановлено обов’язок батьків утриму-
вати повнолітніх дочку, сина, які продовжують навчання. Якщо по-
внолітні дочка, син продовжують навчання і у зв’язку з цим потре-
бують матеріальної допомоги, батьки зобов’язані утримувати їх до 
досягнення двадцяти трьох років за умови, що вони можуть надавати 
матеріальну допомогу. В цю норму законодавець вклав дві обстави-
ни, які мають вирішальне значення для надання з боку батьків такого 
утримання – 1) якщо дитина продовжує навчання і у зв’язку з цим 
потребує матеріальної допомоги і 2) якщо батько може надавати таку 
допомогу.

Як правило, дитина продовжує навчання після досягнення нею 
18-ти років, тобто після припинення правового статусу особи як ди-
тини.

За міжнародним правом, зокрема, відповідно до ст. 1 Європей-
ської конвенції про здійснення прав дітей дитиною є кожна людина, 
яка не досягла 18-ти років [1]. Цей юридичний параметр на сьогодні 
використовується в країнах Європи, щоб визначити, що означає «ди-
тина».

За сімейним законодавством України правовий статус дитини 
має особа до досягнення нею повноліття (ч. 1 ст. 6 СК України), за 
цивільним – фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років є повно-
літньою і має повну цивільну дієздатність (ст. 6 ЦК України).

СК України при визначенні обов’язків батьків щодо забезпе-
чення дитини оперує такими поняттями, як утримання і виховання 
дитини, а у ч. 3 ст. 150 Кодексу – здобуття освіти. Причому йдеть-
ся про повну загальну середню освіту. Термін «утримання» деякі з 
батьків трактують спрощено – як забезпечення дитини їжею, водою, 
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одягом. Однак, «утримання» включає також розваги, позашкільну і 
післяшкільну освіту тощо. Можливо, це спрощення від того, що щодо 
дружини і чоловіка наше сімейне законодавство передбачає їх рівне 
право на фізичний та духовний розвиток, на здобуття освіти, прояв 
своїх здібностей, на створення умов для праці та відпочинку (ч. 1 
ст. 52 СК України), а щодо дітей ось так безпосередньо сімейне зако-
нодавство таких прав не встановлює.

Але ж у ч. 3 ст. 150 СК України вказано, що батьки зобов’язані 
готувати дитину до самостійного життя. А як відомо, підготовку ди-
тини до самостійного життя здійснюють не лише в сім’ї та школі, а й 
у закладах позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти.

Останнім часом виникають випадки оскарження особами, які 
позбавлені батьківських прав, вимог щодо сплати ними додаткових 
витрат на дитину, яка навчається. Свої заперечення вони обґрунто-
вують тим, що відповідно до ч. 1 ст. 6 СК України правовий статус 
дитини має особа до досягнення нею повноліття, а ч. 2 ст. 166 Кодексу 
встановлює, що особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється 
від обов’язку щодо утримання дитини.

Якщо зважати на такі заперечення, то очевидною є дискримінація 
батьків, не позбавлених батьківських прав, які сплачують аліменти на 
дитину до досягнення нею 23 років. Адже не тільки сплата аліментів, 
а й заборгованості по ним пов’язується із досягненням дитиною 23 
років. Так, відповідно до ч. 4 ст. 194 СК України заборгованість за алі-
ментами стягується незалежно від досягнення дитиною повноліття, а 
у випадку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу, – до досягнення 
нею двадцяти трьох років.

З. В. Ромовська зазначає, що «досягнення дитиною повноліття 
чи двадцяти трьох років (стаття 199 СК) не припиняє стягнення за-
боргованості за аліментами. Однак грошові кошти, які надходитимуть 
після цих термінів, змінюють свій правовий режим: це вже не алімен-
ти, а компенсація тому з батьків, з яким проживає дитина, тих витрат 
на утримання дитини, які він поніс не лише за себе, а й за другого з 
батьків. Такий висновок має продовження: у разі смерті, наприклад, 
матері, з якою проживала дитина, її право вимоги до батька входить 
до складу спадщини і може перейти до дитини як спадкоємця. Таким 
чином, існує правовий механізм, за допомогою якого жодна обстави-
на не зможе звільнити батька від погашення заборгованості за алі-
ментами. З іншого боку, заборгованість за аліментами у разі смерті 
батька входить як пасив до складу спадщини і підлягає погашенню 
його спадкоємцями за рахунок наявних активів».[2, с. 387–388]

Якщо зважати на такі заперечення, то очевидним стає порушення 
права дітей на доступ до вищої освіти. Для дітей відповідних категорій 
до досягнення 23 років передбачені державні гарантії для отримання 
ними вищої освіти. Так, дитина, батьки якої позбавлені батьківських 
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прав, батьки якої можуть надавати їй утримання, не прирівнюється за 
статусом, наприклад, до дитини-сироти, яка має гарантоване право на 
отримання соціальної стипендії, у тому числі у разі отримання акаде-
мічної стипендії (ч. 4 ст. 62 Закону України «Про вищу освіту»), або 
до дитини учасника бойових дій, дітям, зареєстрованим як внутріш-
ньо переміщені особи, яким до закінчення навчальних закладів, але 
не довше ніж до досягнення ними 23 років, надається державна цільо-
ва підтримка для здобуття вищої освіти у державних та комунальних 
навчальних закладах (ч. 17 ст. 44 «Про вищу освіту»).

Слід зауважити, що і цивільне законодавство в окремих випадках 
вважає особу дитиною до 23 років. Так, ст. 1200 ЦК України перед-
бачає, що у разі смерті потерпілого право на відшкодування шкоди 
мають непрацездатні особи, які були на його утриманні або мали на 
день його смерті право на одержання від нього утримання, а також 
дитина потерпілого, народжена після його смерті. При цьому дитині 
шкода відшкодовується до досягнення нею вісімнадцяти років (учню, 
студенту – до закінчення навчання, але не більш як до досягнення ним 
двадцяти трьох років).

На нашу думку, зважаючи на законодавче регулювання, а також 
на досвід науково-викладацької роботи, виконання батьками обов’яз-
ку з утримання повнолітньої дитини, яка продовжує навчання, неза-
лежно від того, позбавлені батьки батьківських прав, чи ні, надавати 
підтримку в реалізації права дітей на отримання ними освіти після 
досягнення ними повноліття, відповідає принципу дотримання най-
вищих інтересів дитини.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО  
СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ  

У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Фундаментальним інститутом соціального захисту населення в 
Україні є соціальне страхування. Соціальна значимість правових норм 
у сфері соціального страхування зумовлена тим, що вони є частиною 
механізму правового регулювання, який покликаний забезпечити гід-
не існування людини, що відповідає ст. 46 Конституції України, згід-
но з якою громадяни мають право на соціальний захист, включаючи 
право на забезпечення їх у випадку повної, часткової або тимчасової 
втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних 
від особи обставин, з досягненням пенсійного віку і в інших випадках, 
передбачених законом [1]. Гарантованість цих прав безпосередньо зу-
мовлена ефективністю системи соціального страхування. Враховую-
чи, що Україна обрала курс на євроінтеграцію, українське законодав-
ство має відповідати європейським нормам. Адаптація законодавства 
України до законодавства Європейського Союзу (далі – ЄС) є пріо-
ритетною складовою процесу інтеграції України до ЄС, що, в свою 
чергу, є пріоритетним напрямом української зовнішньої політики [2].

У країнах ЄС на сьогодні існує найбільш розвинута в сучасному 
світі система соціального забезпечення, основи якої були закладені 
ще в першій половині ХХ ст. Засновником у цій сфері вважається Ні-
меччина, котра ще в 70-х роках позаминулого століття, прийняла пер-
ші законодавчі акти з питань соціальних та трудових прав працівників 
[3, c. 10]. 

Переважна більшість країн ЄС декларує свою прихильність до 
так званої Європейської соціальної моделі, суть якої полягає в до-
сягненні рівноваги між економічним зростанням і соціальною спра-
ведливістю. Особливе ставлення до людини, захист її політичних, 
демократичних і соціальних прав є її відмінними рисами. Принци-
пи, покладені в основу Європейської соціальної моделі, – соціальна 
солідарність і згуртування, соціальна справедливість, створення кон-
курентоспроможної економіки, заснованої на знаннях, дбайливе став-
лення до навколишнього середовища [4, c. 8–9].

Положення ЄС, що координують соціальний захист, не замі-
нюють національної системи соціального захисту однією «європей-
ською» системою. Така гармонізація з політичного боку неможлива, 
оскільки системи соціального захисту в країнах-членах – це результат 
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глибоко вкорінених в національній культурі традицій та інших чинни-
ків. Замість гармонізації національних соціальних систем, положення 
ЄС дозволяють їх координувати. Кожна держава може передбачити 
згідно зі своїми правовими актами, які особи застраховуються, які 
субсидії сплачуються й на яких умовах, як вони підраховуються та які 
виплати мають виплачуватися. Положення з координації створюють 
певні правила та принципи, які слід взяти до уваги усім суб’єктам 
національної влади, установам соціального захисту та судам, засто-
совуючи національне право. Таким чином, гарантується, що різне на-
ціональне законодавство не заважає реалізації своїх прав у частині 
працевлаштування чи проживання в країнах-членах. Іншими слова-
ми, особа, яка реалізувала права на свободу переміщення в Європі, не 
може опинитися в гіршому становищі, ніж особа, яка весь час жила й 
працювала в тій країні [5, c. 245]. 

Однією з ключових проблем у сфері забезпечення права на захист 
від соціального ризику  в системі соціального страхування в Україні 
залишається проблема неофіційної зайнятості. Проблеми неформаль-
ної економіки і її негативні соціально-економічні наслідки – це по-
стійний предмет уваги Міжнародної організації праці (далі – МОП) 
та інституцій ЄС. В процесі пошуку шляхів подолання наслідків не-
формальної зайнятості деякі фахівці наголошують на необхідності 
розширення концепції соціального забезпечення, щоб врахувати про-
блеми, з якими стикаються країни, що розвиваються, а також реалії 
неформальної економіки. Також відзначається, що з огляду на гнуч-
кий і нестабільний характер зайнятості, а також збільшення числа 
працівників у неформальній економіці, необхідна ширша концепція 
соціального захисту, яка охоплює не тільки соціальне забезпечення, 
але й не передбачені законодавством програми локального рівня для 
працівників неформальної економіки [6].

Сфера праці зазнає серйозних змін. Цифрові технології та автома-
тизація сприяли появі нових форм зайнятості, таких як робота в циф-
ровому середовищі, і привели до того, що в світі відбулося зростання 
зайнятості в формі виконання замовлень, отриманих через Інтернет, 
і інших форм тимчасової і часткової зайнятості, а також збільшення 
залежної самозайнятості та позикової праці, які часто називаються 
нестандартними формами зайнятості [7, c. 194]. Нестандартні форми 
зайнятості – це збірне поняття, що включає форми зайнятості, відмін-
ні від стандартної хоча б по одному з декількох критеріїв [8, с. 1]. 

В Німеччині ці процеси позначені як Індустрія 4.0 (Industrie 4.0). 
В американській та англійській літературі йдеться про gig-economy, 
яка охоплює перш за все дві нові форми праці: crowdwork и work-
on-demand via apps. Crowdwork — це робота, яка організовується за 
допомогою онлайн інтернет-платформ, які дозволяють встановити 
контакт між невизначеною кількістю організацій, фірм і фізичних 
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осіб незалежно від їх територіальної віддаленості. Work-on-demand 
via apps (робота за запитом за допомогою додатків) – це робота, яка 
пропонується за допомогою мобільних додатків і відноситься до та-
ких традиційних видів діяльності, як транспорт, прибирання, робота 
кур’єром. Нестандартні форми зайнятості передбачають істотне пе-
ретворення не тільки трудового права (зміни, що стосуються інсти-
тутів робочого часу і часу відпочинку, охорони персональних даних 
працівника і т. д.), але й права соціального забезпечення та систем 
соціального страхування. Від правильної кваліфікації правовідносин 
залежить, чи підлягає дана особа обов’язковому соціальному страху-
ванню [9, c. 274–275], відповідно, й захисту від соціальних ризиків.

Нестандартні форми зайнятості можуть давати підприємствам 
більший ступінь гнучкості, вони нерідко асоціюються з низьким і не-
регулярним доходом працівників, неадекватними або ненормованими 
умовами праці, відсутністю або обмеженням права на соціальний за-
хист. В даний час дискусія ведеться навколо того, як адаптувати соці-
альний захист до змін характеру праці та усунути дефіцит охоплення. 
Так, в деяких країнах прийняті заходи щодо розширення охоплення 
соціальним захистом деяких категорій незахищених працівників, 
в тому числі тих, які мають кілька роботодавців, нерегулярних пра-
цівників і самозайнятих. Охоплення працівників з нестандартними 
формами зайнятості можна розширити через зниження стандартів, 
встановлених для мінімальної тривалості робочого часу, розміру за-
робітку або тривалості стажу роботи, що забезпечить гнучкість щодо 
необхідного розміру внесків для участі в системі соціального страху-
вання, збільшить портативність допомог з урахуванням програм соці-
ального страхування і статусу зайнятості та, тим самим, забезпечить 
безперервний захист працівникам при зміні місця роботи [7, c. 194]. 
Слід зазначити, що в актах МОП спостерігається ідея про необхід-
ність сполучення гнучкості для підприємств та гарантій захищено-
сті для працівників, трудової мобільності та стабільної зайнятості. 
Так, Рекомендацією № 198 «Про трудове правовідношення» 2006 р., 
пропонується державам розглянути можливість нормативного вста-
новлення правової презумпції наявності «індивідуального трудового 
правовідношення» [10, c. 69]. Наприклад, у Литві ідею диференціюва-
ти умови зайнятості було посилено введенням нових видів трудових 
договорів. Крім уже відомих видів трудових договорів (безстроковий, 
строковий, тимчасовий контракт на працевлаштування), Трудовий 
кодекс Литви 2016 р. встановлює абсолютно новий набір трудових 
договорів – договір на працевлаштування, два види нового контракту 
на учнівство, контракт на непередбачений обсяг роботи («мінімум – 
8 годин»), договір про спільне працевлаштування або спільну участь 
співробітників [11, c. 56].
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Актуальним залишається питання забезпечення прав українських 
працівників-мігрантів у сфері  соціального захисту та соціального 
страхування. Як свідчить аналіз реалізації прав працівників-мігрантів 
у сфері соціального страхування, існує проблема відсутності двосто-
ронніх угод з питань соціального забезпечення, а також є певні прога-
лини щодо комплексності соціального захисту українських працівни-
ків-мігрантів  в діючих угодах. З метою соціального захисту україн-
ських працівників-мігрантів від соціальних ризиків важливо укласти 
угоди у сфері соціального забезпечення з країнами ЄС, з якими поки 
що не врегульовані дані відносини, пріоритетними є країни масового 
перебування вітчизняних працівників-мігрантів, а саме: Франція, Ве-
ликобританія, Італія, Греція. Крім того, необхідно ініціювати внесен-
ня змін до діючих договорів з соціального забезпечення щодо захисту 
працівників-мігрантів від основних груп соціальних ризиків.

Важливим аспектом для комплексної реалізації політики євроін-
теграції у сфері соціального страхування залишається питання підви-
щення ролі соціального партнерства, як механізму забезпечення прав 
у сфері соціального страхування та  способу створення додаткового 
захисту від соціальних ризиків. Однак аналіз національних актів соці-
ального партнерства різних рівнів, свідчить, що питання соціального 
страхування не знаходять в їхньому змісті належного відображення. 
Водночас практика ЄС демонструє підвищення ролі актів соціального 
партнерства та транснаціональних угод у сфері захисту працівників 
від соціальних ризиків.

Отже, забезпечення прав осіб на належний рівень захисту від со-
ціальних ризиків у сфері соціального страхування в Україні в умовах 
євроінтеграційних процесів потребує вирішення  наступних питань 
щодо: охоплення соціальним страхуванням нових форм зайнятості, 
які зумовлені технічним розвитком; легалізації неформальної зайня-
тості; захисту прав працівників-мігрантів шляхом укладення двосто-
ронніх договорів про соціальне забезпечення; підвищення ролі актів 
соціального партнерства у сфері додаткового захисту прав застрахо-
ваних осіб від соціальних ризиків.
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНО-
СИН ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
РОЗВИТКУ СІМЕЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Одним з основних принципів майнових прав подружжя є прин-
цип спільності майна, проголошений у статті 60 СК України. Даний 
принцип означає, що майно чоловіка і жінки (повністю або в певній 
частини), набуте під час шлюбу, об’єднується в єдину майнову масу з 
встановленням певних спеціальних правил щодо його володіння, ко-
ристування та розпорядження. 

Режим спільності майна подружжя передбачає так звану пре-
зумпцію спільності майна подружжя, яка означає, що майно, набуте 
подружжям за час шлюбу, вважається спільним, якщо інше не вста-
новлено домовленістю сторін. Подружжя мають рівні права щодо 
майна, яке належить їм на праві спільної сумісної власності; майно 
належить подружжю без визначення часток кожного з них у праві 
власності.

Права подружжя на майно визнаються рівними незалежно від 
того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення 
домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостій-
ного заробітку (доходу); до тих пір, поки не буде доведено протилеж-
не, вважається, що кожен з подружжя, який здійснює правочини щодо 
розпорядження спільним майном, діє в інтересах подружжя. 

Як слушно зазначала І. В. Жилінкова, – «ретроспективний по-
гляд на організацію майнових відносин подружжя показує, що право-
вий режим спільності майна подружжя в цілому є елементом право-
вих систем різних держав. Незважаючи на історичні зміни, глобальні 
соціально-економічні перетворення, особливо останнього століття, 
цей режим зберіг свою загальну структуру і своєрідність. У ньому 
відображені фундаментальні юридичні ідеї про рівноправність та еко-
номічне партнерство подружжя, важливість об’єднання їх зусиль для 
створення економічної основи сім’ї» [2]. 

В науковій літературі зазначається також, що право спільної су-
місної власності подружжя є різновидом права приватної власності 
фізичних осіб. У зв’язку з цим, на спільну сумісну власність подруж-
жя поширюються загальні правила щодо об’єктів права приватної 
власності. Втім, саме з моменту реєстрації шлюбу починає діяти пре-
зумпція спільності щодо всього майна, яке набувається подружжям, 
окрім винятків, встановлених законом [3]. 
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Наступний принцип, який стосується права власності подруж-
жя – принцип рівності часток. Сутність даного принципу полягає в 
тому, що при визначенні розміру часток кожного з подружжя суд ви-
ходить з того, що відповідно до законодавства частки майна дружини 
та чоловіка є рівними (ч. 1 ст. 70 СК України). Це правило не зміню-
ється і в тому разі, якщо один із подружжя не мав з поважних причин 
(навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хво-
роба тощо) самостійного заробітку (доходу) (ч. 1 ст. 60 СК України).

Разом із тим, законодавство встановлює два винятки із загаль-
ного правила щодо рівності часток подружжя в праві на майно. Від-
повідно до цього суд може зменшити або збільшити частку одного з 
подружжя. По-перше, суд може відступити від засади рівності часток 
і зменшити частку одного з подружжя за обставин, що мають істотне 
значення, зокрема якщо один із них не дбав про матеріальне забезпе-
чення сім’ї, ухилявся від участі в утриманні дитини (дітей), приховав, 
знищив чи пошкодив спільне майно, витрачав його на шкоду інтере-
сам сім’ї (ч. 2 ст. 70 СК України). По-друге, суд може збільшити част-
ку в праві на майно того з подружжя, з яким проживають неповнолітні 
або повнолітні непрацездатні діти, за умови, що розмір аліментів, які 
вони одержують, недостатній для забезпечення їхнього фізичного, ду-
ховного розвитку та лікування (ч. 3 ст. 70 СК України).

Новела сімейного законодавства стосовно такої підстави, як ухи-
лення від сплати аліментів у ч.2 ст. 70 СК України (Закон України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо по-
силення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдо-
сконалення порядку стягнення аліментів» від 17.05.2017 р. № 2037-
VIII) так само, як і положення ч.3 ст.70 СК України ґрунтуються на 
принципі пріоритетного захисту прав та інтересів дітей (ч.8 статті 7 
СК України).

Відповідно до ч.1, 2 ст.27 Конвенції про права дитини від 
20.11.1989 року, ратифікованої Постановою Верховної Ради України 
від 27.02.1991 року, держави-учасниці визнають право кожної дитини 
на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, 
морального і соціального розвитку дитини. Батько(-ки) або інші осо-
би, які виховують дитину, несуть основну відповідальність за забез-
печення в межах своїх здібностей і фінансових можливостей умов 
життя, необхідних для розвитку дитини.

Майнові відносини між батьками та дітьми поділяються на пра-
вовідносини з приводу майна та аліментні відносини. 

Правовідносини з приводу майна поділяються на три види за-
лежно від джерела набуття майна. До них, зокрема, належать право-
відносини щодо майна: а) набутого батьками і призначеного для по-
треб усієї сім’ї; б) набутого за рахунок спільної праці чи спільних ко-
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штів батьків і дітей; в) майна, що набувається самими неповнолітніми 
на різних правових підставах.

Слід підкреслити, що у сімейному законодавстві України прого-
лошується принцип роздільності майна батьків і дітей. Згідно з ч. 1 
ст. 173 СК України батьки і діти, зокрема ті, які спільно проживають, 
можуть бути самостійними власниками майна. Це означає, що неза-
лежно від тривалості спільного проживання та спільного користуван-
ня майно зберігає свій первісний правовий режим.

«Роздільне майно, яке належить батькам або дитині, зберігає свій 
первісний правовий режим незалежно від тривалості спільного про-
живання та спільного користування таким майном», – справедливо 
зауважує А.Д.Стоянов. «Звичайно, – підкреслює автор, – батьки ма-
ють більше можливостей для придбання майна, але це не означає не-
здатності дитини мати власне майно. Незважаючи на тривалий період 
нездатності набувати майно завдяки власної праці, майно все ж такі 
може набуватися дитиною на підставі цивільно-правових договорів 
(зокрема – договору дарування), а також у порядку спадкування»[4].

Втім, відповідно до ч. 3 ст. 70 СК України, дозволяється збіль-
шення розміру частки одного з подружжя в майні і це пов’язується 
лише з випадками недостатнього розміру аліментних виплат на ди-
тину, тобто право власності у дитини на майно платника аліментів не 
виникає. 

Таким чином, збільшення розміру частки того з подружжя, з ким 
залишається проживати дитина залежить від встановлення судом в 
кожному конкретному випадку недостатнього розміру аліментів на 
дитину. Відтак обсяг права власності одного суб’єкта сімейного права 
залежить від задоволення права на утримання іншого суб’єкта і таке 
становище, на нашу думку містить певну правову неузгодженість. Та-
кий підхід законодавця і, відповідно, зміст ч.3 статті 70 СК України є 
не зовсім вдалими, оскільки місце проживання дитини, а також май-
новий стан батьків може  змінюватися, про що свідчить і судова прак-
тика, а це тягне за собою необхідність корекції, перегляду судового 
рішення у подальшому, що не завжди є можливим. 

Питання правового регулювання майнових відносин батьків та 
дітей, передбачає комплексний підхід з врахуванням різних за своїм 
характером наслідків, які стосуються інтересів широкого кола осіб та 
суспільства в цілому. У зв’язку з цим слід, на нашу думку, звернути 
увагу на необхідність формування на сучасному етапі додаткових ме-
ханізмів впливу на вибір способів захисту майнових прав та законних 
інтересів батьків та дітей, враховуючи першочерговість захисту прав 
та законних інтересів дитини. 

Вважаємо, що ч.2 та ч.3 статті 70 потребують змін, оскільки слід 
відмежувати правовідносини з приводу майна подружжя від алімент-
них правовідносин батьків та дітей, враховувати принцип роздільнос-
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ті майна батьків та дітей, разом з тим слід посилювати захист прав 
дитини на утримання за допомогою додаткових і достатньо чітких 
правових засобів.

У зв’язку з вищенаведеним, пропозиція деяких науковців сто-
совно запровадження у сімейне законодавство положень про участь 
дитини у процесі розподілу майна батьків [1], не містить, на нашу 
думку, відповідних правових підстав, не враховує, зокрема, принцип 
роздільності майна батьків та дітей та, відповідно, замість посилен-
ня гарантій захисту прав і законних інтересів дитини може призвести 
до зловживань з боку недобросовісних батьків, що негативно вплине 
на дитину. Разом з тим, поділ спільної сумісної власності подружжя 
має враховувати особливості її формування у кожному конкретному 
випадку, специфічні риси спільної сумісної власності подружжя, які 
дозволяють виділити її в окремий вид спільної власності, а також 
ґрунтуватися на основних принципах сімейного права. 
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(Київ)

КЛАСИФІКАЦІЯ УХВАЛ У ГОСПОДАРСЬКОМУ  
СУДОЧИНСТВІ

Господарський процесуальний кодекс України (далі – ГПК Укра-
їни) відносить ухвали до одного з чотирьох видів судових рішень та 
передбачає, що шляхом їх постановлення судом вирішуються проце-
дурні питання, пов’язані з рухом справи в суді першої інстанції, кло-
потання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкла-
дення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або закриття 
провадження у справі, залишення заяви без розгляду, а також в інших 
випадках, передбачених цим Кодексом (ст. 232 ГПК України).

Ухвали є необхідними ланками господарського процесу. Вони 
забезпечують його динаміку, належну спрямованість, а також дотри-
мання прав та інтересів його учасників. У науковій літературі наго-
лошується, що ухвала господарського суду є юридичним фактом, на 
підставі якого виникають, змінюються і припиняються господарські 
процесуальні права та обов’язки [1, с. 101].

Процедурні та інші питання, що вирішуються господарським 
судом шляхом постановлення ухвал, є різноманітними за своїм зміс-
том. Норми, якими регламентується порядок постановлення ухвал, їх 
оскарження тощо, відносяться до різних інститутів господарського 
процесуального права. Конструювання цих норм, їх подальше удоско-
налення має здійснюватись з дотриманням основоположного принци-
пу господарського процесуального права – принципу системності, та 
ґрунтуватись на досягненнях науки. Такі обставини викликають пев-
ний науковий інтерес до дослідження класифікації ухвал, їх місця та 
ролі у господарському судочинстві.

1. Виходячи зі змісту ст.ст. 232 та 233 ГПК України, ухвали гос-
подарського суду пропонується класифікувати залежно від:

– способу оформлення на: 1) ухвали, які оформлюються окремим доку-
ментом; 2) ухвали, які заносяться до протоколу судового засідання (прото-
кольні).

– місця постановлення на: 1) ухвали, які постановляються в нарадчій 
кімнаті; 2) ухвали, які постановляються, не виходячи до нарадчої кімнати;

2. Зважаючи на передбачений ст.ст. 24–26 ГПК України розгляд 
господарських справ у трьох судових інстанціях, ухвали господар-
ського суду залежно від суб’єкта винесення пропонується поділяти 
на: 1) ухвали суду першої інстанції; 2) ухвали суду апеляційної ін-
станції; 3) ухвали суду касаційної інстанції (Верховного Суду).
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3. Положення ч. 2 ст. 254 ГПК України дають підстави для класи-
фікації ухвал господарського суду за критерієм можливості оскаржен-
ня їх окремо від рішення суду першої інстанції на: 1) ухвали, які можуть 
бути оскаржені окремо від рішення суду першої інстанції; 2) ухвали, які 
не можуть бути оскаржені окремо від рішення суду першої інстанції.

Перелік ухвал, що входять до першої класифікаційної групи, ви-
значений законодавцем у ч. 1 ст. 255 ГПК України. Він є закритим 
та складається із 35 пунктів. Натомість, перелік ухвал, що не можуть 
бути оскаржені окремо від рішення суду першої інстанції, у вітчизня-
ному господарському процесуальному законодавстві відсутній. 

3.1. У свою чергу, ухвали, що можуть бути оскаржені окремо 
від рішення суду першої інстанції, також підлягають класифікації. За 
результатами застосування порівняльно-правового методу наукового 
дослідження та аналізу відповідної літератури вважаємо, що заслу-
говує на увагу та є ціннісною для господарської процесуальної науки 
висловлена О.В. Демʼяновою точка зору щодо критерію класифікації 
в цивільному судочинстві аналогічної категорії ухвал, а також щодо 
їх поділу за цим критерієм на певні класифікаційні групи [2, с. 39; 
3, с. 11]. З огляду на зазначене, пропонується ухвали господарсько-
го суду, що можуть бути оскаржені окремо від рішення суду першої 
інстанції, поділяти, виходячи з процесуального та матеріального 
змісту, на: 1) ухвали, що перешкоджають провадженню у справі (на-
приклад, ухвали про відмову у відкритті провадження у справі, про 
закриття провадження у справі, про залишення позову без розгляду); 
2) ухвали, що створюють значний негативний наслідок процесуаль-
ного характеру для заінтересованої особи (наприклад, ухвали про від-
мову поновити або продовжити пропущений процесуальний строк, 
про зупинення провадження у справі, про відмову ухвалити додаткове 
рішення); 3) ухвали, які створюють додатковий матеріальний об’єкт 
незадоволення (наприклад, ухвали про забезпечення позову, про стяг-
нення штрафу в порядку процесуального примусу, про відмову у 
роз’ясненні судового рішення).

3.1.1. До вищевказаної третьої класифікаційної групи, на нашу 
думку, слід віднести й такий вид ухвал господарського суду як окре-
ма ухвала. Остання є специфічним видом ухвал. Вона не стосуєть-
ся питань, що безпосередньо відносяться до розгляду господарської 
справи, та не впливає на його результат. Цією ухвалою суд реагує на 
виявлені під час розгляду справи порушення закону та причини і умо-
ви, що сприяли такому порушенню.

У чинному ГПК України законодавець суттєво розширив межі 
регулювання у частині постановлення судом окремої ухвали та перед-
бачив як диспозитивний, так і імперативний характер її постановлення. 
Суд зобов’язаний постановити окрему ухвалу в наступних випадках: 
1) у разі виявлення при вирішенні спору порушення законодавства або 
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недоліків у діяльності юридичної особи, державних чи інших органів, 
інших осіб, незалежно від того, чи є вони учасниками судового процесу; 
2) щодо свідка, експерта чи перекладача у разі виявлення під час роз-
гляду справи відповідно неправдивих показань, неправдивого висновку 
експерта чи неправильного перекладу, підробки доказів. Суд може по-
становити окрему ухвалу: 1) у випадку зловживання процесуальними 
правами, порушення процесуальних обов’язків, неналежного виконання 
професійних обов’язків (у тому числі якщо підписана адвокатом чи про-
курором позовна заява містить суттєві недоліки) або іншого порушення 
законодавства адвокатом або прокурором; 2) щодо державного виконав-
ця, іншої посадової особи органу державної виконавчої служби, приват-
ного виконавця та направити її органам, до повноважень яких входить 
притягнення вказаних осіб до дисциплінарної відповідальності, або ор-
гану досудового розслідування, якщо суд дійде висновку про наявність 
у діях (бездіяльності) таких осіб ознак кримінального правопорушення.

Аналізуючи із застосуванням методу системного аналізу норми 
ГПК України, якими регламентується порядок постановлення та оскар-
ження окремої ухвали, вбачаємо певну недосконалість нормативного 
регулювання у частині визначення субʼєктів її оскарження. Так, від-
повідно до п. 15 ч. 1 ст. 255 ГПК України окрему ухвалу може бути 
оскаржено в апеляційному порядку окремо від рішення суду першої 
інстанції. Суб’єктами оскарження у даному випадку, виходячи із поло-
жень частини 2 цієї ж статті, можуть бути виключно учасники справи 
(сторони та треті особи). У той же час, статтею 246 ГПК України, яка 
присвячена питанню постановлення та оскарження окремої ухвали, 
передбачено інше коло субʼєктів її оскарження. Згідно ч. 9 цієї статті 
окрема ухвала може бути оскаржена особами, яких вона стосується. До 
таких осіб можуть належати адвокат, прокурор, державний виконавець, 
інша посадова особа органу державної виконавчої служби, приватний 
виконавець, свідок, експерт, перекладач та навіть особи, які не є учас-
никами судового процесу. З огляду на зазначене, маємо підстави кон-
статувати неузгодженість норм, передбачених ч. 2 ст. 255 та ч. 9 ст. 246 
ГПК України. Така недосконалість нормативного регулювання створює 
передумови для виникнення складнощів у правозастосуванні.
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ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
СТАНДАРТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Одним із ключових питань, які визначають ефективність еколо-
гічних стандартів у механізмі охорони навколишнього природного се-
редовища, є юридична відповідальність за правопорушення у сфері 
екологічної стандартизації в Україні.

Так, зокрема, згідно з енциклопедичним словником Ф. Брокгауза 
та І. Єфрона, відповідальністю є відшкодування шкоди і збитків. [1, 
c. 648]. Різновидом юридичної відповідальності є юридична відпові-
дальність за екологічні правопорушення. В. В. Костицький визначає 
юридичну відповідальність за екологічні правопорушення як засто-
сування передбачених законом засобів впливу до порушників законо-
давства про охорону довкілля. [2, c. 606].

В цьому контексті важливим є встановлення співвідношення 
між юридичною відповідальністю за екологічні правопорушення і 
відповідальністю у сфері екологічної стандартизації. На наш погляд, 
дані поняття не є тотожними. Юридична відповідальність за еколо-
гічні правопорушення обов’язково передбачає заборону вчиняти ті чи 
інші юридично значущі дії і вжиття до особи правопорушника засобів 
юридичного реагування, які призводять до настання для нього нега-
тивних наслідків.

Однак Законом України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 
у статті 4 визначено презумпцію добровільності стандартів, якщо 
інше не передбачено нормативно-правовими актами. [3]. А оскільки 
обов’язковими є не всі екологічні стандарти, а лише стандарти щодо 
охорони навколишнього природного середовища та екологічної без-
пеки, це дає можливість зробити висновок щодо наявності в чинному 
законодавстві України юридичної відповідальності лише за цю групу 
стандартів.

В теорії права загальновизнаною вважається позиція щодо поді-
лу юридичної відповідальності на такі види, як адміністративна, кри-
мінальна, дисциплінарна і цивільна. Дана позиція базується зокрема і 
на ч. 1 ст. 68 Закону України «Про охорону навколишнього природно-
го середовища». [4].

Кодекс України про адміністративні правопорушення виступає 
єдиним нормативно-правовим актом, який встановлює відповідаль-
ність не лише за правопорушення у сфері охорони природи і викори-
стання природних ресурсів (глава 7), а і безпосередньо за порушення 
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стандартів, у т. ч. екологічних (на відміну від Кримінального кодексу 
України, який не містить складів злочинів за порушення стандартів як 
нормативно-технічних документів).

Зокрема, саме цьому блоку правопорушень присвячено стат-
ті 167 та 168-1 глави 13 «Адміністративні правопорушення в галузі 
стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації» КУпАП. 
[5]. Водночас очевидним є те, що в КУПаП відсутні будь-які санкції 
за скоєння правопорушень у процесі самої стандартизації, тобто під 
час розробки, прийняття, перевірки, перегляду та скасування націо-
нальних стандартів. 

Вважаємо, що встановлення юридичної відповідальності за по-
рушення у процесі національної стандартизації сприятиме більш 
ефективному регулюванню правовідносин у сфері національної стан-
дартизації. Із цією метою пропонуємо включити до глави 13 КУпАП 
окрему статтю під заголовком «Порушення порядку здійснення ро-
біт із національної стандартизації» наступного змісту: «Порушення 
посадовою особою національного органу стандартизації, фізичною 
особою – членом технічного комітету стандартизації, представни-
ком юридичної особи-члену технічного комітету стандартизації ви-
мог чинного законодавства України у сфері стандартизації, - тягне за 
собою накладення штрафу від тридцяти до ста неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян». Вважаємо за доцільне передати пов-
новаження щодо складення протоколів про адміністративні правопо-
рушення у справах даної категорії уповноваженим працівникам Мі-
ністерства економічного розвитку і торгівлі України, а розгляд справ 
даної категорії віднести до підвідомчості районних, районних у міста, 
міських та міськрайонних судів.  

Водночас так чи інакше з екологічними стандартами у сфері охо-
рони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки 
пов’язані також статті глави 7 «Адміністративні правопорушення у 
сфері охорони природи, використання природних ресурсів, охорони 
культурної спадщини». В даній главі містяться окремі склади право-
порушень в різних сферах охорони довкілля: земельній, водній, лі-
совій та ін. Незважаючи на те, що в цих складах правопорушень іде 
мова не про порушення стандартів у сфері охорони довкілля, а про 
порушення вимог чинного природоохоронного законодавства, тим 
не менше вимоги законодавства в ряді випадків деталізуються саме в 
таких стандартах. Скажімо, ст. 52 «Псування і забруднення сільсько-
господарських та інших земель» КУпАП перетинається зі стандарта-
ми групи 13.080 «Якість грунту. Грунтознавство», зокрема, такими, як 
ДСТУ 7875:2015 «Охорона ґрунтів. Екологічне нормування антропо-
генного навантаження на ґрунтовий покрив. Основні положення» [6],  
ДСТУ ISO 18589-2:2015 «Вимірювання радіоактивності у довкіллі. 
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Ґрунт. Частина 2. Настанови щодо вибору стратегії відбирання проб, 
відбирання та попереднього обробляння проб» [7] і т. д.

За порушення стандартів у галузі охорони навколишнього при-
родного середовища та екологічної безпеки передбачено також кри-
мінальну відповідальність в межах Розділу VIII «Злочини проти до-
вкілля» Кримінального кодексу України. [8]. Ключовою відмінністю 
кримінальних правопорушень від адміністративних деліктів виступає 
розмір заподіяної шкоди та тяжкість завданих наслідків. 

Очевидним є те, що попри відсутність у Кримінальному кодексі 
України статей, які би встановлювали пряму відповідальність за по-
рушення стандартів охорони навколишнього природного середовища 
і екологічної безпеки, для вірної кваліфікації того чи іншого діяння як 
кримінально караного щодо частини складів злочинів, передбачених 
Розділом VIII Кримінального кодексу України, застосування стандар-
тів є необхідним.

Водночас екологічні стандарти не є єдиним джерелом встанов-
лення розміру завданої шкоди та тяжкості суспільно небезпечних на-
слідків при притягненні правопорушників до кримінальної відпові-
дальності. В цьому механізмі вони взаємодіють із: 

1) таксами – розмірами виплат, залежно від обсягу шкоди (По-
станова Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 № 665 «Про за-
твердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу» [9] 
і т. д.);

2) нормативами (гранично допустимі концентрації – ГДК, гра-
нично допустимі скиди – ГДС, гранично допустимі викиди – ГДВ, 
гранично допустимі рівні – ГДР, гранично допустимі екологічні на-
вантаження – ГДЕН, нормативи рекреаційної навантаженості – НРН 
і т. д.);

3) методиками (Наказ Міністерства аграрної політики України та 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища Укра-
їни від 12.07.2004 № 248/273 «Про затвердження Методики розра-
хунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушень 
правил рибальства та охорони водних живих ресурсів» [10] та ін.).

Таким чином, правове регулювання юридичної відповідальності 
у сфері екологічної стандартизації в Україні на сьогоднішній день ба-
зується переважно на нормах законодавства про адміністративну від-
повідальність та кримінального законодавства. В умовах актуалізації 
ролі екологічних стандартів у нормативно-технічному регулюванні 
суспільних відносин вдосконалення чинного нормативно-правового 
регулювання є вкрай важливим напрямом державної правової полі-
тики.
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