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НАПРЯМ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ  

І ПРАВА, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА, ІСТОРІЯ 

ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ 
 

 

 

ПОРУШЕННЯ ЗАКОНІВ ЛОГІКИ  

ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ВТІЛЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ  

В УКРАЇНІ: ЗАКОНОДАВЧІ КОЛІЗІЇ 

 

Андрусяк І. П. 

кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії, філософії, конституційного  

та міжнародного права 

Інституту права, психології та інноваційної освіти  

Національного університету «Львівська політехніка» 

м. Львів, Україна 
 
Увердження ґендерної рівності є невід’ємною складовою про- 

гресивного розвитку суспільства. Свобода, справедливість, толерант- 

ність – поняття, які входять до обсягу цінностей демократії. Ключовим 

питанням в утвердженні прав і свобод людини є забезпечення рівних 

прав чоловіків і жінок. В Україні, правова рівність статей окреслю- 

ються поняттям «ґендерна рівність». Однак, попри те, що минуло 

шістнадцять років від моменту прийняття закону «Про забезпечення 

рівних прав і можливостей жінок і чоловіків», де в ст. 1 чітко окреслено 

зміст і обсяг поняття «ґендерна рівність», сьогодні маємо проблеми  

з розумінням зазначеного поняття та сприйняття його суспільством. 

Змістом ґендерної рівності законотворець визначає рівний правовий 

статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що 

дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах 

життєдіяльності суспільства [1].  

Засоби масової інформації, соціальні мережі інформують нас про 

некоректні висловлювання, гомофобні скандали, в які потрапляють 

політики, та й, навіть, викладачі вишів України. Центром спорів завжи 

є поняття «ґендерна рівність» та пов’язані з ним висловлювання. 

Зазвичай, суспільство розділяється на два антогоністичні табори – одні 

виступають «за», інші – «проти». При цьому кожна група вкладає свій 

зміст і обсяг у поняття «ґендерна рівність». Для одних це поняття з 

мови міжнародних актів та чинного законодавства України, для інших 

– одностатеві шлюби, руйнування традиційної сім’ї, проституція і т.п. 

Створюються різноманітні об’єднання, які в основі своєї діяльності 
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декларують боротьбу з ґендером і відстоювання традиційних цінностей 

[2]. Можемо констатувати, що сьогодні в Україні відбувається тотальна 

підміна поняття, коли пропоненти маніпулюють аудиторією, 

підміняючи зміст і обсяг поняття задля досягнення своїх матеріальних 

цілей пов’язаних з доступом до великої політики чи переконання у 

своїй правоті. Інколи це відбувається несвідомо, через вплив 

стереотипного мислення і нерозуміння базових цінностей демократії. 

Однак, в багатьох випадках, в риториці пропонентів є навмисні 

прийоми, за допомогою яких вони готові за будь-яку ціну захищати 

свої тези, при цьому нехтуючи істинністю чи хибністю своїх міркувань.  

Сучасні софісти грубо порушують закони логіки та зневажливо 

ставляться до основних форм мислення – поняття, судження, умовивід. 

Те, що поняття в поєднанні з законодавчо визначеними змістом і 

обсягом становлять категоричні судження, які неприпустимо трак- 

тувати на власний розсуд, їх мало хвилює. Наслідком цього, маємо те, 

що в Україні ще до сьогодні не ратифікована Стамбульська конвенція і 

саме поняття «ґендер» стало причиною такого факту. У Верховній раді 

України лунають заклики вилучити це поняття з мови нормативно-

правових актів. У 2018 р. Всеукраїнська Рада Церков і релігійних 

організацій звернулась до Голови Верховної Ради України з листом про 

«Про недоцільність і ризики ратифікації Стамбульської Конвенції».  

В листі йдеться, що поняття «ґендер», «ґендерна ідентичність», 

«ґендерна чутливість», та інші подібні поняття, у своїй сукупності 

становлять ґендерну ідеологію та руйнують українське суспільство. 

Саме Стамбульська Конвенція, на думку ВРЦіРО, є потужним 

інструментом для популяризації в українських школах і університетах 

нових «ґендернів», що виходять за межі біологічної статі, та 

одностатевих стосунків [3]. Дане звернення є прикладом політико-

правової взаємодії держави та Церкви. Однак така взаємодія носить 

характер невизначеності, і однозначно, не сприяє розвиткові України, 

як правової та демократичної країни. 

Втілення ґендерної політики в Україні зіштовхується з фактором 

опору нововведенням – щоб приховати власну необізнаність у сфері 

прав людини та небажання вникати в суть проблематики, пропоненти 

готові нав’язувати своє стереотипне мислення іншим і переконувати у 

своїй правоті. Науковець С. Попов, який досліджує імплементування 

інновацій, структурує ознаки сротиву нововведенням. Серед них, 

С. Попов виділяє новизну, яка характеризується ступінню неви- 

значеності знань про сутність інноваційної ідеї, відсутність її поши- 

рення в суспільстві та розуміння наслідків її впровадження. Вчений 

зазначає, що для того, аби долати опір нововведенням, необхідно до 

кола учасників процесу нововведення включати засоби масової 



 

11 

інформації та заклади, що сприяють міжособистісній комунікації  

та формуванню інноваційно-орієнтованої культури, а також тих,  

хто забезпечує навчання, дослідження, розробку технологій та 

методологічного інструментарію [4, с. 6]. 

Окрім проблем з понятійно категоріальним апаратом ґендерної 

проблематики, в Україні є складнощі з реальним забезпеченням 

ґендерної рівності. В чинному законодавстві України немає жодної 

прямої дискримінуючої норми, однак на практиці сексизм та 

дискримінація за ознакою статі є присутніми в багатьох сферах 

суспільного життя. Німецький правознавець, автор соціологічної теорії 

утворення і розвитку держави та права Рудольф фон Єринг  

(1818–1892), у своїй праці «Юридична техніка» з цього приводу 

міркував, що вирішальним моментом при оцінці права є не абстрактний 

зміст законів, не справедливість на папері і моральні чесноти на словах, 

а те, як право втілюється в житті. Єринг зазначав, що важливо не 

тільки, щоб право здійснювалось, але й те, як воно здійснюється. Доля 

сарказму є у міркуваннях Єринга, коли він висловлювався про право і 

його механізми втілення. Вчений задає питання читачам: яка користь 

від впевненості в безсумнівному здійсненні права, якщо воно 

відбувається настільки повільно, що особа, яка сподівається на 

правовий захист, добивається справедливості, коли вже лежить в 

домовині? Науковець зформулював відповідь на своє ж запитання: 

здійснення права повинно бути, з одного боку, обов’язковим і тим 

самим – рівномірним та безсумнівним, з іншого – легким і швидким. 

До чинників, які впливають на забезпечення дії права, він відносив 

степінь розумової і моральної культури народу, розвиток ідеї держаної 

влади, соціальне розшарування народу, розподіл влади між окремими 

класами. Головним, як зазначав Єринг, є моральне підгрунтя права, 

яким наділяє його народ: чи є право для народу чимось високим і 

священим, чи звичним явищем. Далі, правознавець акцентує на тому, 

що для народу, справедливість для якого є святинею, втілення права 

буде непідкупним і якісним [5, с. 29 – 30]. Міркування вченого набияк 

дотичні сьогодні до проблем втілення ґендерної рівності в Україні.  

Автори колективної монографії «Законотворчий процес: стан і 

щляхи вдосконалення» Копиленко О.Л. та Богачова О.В. також 

акцентують у своїй праці на невпорядкованості та неузгодженості 

внутрішньої системи українського законодавства. Головним завданням 

поліпшення законотворчої діяльності держави, на думку вчених, 

повинна бути розробка нових орієнтирів її реалізації. Щоб досягти 

ефективності, демократичності законотворчого процесу, автори 

монографії вважають необхідним підняття на якісно новий щабель 



 

12 

наукове, нормативно-правове та організаційне забезпечення 

законотворчого процесу [6, с. 191]. 

Розуміння того, що таке ґендерна рівність не розвивається само по 

собі. Проблематика потребує фахового підходу та комплексного 

вивчення з боку науковців, напрацювання яких можуть стати 

напрямами діяльності громадських та політичних діячів. Акцент на 

вироблення понятійно категоріального апарату ґендерної проблематики 

дозволить забезпечити належне закріплення в законодавстві рівності 

статей. Поняття «ґендерна рівність» є юридичним терміном, технічним 

поняттям, яке дозволяє забезпечити стислість викладу правової норми, 

тобто юридичну концентрацію.Адже саме юридична стислість є одним 

з професійних якостей законотворця.  
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Питання взаємодії права та моралі стає все актуальнішим в умовах 

становлення інформаційного суспільства. Зміна суспільних орієн- 

тирів, що відбулася внаслідок активізації розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій, появи значної кількості інформації, 

відсутність нормативного регулювання мережевого простору поро- 

джують трансформацію людських цінностей і, як наслідок, 

спричиняють кризу моралі та праворозуміння. Порушується традиційне 

уявлення про співвідношення моральних та правових норм 

(відбувається значне ускладнення їх взаємодії). Вирішення цієї 

проблеми є надзвичайно важливим, адже право та мораль є основними 

регуляторами суспільних відносин і дисбаланс у зв’язку між ними 

призводить до некерованості суспільства. 

Мета роботи полягає у дослідженні зв’язку права й моралі в умовах 

інформаційного суспільства. 

Протягом усієї історії філософсько-правової думки питання 

кореляції, тобто взаємозв’язку правових і моральних цінностей, було 

предметом гострих дискусій [1, с. 374]. І це не дивно, адже вони є 

основними регуляторами суспільних відносин. Таким чином,  

Аналіз етапів розвитку цивілізації дає підстави стверджувати, що 

право, яке ґрунтується на моральних принципах, легше сприймається 

людьми і не викликає відторгнення, засобом його забезпечення буде не 

лише державний примус, а й громадська думка. Якщо ж право 

суперечить моральним переконанням суспільства, його будуть 

ігнорувати, порушувати. У свою чергу мораль неможлива без права, 

оскільки немає моралі без свободи, а свободи – без правового 

забезпечення її гарантій [1, с. 376]. 

Внаслідок становлення глобального інформаційного суспільства 

взаємодія права та мopaлi aктyaлiзyєтьcя, нaбyвaє нових фopм i пpoявiв. 

А саме в умовах стрімкого поширення мepeжi Iнтepнeт, яка чинить 

вплив на мораль на всіх piвняx, від зaгaльнoлюдcькoгo до 
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iндивiдyaльнoгo, виникaє нeoбxiднicть y тpaнcфopмaцiï пpaвoвиx 

регуляторів та вiдoбpaжeння в них тих змiн, якi вiдбyвaютьcя y cфepi 

мopaлi [2, с. 26]. 

Варто зазначити, що інформаційне суспільство – це одна  

з теоретичних моделей, що використовуються для опису й харак- 

теристики якісно нового етапу суспільного розвитку провідних країн 

світу, обумовленого інформаційно-комп’ютерною революцією кінця 

ХХ – початку ХХІ століття. Його підґрунтям є інформаційні й 

телекомунікаційні технології. Завдяки стрімким темпам становлення 

інформаційного суспільства сьогодні інформація є одним з найважливі- 

ших глобальних ресурсів людства (поряд з матерією та енергією) 

[3, с. 96]. 

Поряд із розвитком сучасного інформаційного суспільства в Україні 

відбувається формування правової держави, яка базується на 

безумовному застосуванні закону, повазі до прав і свобод людини і 

громадянина [4, с. 55]. Як стимулятори суспільного прогресу, право й 

мораль мали взаємодоповнювати один одного, натомість – суперечать 

один одному. Як відомо, існування правової держави не можливе без 

дотримання загальноприйнятих моральних цінностей, на яких і 

побудовані правові норми. Однак, в умовах технологізації відбувається 

поглиблення відчуження між людьми, що призводить до деморалізації 

суспільства. А це призводить до падіння авторитету правової  

держави [5, с. 227]. 

Причина занепаду моральних постулатів полягає у безконтрольному 

поширення у світовій мережі негативної і навіть відверто аморальної 

інформації [6]. Наприклад, пропагування азартних ігор, поширення 

дитячої порнографії,інструкцій щодо виготовлення вибухових та 

отруйних речовин, зброї, наркотичних і психотропних засобів, методів 

розкриття електронних та інших шифрів тощо. Серед інших негативних 

наслідків інформаційної революції варто назвати поширення інтернет-

шахрайства, інформаційних атак [5, с. 229]. Це повʼязано з тим,  

що відносини в інформаційному середовищі мають форму само- 

регулюючої (синергетичної) системи, яка має неписані правила 

поведінки [7, с. 56]. Тобто, відсутні механізми впливу на процеси, що 

відбуваються у кіберпросторі. Таким чином, інформація перетво- 

рюється на досить ефективну зброю, яка знищує не людей, а, перш  

за все, соціокультурні та моральні механізми регуляції людини й 

суспільства [6, с. 66].  

Як влучно зазначає О.Ю. Коваленко: «Інтернет видається правовим 

вакуумом, в якому кожен може робити, що забажає. Подальші наукові 

дослідження мають бути зосереджені на визначенні оптимальних 



 

15 

шляхів вдосконалення правого регулювання інформаційно-кому- 

нікаційних відносин» [8, с. 136]. 

Варто зазначити, що на сьогоднішній день у питанні безпеки 

інформаційно-цифрового простору Україна керується національним 

законодавством та міжнародним правом. Так, правове регулювання 

інформаційної сфери життя суспільства здійснюється Конституцією 

України, а також низкою законів та підзаконних актів, зокрема Кримі- 

нальним кодексом України, Законом України «Про основи національ- 

ної безпеки України», Законом України «Про концепцію Національної 

програми інформатизації», Законом України «Про захист суспільної 

моралі» та іншими [2, с.29]. Наша держава ратифікувала Конвенцію 

Ради Європи про кіберзлочинність, Загальну декларацію прав людини, 

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Міжнародний 

пакт про економічні, соціальні та культурні права [9]. 
Слід відмітити, що у Законі України «Про основні засади забез- 

печення кібербезпеки України» від 5 жовтня 2017 р. визначені шляхи 
державно-приватної взаємодії у сфері кібербезпеки: створення системи 
своєчасного виявлення, запобігання та нейтралізації кіберзагроз; 
підвищення цифрової грамотності громадян та культури безпекового 
поводження в кіберпросторі…; обмін інформацією між державними 
органами, приватним сектором і громадянами щодо кіберзагроз об’єк- 
там критичної інфраструктури тощо [10]. Загалом, національну систему 
кібербезпеки творить низка державних органів: Міністерство оборони 
України, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації 
України, Служба безпеки України, Національна поліція України  
(у 2015 р. запрацювала кіберполіція) тощо. Спеціалізованим органом, 
що стежить за дотриманням законів у кіберпросторі, є структурний 
підрозділ Державного центру кіберзахисту та протидії кіберзагрозам  
(з 2007 р.) [11]. 

Однак, незважаючи на розгалужену систему правоохоронних 
органів, рівень кіберзлочинності в Україні лише зростає. Тому 
доцільним є не лише постійна боротьба з негативними наслідками 
діяльності в мережі, а й формування нової етичної свідомості та 
культури в інформаційному просторі. Інформаційна етика є необхідним 
компонентом інформаційного суспільства, тому що лише вона здатна 
забезпечити необхідний рівень його інформаційної безпеки [5]. 

З цього випливає, що гармонійний розвиток інформаційного 
суспільства, який не несе шкоди людині, можливий завдяки 
оптимальному поєднанню права і моралі як регуляторів суспільних 
відносин.  

Отже, у ході дослідження було з’ясовано, що мораль і право – це дві 
самостійні категорії, тісно пов’язані між собою: формування правової 
держави неможливе без використання фундаментальних моральних 
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норм, натомість моральні принципи стають визнаними за умови їх пра- 
вового закріплення. В умовах формування інформаційного суспільства 
право і мораль як основні регулятори суспільних відносин модернізу- 
ються (адже змінюється саме суспільство), чим і обумовлена невизна- 
ченість їх співвідношення. А точніше, складність інформаційного 
простору полягає в тому, що традиційні моральні постулати для нього є 
неактуальними, застарілими. Крім того, відсутні правові механізмів 
впливу на процеси, що відбуваються у кіберпросторі (правове 
регулювання є неможливим, адже кібервідносини розвиваються такими 
стрімкими темпами, що право просто не в змозі наздогнати їх). 
Незважаючи на те, що в Україні є нормативне підґрунтя кібербезпеки, 
тобто протистояння різним загрозам в мережі Інтернет, для уникнення 
масовості порушень прав людини в цифровому середовищі необхідним 
є формування нової етики інформаційної свідомості та культури. Таким 
чином, врегулювання сфери цифрового простору та відносин,  
що відбуваються в ньому, можливе лише завдяки тісній взаємодії 
моралі та права. 
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Реалізація ґендерної рівності є одним із найважливіших аспектів 

загальнолюдського принципу рівності, який безпосередньо співвідно- 

ситься з правовим статусом людини і громадянина як центральним 

інститутом права. Так, 16 вересня 2020 року розпорядженням Кабінету 

Міністрів України № 1128-р схвалено Концепцію комунікації у сфері 

ґендерної рівності, якою вперше на сучасному етапі розвитку нашого 

суспільства було законодавчо врегульовано механізм ґендерної кому- 

нікації, у тому числі серед широкого загалу задля досягнення ґендерної 

симетрії в України. 

Аналіз вказаного нормативно-правового документу засвідчив, що 

діяльність громадських об’єднань, акції та кампанії, в тому числі в 

Інтернеті, демонструють запит суспільства на якісні зміни. 77 відсотків 

населення України (81 відсоток жінок і 73 відсотки чоловіків) вва- 

жають рівність жінок і чоловіків важливою. Поступово збільшується 

висвітлення питань ґендерної рівності у засобах масової інформації. 
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Автори документу констатують, що доволі поширеним є хибне 

переконання, що ґендерна тематика стосується лише жінок. Чоловіки 

так само зазнають дискримінації у реалізації певних прав або стають 

жертвами домашнього насильства, що нечасто стає загальновідомим та 

рідко висвітлюється у засобах масової інформації як соціальна проб- 

лема, адже у суспільстві все ще присутній стереотип про «справжнього 

чоловіка», який не скаржиться на особисті життєві негаразди, не 

звертається до лікарів, не повідомляє, у тому числі правоохоронним 

органам, про випадки застосування до нього психологічного або 

фізичного насильства з боку жінок. Тож якщо питання дискримінації 

жінок завдяки скоординованим зусиллям держави та громадянського 

суспільства є на порядку денному, то питання дискримінації чоловіків 

не отримують належної уваги. А думка, що ґендерна рівність зводиться 

до утвердження прав жінок щодо реалізації себе на ринку праці чи  

у політиці є хибною [1].  

Із Концепції комунікації у сфері ґендерної рівності слідує, що 

необхідним є комунікування проблеми ґендерної рівності як проблеми 

вибору жінки і чоловіка, при якому самодостатнім є будь-яке 

законне бажання жінки або чоловіка всупереч суспільно прийнятим 

стереотипам щодо професії, соціальної ролі, типів поведінки.  

У суспільстві на даний час часто бракує розуміння, що жінка або 

чоловік, які обрали для себе основний шлях у житті через кар’єру або 

виховання дітей, мають право на повагу та свободу від упереджень 

незалежно від змісту цього вибору. Існують в суспільстві і переконання 

в тому, що жінки і чоловіки не обмежені або не позбавлені своїх прав в 

Україні, що обумовлене недостатньою обізнаністю українського су- 

спільства про ситуацію та відповідні статистичні дані, які демонстру- 

ють, де і в якому обсязі існують ґендерні проблеми [1]. 

Уважаємо таке прагнення законодавця «комунікувати» проблему 

ґендерної рівності, підняти її на загал та суспільне обговорення 

великим кроком вперед у вирішенні «ґендерних питань» сучасного 

українського суспільства. Остання є державною програмою, яка 

полягає у роз’яснені соціальної ролі чоловіка та жінки, що проводити- 

меться в Україні наступні п’ять років. 

Так, покращення розуміння в суспільстві суті ґендерних питань 

здійснюватиметься шляхом: 

– інформування цільових аудиторій та широкого загалу про ключові 

концепції ґендерної рівності та механізм захисту прав жінок, пред- 

ставлення міжнародного досвіду переваг для різних груп жінок і 

чоловіків, дівчат і хлопців від впровадження ґендерної рівності;  

– підвищення рівня розуміння українського та міжнародного 

законодавства, програм та політик, що сприяють ґендерній рівності та 

передбачають навчання з огляду на національний механізм; 
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– проведення інформаційно-просвітницьких та навчальних заходів, 

розроблення роз’яснень та рекомендацій для посадових осіб, інших 

суб’єктів реалізації Концепції щодо здійснення комунікацій із засобами 

масової інформації з питань ґендерної рівності; комунікаційної під- 

тримки ґендерного інтегрування в реформи; 

– активізації висвітлення тематики ґендерної рівності пресою, 

телерадіомовленням, Інтернет-виданнями, соціальними мережами, 

інформаційними агентствами; 

– обговорення тематики на публічних тематичних заходах; 

– висвітлення питань ґендерної рівності в Інтернеті, зокрема на 

офіційних веб-сайтах органів державної влади; 

– проведення аудиту досліджень, визначення потреби у додаткових 

дослідженнях, проведення та широкого висвітлення результатів дослі- 

джень у засобах масової інформації; врахування результатів досліджень 

у процесі реалізації Концепції, зокрема висновків про ефективність 

заходів, визначення тематик, не охоплених раніше дослідженнями; 

використання досліджень для моніторингу та оцінки досягнення поста- 

влених завдань тематичних кампаній та мети Концепції; 

– аналізу досвіду проведення кампаній та акцій громадськими 

об’єднаннями та міжнародними організаціями, впровадження резуль- 

татів аналізу, зокрема кращих практик, під час реалізації Концепції; 

– спростування/трансформації ґендерних стереотипів щодо про- 

фесії, соціальних ролей, типів поведінки тощо із залученням відомих 

жінок і чоловіків; 

– опрацювання результатів розгляду звернень і повідомлень з 

питань торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за 

ознакою статі, дискримінації за ознакою статі, які надійшли на теле- 

фонні «гарячі лінії», до експертних рад з питань запобігання та протидії 

дискримінації за ознакою статі для здійснення моніторингу таких 

випадків та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з гро- 

мадськістю, особами, що належать до груп ризику, та постраждалими 

особами; 

– сприяння збільшенню участі жінок в політичній діяльності та 

процесах прийняття рішень, у тому числі через інформування про 

позитивне ставлення суспільства до цього; 

– сприяння збільшенню участі жінок і чоловіків у сферах праці, де 

вони менш представлені, зокрема шляхом інформаційної підтримки 

самодостатності вибору кожної людини; 

– врахування ґендерних питань в освіті; 

– засудження проявів сексизму, дискримінації за ознакою статі, 

насильства за ознакою статі, що також часто проявляється через 

сексуальне насильство та сексуальні домагання, та формування 

нульової толерантності до цих явищ; спрямування кампаній як на 
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кривдників, так і на постраждалих осіб; широкого висвітлення таких 

випадків в засобах масової інформації без засудження та звинувачення 

постраждалих осіб і моніторингу розвитку ситуацій; 

– сприяння підвищенню рівня громадської обізнаності та 

освіченості населення про загрози використання ґендерної тематики як 

інструменту гібридної агресії, а також переваги від рівноправної участі 

жінок та чоловіків у процесах, спрямованих на досягнення та 

збереження миру; 

– популяризації порядку денного «Жінки, мир, безпека»; 

– підвищення рівня обізнаності суспільства щодо індивідуально-

психологічних та фізіологічних особливостей жіночої і чоловічої статі, 

а також сприяння рівному доступу обох статей до медичних послуг у 

закладах охорони здоров’я; 

– поширення інформації про ґендерні проблеми чоловіків та шляхи 

їх розв’язання; 

– інформування про чоловіків, які підтримують ґендерну рівність; 

– проведення наукових, соціальних та інших досліджень, спрямо- 

ваних на виявлення причин суттєвої різниці у тривалості життя жінок і 

чоловіків, вжиття на основі цього стратегічних заходів з метою 

збільшення у майбутньому середньої тривалості життя чоловіків; 

– проведення моніторингу контенту в засобах масової інформації 

для виявлення сексистських та дискримінаційних практик щодо обох 

статей; реагування на такі випадки; поширення інформації про 

позитивні приклади усунення дискримінаційного та сексистського 

контенту; 

– збільшення представництва жінок в засобах масової інформації як 

учасників сюжетів та експертів [1]. 

Аналіз шляхів реалізації ґендерної комунікації свідчить, що хоча їх 

перелік і значний, однак більшість із них носить номінальний характер, 

як-то: підвищення рівня активізації, висвітлення, сприяння, врахування, 

популяризація тощо. На наш погляд, все вище зазначене потребує 

деталізації шляхом прийняття ряду підзаконних нормативно-правових 

актів та адаптації їх до практичної реалізації. 

Детальний аналіз Концепції комунікації у сфері ґендерної рівності 

свідчить про поступальний рух нашого суспільства на шляху забез- 

печення та реалізації статевого паритету, однак, містить ряд недоліків, 

серед яких відсутність серед визначень термінів поняття «комунікація у 

сфері ґендерної рівності», яке є базовим у даному документі; низка 

положень містить декларативне забарвлення та просто перераховані без 

наведення способів їх застосування, використання для досягнення мети 

документа. 
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Конституційно визначений шлях розвитку української державності 

потребує формування нового за якісною наповненістю суспільства, яке 

прийнято йменувати громадянським. В сучасній науці відсутнє як 

єдине визначення цієї категорії, визнане більшістю науковців, так і її 

нормативне закріплення цієї категорії. На думку Д. В. Лук’янова, 

громадянське суспільство є сукупністю сформованих на добровільних і 

самоврядних засадах громадських об’єднань, за посередництвом яких 

індивіди реалізують належні їм права та свободи [1, с. 74]. На держав- 

ній організації громадянського суспільства наголошує Ю.С. Шемшу- 

ченко, визначаючи його як суспільство з розвиненими економічними, 

політичними, духовними відносинами і зв’язками, яке взаємодіє  

з державою та функціонує на засадах демократії і права [2, с. 151].  

З якісною характеристикою суспільства пов’язує розуміння цієї кате- 

горії Н.М. Оніщенко, визначаючи її як історичний етап у розвитку 

людського суспільства, його конкретна якісна характеристика; сферу 

самовиявлення і реалізації потреб та інтересів вільних індивідів через 

систему відносин та громадські об’єднання [3, с. 110]. О.І. Чаплюк в 

основу розуміння громадянського суспільства покладає взаємодію 

суб’єктів, характеризуючи його як сукупність вільних рівноправних 

суб’єктів, які взаємодіють між собою з метою реалізації власних потреб 

та інтересів у різних сферах життєдіяльності суспільства та держави  

[4, с. 51]. О.В. Петришин визначає громадянське суспільство як 

важливий етап розвитку суспільства, в якому особа визнається вищою 
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соціальною цінністю, а права і свободи є рівними та невід’ємними з 

позиції пріоритету громадянського суспільства [6, с. 471]. 

Означені вище підходи до визначення громадянського суспільства 

мають важливу спільну рису, пов’язану із акцентуванням уваги на 

взаємодії суб’єктів, що реалізують надані права та покладені обов’язки. 

Процес взаємодії суб’єктів пов’язується не лише з позитивним його 

значенням для них та суспільства, а і породжує певні протиріччя, які за 

певних умов можуть перерости у конфлікти, спрямовані завдати 

суттєвої шкоди суспільній взаємодії та визначити її проблемні аспекти, 

у тому числі, за допомогою правових засобів. 

Компромісність та конфліктність у поведінці суб’єктів виявляється 

по-різному залежно від рівня соціального інституту. У соціальних 

інститутах простого (міжособистісного, внутрішньогрупового) рівня 

конфліктність і компромісність поведінки суб’єктів залежить, зазвичай, 

від суб’єктивних чинників, на які здійснює вплив об’єктивна реальність 

шляхом функціонування у єдиному просторі інших соціальних 

інститутів. У свою чергу в соціальних інститутах складного (міжгру- 

пового і державного, світової системи) рівня компромісність і конфлік- 

тність обов’язково «прив’язані» до порядку, об’єктивно встановленого 

у таких інститутах. 

Щодо функціонування конфліктів і компромісів у межах основних 

соціальних інститутів, то можна зазначити наступне. 

 Конфлікти і компроміси на міжособистісному рівні безперервно 

супроводжують людину протягом усього її життя, з моменту вступу в 

будь-яку взаємодію з іншими суб’єктами [6, с. 43]. Найбільш яскраво 

конфлікт і компроміс на міжособистісному рівні виявляється у межах 

родинних, дружніх та інших відносин. Специфікою конфліктів і 

компромісів на міжособистісному рівні є наявність соціального зв’язку 

між двома особами, який спрямований на задоволення приватних 

інтересів, що не стосуються публічної сфери. Отже, конфлікти і 

компроміси на міжособистісному рівні мають приватний характер і не 

стосуються публічних інтересів. 

У свою чергу, груповий рівень конфлікту і компромісу характери- 

зується наявністю соціального зв’язку між трьома і більше особами, 

який має приватно-публічний характер. При цьому, груповий рівень 

організації суспільства не володіє суверенітетом. 

За словами А. Г. Большакова, конфлікти та компроміси на групо- 

вому рівні організації суспільства можна поділити на внутрішньо- 

групові та міжгрупові [7, с. 18].  

Враховуючи вищезазначене, внутрішньогрупові конфлікти і 

компроміси мають приватний характер професійної, релігійної або 

іншої спрямованості, наприклад, взаємовідносини начальника та 
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підлеглого, вчителя та учня тощо. Разом із тим, внутрішньогрупові 

конфлікти і компроміси можуть трансформуватись у державний 

(загальносуспільний) рівень, якщо їх суб’єкти вступають у сферу 

правового упорядкування, яка забезпечена державним або суспільним 

впливом. 

Щодо міжгрупових конфліктів і компромісів, то вони мають 

публічно-привовий характер і можуть трансформуватись у більш 

високі рівні організації суспільства. На підставі зазначеного, вважаємо, 

що слід з’ясувати, які ознаки відрізняють конфлікт і компроміс на 

груповому і державному рівнях організації життєдіяльності соціуму. 

На нашу думку, до основних ознак, що відрізняють конфлікт і 

компроміс на державному рівні від конфлікту і компромісу на 

груповому рівні належать такі: 

– здійснення публічної влади, яка відокремлена від суспільства, за 

допомогою спеціального апарату; 

– виникнення конфлікту і компромісу у соціально неоднорідному 

середовищі; 

– наявність двостороннього зв’язку між суб’єктами конфлікту і 

компромісу та суверенною організацією суспільства, на території якої 

вони функціонують, тощо. 

По-перше, публічна влада існує та здійснюється у різноманітних 

формах організації соціуму, починаючи з первинної общини і 

завершуючи державою. При цьому у різних сферах буття соціуму 

публічна влада здійснюється по-різному.  

Так, відмінність між здійсненням влади у групі чи об’єднанні груп 

та державі полягає у наявності спеціального апарату управління, який є 

легальним та легітимним. Якщо у межах об’єднання груп публічно-

владна діяльність здійснюється за допомогою апарату, який має 

приватно-правовий характер і не характеризується легітимністю, то у 

сфері державних відносин названа діяльність забезпечується 

спеціальним апаратом управління, який має публічно-правовий 

характер і характеризується легітимністю.  

По-друге, межі дії конфлікту і компромісу мають принципове 

значення для визначення їх рівня. У разі, якщо конфлікт і компроміс не 

виходять за межі міжгрупової діяльності та не зачіпають інтересів 

інших груп, класів, об’єднань або окремої особистості й держави в 

цілому, то вони здійснюються в однорідному соціумі та не мають 

публічно-владного характеру. А якщо конфлікт і компроміс зачіпають 

інтереси різноманітних за походженням соціальних груп, окремих 

індивідів та держави в цілому, то вони здійснюються у соціально 

неоднорідному суспільстві й мають публічно-владний характер, тобто 

виходять за межі публічно групової діяльності. 
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Нарешті, конфлікти і компроміси завжди виникають між двома 

суб’єктами і здійснюються у відповідній взаємодії. При цьому 

конфлікти і компроміси на державному рівні, окрім взаємозв’язку між 

його суб’єктами, обов’язково характеризуються постійним зв’язком із 

суспільством через функціонування правових приписів, що закріплені у 

відповідних джерелах права. За словами М. М. Марченка, такі джерела, 

як правило, визнаються, забезпечуються та гарантуються державою, 

навіть якщо другою стороною конфлікту або компромісу є сама 

держава в особі своїх органів та посадових осіб [8, с. 13–15, 27–28]. 

Щодо конфліктів і компромісів на рівні світової системи, то вони є 

різновидом державних конфліктів і компромісів, що трансформувались 

на міждержавний рівень під впливом політичних, економічних, еко- 

логічних, міжнародно-правових та інших чинників. 

Особливість конфліктів і компромісів на державному рівні 

зумовлена специфікою взаємодії суб’єктів, що функціонують на 

території держави. У свою чергу специфічність самої комунікації між 

суб’єктами на державному рівні характеризується такими чинниками. 

– у державі як різновиді соціального інституту механізм регулю- 

вання суспільних відносин стає більш жорстким і має зобов’язальний 

характер. Отже, зобов’язальна сила встановленої у державі форми 

комунікації суб’єктів безпосередньо пов’язана із державним переко- 

нанням і примусом, які стимулюють бажану поведінку суб’єктів та 

утримують їх від небажаної; 

– у державі визначено функції суб’єктів комунікації, встановлено 

їхні права та юридичні обов’язки. Зазначено, що всі суб’єкти, у тому 

числі державні органи і їх посадові особи, повинні виконувати 

функціональні обов’язки і реалізувати свої права. Невиконання 

обов’язків призводить до застосування санкцій. Як наслідок, поведінка 

суб’єкта у межах держави має більш передбачуваний характер, що 

надає можливість попереджати нові конфлікти і вирішувати вже 

існуючі;  

– функціонування механізму держави забезпечує професіоналізацію 

виконання суб’єктами своїх функцій. З цією метою у державі 

здійснюється спеціальна підготовка кадрів для виконання ними 

професійних обов’язків. 

Таким чином, конфлікти і компроміси на державному рівні мають 

такі особливості. 

1. Динаміка конфлікту і компромісу здійснюється у соціально 

неоднорідному суспільстві. 

2. Конфлікти і компроміси характеризуються двостороннім 

зв’язком. З одного боку, їх учасниками є відповідні суб’єкти суспільних 

відносин, а з іншого – держава, яка здійснює загальний контроль за 
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комунікаціями цих суб’єктів. Така діяльність держави забезпечується 

спеціальним апаратом управління та примусу. 

3. Конфліктні взаємовідносини суб’єктів припиняються шляхом 

застосування насильницького консенсусу, що характерно для 

недемократичних держав, або шляхом компромісів, що притаманно 

демократичним державам. 

4. Форма та зміст конфліктів і компромісів набуває більш склад- 

ного характеру, що пов’язано з функціонуванням механізму держави, 

який забезпечує професіоналізацію суб’єктів таких конфліктів і 

компромісів. 

5. Конфлікти у державі здебільшого є передбачуваними. Це 

пов’язано із закріпленими у законодавстві моделями поведінки суб’єк- 

тів на території держави. При цьому такі моделі забезпечуються 

державним переконанням і примусом, а також запровадженими у 

суспільстві компромісними засобами. 

Підсумовуючи наведене, слід наголосити на тому, що держава  

як соціальний інститут зазнає впливу міжособистісних, групових  

та структурних конфліктів. При цьому структурні конфлікти є кон- 

фліктами державного рівня, що зачіпають систему життєдіяльності 

соціуму відповідної держави. 

Таким чином, конфлікти в межах громадянського суспільства 

визначають проблемні аспекти, подолання яких забезпечує більш 

ефективний рівень суспільної взаємодії. Особливого значення в системі 

засобів їх подолання належить державі як засобу забезпечення та 

гарантування інтересів суспільства, прав та свобод людини як вищої 

соціальної цінності. 
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та громадського суспільства 
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м. Київ, Україна 

 

Демократія, як відомо, є найбільш поширеною у світі формою 

організації державної влади. На жаль, останнім часом з боку 

громадянських суспільств виникли суттєві претензії до цієї форми 

влади. Недоліки функціонування демократії відомі не тільки 

громадянам України, але й сучасним західним державам (наприклад, 

рух «жовтих жилетів» у Франції). Однією з причин такої ситуації 

виступає відсутність відповідальності держави перед громадянським 

суспільством. Це серйозна теоретична та практична проблема,  

яку сьогодні без допомоги юридичної науки вирішити проблематично. 

А розв’язати цю проблему, з точки зору автора, можливо лише 

встановивши дійсний характер взаємовідносин між державою та 

громадянським суспільством. 

На наш погляд, характер взаємовідносин між громадянським 

суспільством і державою визначається генетичними та функціональ- 

ними зв’язками. Громадянське суспільство – це первинне утворення, 

яке шляхом об’єднання своїх членів у політичний союз створює 

державу. Таким чином, держава є вторинним утворенням, яке пок- 

ликане надавати першому певні послуги, за що отримує від нього 

платню у вигляді податків. Такими послугами, зокрема виступають 

законодавча та виконавча діяльність, правоохоронна, захист від зов- 

нішнього ворога тощо. Таким чином, перед нами класичні зобов’я- 

зальні правовідносини, де кредитор – громадянське суспільство має 

право вимагати від боржника – держави виконання своїх обов’язків: 
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вчинити на користь іншої особи (кредитора) певну дію, як-от виконати 

роботу. Договірні зобов’язання між цими сторонами зазнають своєї 

фіксації у Конституції держави як основного закону (суспільного 

договору) між державою та громадянським суспільством, де чітко 

зафіксований пріоритет суспільних інтересів над державними. Більш 

того, зокрема в українській Конституції недвозначно стверджується, 

що метою діяльності держави є благо суспільства, його громадян. 

Тому ми не можемо погодитись з існуючими в літературі думками, 

що держава – то рівноцінний з суспільством суб’єкт, рівноправний 

партнер [1, c. 8; 2, с. 55]. Вони рівноправні суто в юридичному сенсі як 

сторони будь-якого цивільно-правового договору, але не можна 

забувати генетичного та функціонального зв’язку, які існують між 

цими феноменами. Хто для кого існує, хто кого найняв? 

Якщо відповісти на ці запитання, то можна побачити, що замо- 

вником на надання послуг з боку держави виступає суспільство і в 

цьому сенсі вони ніколи не будуть рівноцінними. Замовник і вико- 

навець пов’язані відносинами, в яких пріоритетними завжди висту- 

пають інтереси замовника, задоволення яких є метою існування 

виконавця (зокрема держави). 

Але сьогодні не тільки для юристів, але й для широкого загалу є 

очевидним, що сьогодні держава неналежним чином виконує свої 

обов’язки, які покладені на неї згідно існуючого між державою та 

громадянським суспільством договору – Конституції держави.  

Відповідно до теорії юридичної відповідальності, порушення однієї 

із сторін договору свого зобов’язання призводить до покладання на 

винну сторону відповідальності, яка за своєю сутністю є юридичною. 

На жаль, з реалізацією цього постулату справи йдуть незадовільно. 

Навіть не дивлячись на імперативну норму Конституції України, яка 

передбачає відповідальність держави перед її громадянами та право 

останніх позиватися до держави за відшкодуванням матеріальної та 

моральної шкоди за незаконні дії з її боку, правозастосування з цих 

питань є досить неефективним.  

Якщо знову звернутись у якості прикладу до зобов’язаль- 

них правовідносин, то відповідно до норм цивільного законодавства 

винна сторона у випадку неналежного виконання своїх забов’язань  

або заподіянні шкоди має відповідати як у договірному, так і по- 

задоговірному порядку. Що стосується останнього, то мова йде про 

відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок недоліку, зокрема, 

наданої послуги (ст.1209 ЦК України).  

Візьмемо, наприклад, правоохоронну функцію держави, яка взяла на 

себе зобов’язання надати послугу з охорони прав та інтересів громадян 

від злочинних посягань. При цьому вона заборонила громадянам 
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використовувати всі можливі варіанти свого захисту (йдеться, зокрема, 

про право володіння короткоствольною вогнепальною зброєю). Але у 

випадку скоєння проти громадян правопорушення (злочину), держава 

пропонує відшкодувати потерпілому заподіяну шкоду, по-перше, лише 

у випадку отримання останнім каліцтва, іншим ушкодження здоров’я,  

а по-друге, лише у випадку, якщо невстановлена особа, яка вчинила 

злочин, або якщо вона є неплатоспроможною (ст.1207 ЦК). Очевидно, 

що тим самим вона звузила обсяг своєї відповідальності, що є пору- 

шенням принципу рівності сторін. Що стосується шкоди майну особи, 

яка постраждала від злочину, то ці питання пропонуються врегулювати 

у спеціальному законі, але, до цього часу, наскільки відомо автору, цей 

закон неприйнятий. 

Отже очевидним є факт неналежного виконання державою своїх 

обов’язків, а відповідальність останньої за такі недоліки у своїй роботі 

відсутня. Мається на увазі відповідальність посадових та службових 

осіб, які у своїй діяльності персоніфікують органи держави. Відпо- 

відальність держави перед суспільством має носити юридичний харак- 

тер, з встановленням санкцій за порушення своїх зобов’язань. Зрозу- 

міло, що об’єктом відповідальності має виступати діяльність певних 

органів держави, а суб’єктом – одноособові або колективні органи. 

Розглянемо випадки юридичної відповідальності окремих одно- 

особових або колективних державних органів, зокрема тих, які 

очолюють особи, посади, яких мають виборний характер. Такими, 

згідно Конституції України, наприклад, виступають посади Президента 

України, депутатів Верховної Ради України та депутатів місцевих рад.  

Як відомо, єдиним джерелом влади в Україні визнається народ, який 

прямо чи опосередковано здійснює свою владу через референдуми або 

шляхом делегування своїх повноважень органам держави або органам 

місцевого самоврядування. Зрозуміло, що ці повноваження реалізують 

не самі органи, а народні обранці, яким громадяни довіряють 

здійснення владних повноважень. Підставою обрання на певні посади 

цих претендентів є їх виборчі програми. Але вони не є просто 

обіцянками, а з точки зору зобов’язального права ці обіцянки мають 

характер юридичних зобов’язань, які беруть на себе зазначені особи 

виконувати при умові їх обрання. І наслідком їх порушення має 

наступати юридична відповідальність, в тому числі у певних випад- 

ках – кримінальна. 

Йдеться, зокрема, про випадки, коли особа, обрана на певну посаду 

на засадах виконання своєї передвиборчої програми, корінним чином 

міняє напрямки своєї діяльності. В таких діях вбачаються ознаки такого 

кримінального злочину як шахрайство, за яке вона повинна нести 

кримінальну відповідальність. Зрозуміло при цьому враховуються 
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випадки, коли невиконання передвиборчих обіцянок пов’язується з 

настанням випадків, які можна ідентифікувати як форсмажорні, інших 

причин, які унеможливлюють їх реалізацію. 

Зазначені положення необхідно поширити на сферу суспільних 

відносин, які регулюють правосуб’єктність всіх осіб, які обіймають 

виборні посади, особливо тих, які є вищими посадовими особами – 

Президент, депутати Верховної Ради. 

Отже, для юридичної науки актуальними виступають зав- 

дання розроблення теорії юридичної відповідальності держави перед 

громадянським суспільством та впровадження цих напрацювань  

у практику діяльності державних органів, оскільки без встано- 

влення юридичної відповідальності держави перед громадянсь- 

ким суспільством остання за влучним висловом англійського 

професора Джона Кіна перетвориться на лисицю, яку впустили  

у курятник [3, с. 321]. 
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Сучасні державотворчі процеси та суспільні запити опосеред- 

ковують концептуальне оновлення стратегії взаємодії громадянського 

суспільства та держави. Як слушно відмітила Н. М. Оніщенко, сьогодні 

швидкими темпами відбувається перерозподіл соціального простору 

між державою і громадянським суспільством [6, с. 92]. Активізовано 

суспільний інтерес до питань, які стосуються реформування державних 

органів та професійної діяльності працівників різних державних струк- 

тур. Це і широке обговорення судової реформи, і непересічна увага до 

оптимізації структури органів виконавчої влади, особливо щодо їх 

правоохоронної групи – реформування органів прокуратури, поліції 

тощо. Як слушно відмітила Н. С. Кузнєцова, термін «громадянське 

суспільство» набув свого особливого змісту в сучасному трактуванні та 

являє собою певний тип (стан, характер) суспільства, його соціально-

економічну, політичну і правову природу, ступінь зрілості, розви- 

неності. Громадянське суспільство є найвищим ступенем розвитку 

соціальної спільності та відповідає низці напрацьованих історичним до- 

свідом критеріїв. Інакше кажучи, громадянське суспільство – це су- 

спільство, котре здатне зробити свою державу правовою [4, с. 51]. 

При цьому варто відмітити, що останнім часом значний обсяг 

питань, у вирішенні яких беруть участь представники громадянсь- 

кого суспільства, стосується саме професійної юридичної діяльності: 

від формулювання нових концептів реформування тих чи інших 

державних структур до визначення професійних стандартів для їх 

працівників. З огляду на це відбулось суттєве зміщення акцентів у 

площині практичного використання як положень та інструментів 

вітчизняної деонтологічної науки в цілому, так і юридичної деонтології 

зокрема. 
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Відомо, що «висхідні» поняття деонтологічних дисциплін кожної 

професійної групи ґрунтуються на положеннях етики. Традиційно ці 

знання використовували у відповідному навчальному курсі профіль- 

них фахівців. І. В. Бризгалов визначив деонтологію як «розділ етич- 

ної теорії, що розглядає проблеми обов’язку, моральних вимог і 

нормативів» [1, с. 3]. В. А. Малахов влучно зазначив, що «викладання 

етики – не читання моралі й не має на меті спонукати когось до добра 

та порядності. Хоча в коло його завдань безперечно входить форму- 

вання певних засад моральної культури» [5, c. 29 ]. У Юридичній 

енциклопедії за редакцією Ю.С. Шемшученка запропоновано визна- 

чати юридичну деонтологію як галузь юридичної науки і навчальну 

дисципліну, що є узагальненою системою знань про внутрішній 

імператив службового обов’язку юриста, про кодекс його професійної 

поведінки [3].  У контексті зазначених розумінь варто відмітити, що 

тривалий час основну увагу профільних фахівців було зосереджено на 

підвищенні якості викладання деонтології у закладах вищої освіти, а 

також на впровадженні сучасних інструментів викладання положень 

про професійну етику представників різних юридичних професій. Так, 

С. Д. Гусарєв та О. Д. Тихомиров, окреслюючи основні завдання 

юридичної деонтології як навчальної дисципліни, зазначили такі: 

«Ознайомити з особливостями сфери здійснення юридичної діяльності 

як одного з видів соціальної діяльності, що здійснюється у сфері права. 

Висвітлити характерні риси практичної діяльності юристів за окремими 

напрямами спеціалізації юридичної роботи» [2, с. 30–31]. 

Однак, із підвищенням ролі громадянського суспільства в процесах 

пошуку та формування нових завдань державного розвитку, ситуація 

зазнала змін. 

Як свідчить новітній досвід створення нових та реформування 

наявних державних органів, значну увагу в процесі визначення  

їх кадрового потенціалу було відведено уточненим деонтологічним 

вимогам – морально-етичним, психологічним, показникам доброчес- 

ності тощо. Це яскравий приклад трансформації запиту громадянського 

суспільства у конкретні деонтологічні вимоги та нормативи. Широке 

суспільне обговорення морально-етичних та інших показників пред- 

ставників конкретної професійної групи детермінувало формулювання 

нового підходу до визначення відповідних деонтологічних вимог. 

Разом із тим, як показав досвід практичного використання таких 

деонтологічних вимог у формуванні кадрового потенціалу державних 

органів, залишається ряд невирішених питань. Так, на практиці 

деталізований опис морально-етичних, психологічних та інших 

деонтологічних вимог і стандартів формується кваліфікаційними 

комісіями вже на етапі їх використання. Це, у свою чергу, викликає 
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запит у громадянського суспільства на обговорення конкретних вимог 

та стандартів, ознайомлення з відповідними професіограмами, уста- 

леність підходу до їх розуміння. Тобто нагальну необхідність форму- 

лювання наукових деонтологічних положень, які на практиці сприяли б 

відкритості, прозорості, професійній визначеності у процесі форму- 

вання кадрового потенціалу кожного державного органу. 

Таким чином, у ході взаємодії громадянського суспільства і 

держави відбулась зміна парадигми у деонтологічній науці в цілому і в 

юридичній деонтології зокрема – перехід від ознайомлення з морально-

етичними характеристиками професії юриста до формування положень, 

які є домінантними в концепті створення, реформування, оптимізації 

різних державних органів, їх кадрового наповнення. 

Для формування відповідних деонтологічних положень слід 

здійснити: 

– вивчення та обговорення у наукових колах новітніх міжнародних 

стандартів у сфері деонтологічних стандартів та вимог до 

представників кожної юридичної професії, здійснити їх уніфікацію; 

– здійснити науковий аналіз наявного вітчизняного досвіду – 

реальних кейсів визначення морально-етичних, психологічних або 

інших деонтологічних вимог та стандартів для представників різних 

юридичних професій в Україні (реформування органів поліції, 

прокуратури, професійні добори суддів тощо); 

– сформувати конкретно-визначені професіограми представників 

кожної юридичної професії, як основи добору, кваліфікації, 

перекваліфікації працівників різних державних органів. 
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Сучасне українське суспільство та держава у своєму розвитку 

потребують певних інноваційних змін та трансформацій, що в знач- 

ній мірі пов’язуються з налагодженням процесу комунікації між 

громадянським суспільством та державою. Видається, це один з 

перших кроків, що здатний вплинути на можливі позитивні зміни та 

суцільну модернізацію держави.  

Втім, міркуванням про модернізацію сучасної держави в контексті 

взаємодії з громадянським суспільством має передувати уточнення 

безпосередньо змісту та сенсу самого терміну «модернізація». Під 

таким кутом зору модернізацію можливо характеризувати як гло- 

балізаційний процес, що пов’язується з прогресивним розвитком 

суспільства та держави, впливає на трансформацію різноманітних 

соціальних, державних інститутів з метою ефективного та якісного їх 

удосконалення шляхом знаходження та втілення компромісних рішень.  

Втім, жодна модернізація неможлива, якщо не знайдено спільної 

крапки дотику між суб’єктами, що здатні і можуть бути не просто 

безпосередніми учасниками такого процесу, а суб’єктами, які 

приймають необхідні, компромісні та якісні рішення, а також ефектив- 

но втілюють їх у подальше життя. 

В цьому напрямку, важливим є саме взаємодія у формі діалогу між 

громадянським суспільством та державою, що здатна вплинути на цілу 

низку різноманітних перетворень, зокрема, в економічній, політичній, 

соціальний, культурній та інших сферах у напрямку їх осучаснення та 

вдосконалення, а головне, сформувати суцільну репутацію держави. 

Тому, сама комунікація у формі діалогу має проходити у напрямку 

«громадянське суспільство-держава» засновуючись на принципах 

рівноправності, паритетності, прозорості, взаємної відповідальності, 

доступності та поваги.  

Діалог між громадянським суспільством та державою в напрямку її 

модернізації має враховувати деякі важливі моменти. По-перше, такий 

діалог являє собою комплекс ідей, завдань, пріоритетів заснованих на 

національних інтересах, які мають стати фундаментом та показником 
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розвинутості сучасного суспільства. У цьому напрямку, на сьогодні 

достатньо складно констатувати факт злагодженості та з’єднаності 

суспільства. І саме це породжує питання: що є більш дієвим у процесі 

діалогу громадянського суспільства та держави – сила примусу 

держави чи поступова, всебічна, кропітка робота інститутів грома- 

дянського суспільства? Скоріше за все, тільки сумісні та злагоджені дії 

держави та інститутів громадянського суспільства здатні просувати 

суспільство на шляху досягнення певних компромісів [1, с. 222]. Кожен 

з учасників відповідного діалогу має демонструвати своє особисте 

вміння, чути іншу позицію та намагатись її врахувати в своїх діях та 

пропозиціях [2, с. 24].  

По-друге, ефективним підґрунтям такого діалогу може виступати 

соціальний капітал як важливий первинний елемент громадянського 

суспільства, як міра взаємної довіри людей у суспільстві, що зміцнює 

та сприяє налагодженню партнерських відносин держави та інститутів 

громадянського суспільства. Коли стосунки соціального партнерства 

сформовані, держава отримує можливість більш ефективно 

використовувати людські й організаційні ресурси для вирішення 

соціальних, політичних, економічних проблем [3, с. 2–4].  

По-третє, в межах такого діалогу громадянське суспільство може 

виступати як певна гарантія: розвитку держави, запровадження 

громадянського контролю за діяльністю держави, забезпечення 

належної діяльності інститутів громадянського суспільства, посилення 

їх впливу на прийняття суспільно важливих рішень, створення умов 

для забезпечення широкого представництва громадян в органах 

державної влади та органах місцевого самоврядування тощо [4, с. 14].  

По-четверте, важливим аспектом діалогу між громадянським су- 

спільством та державою є дотримання принципу паритетності учас- 

ників: громадянське суспільство є партнером держави та бізнесу у вирі- 

шенні соціальних і суспільних проблем. При цьому саме держава бере 

на себе зобов’язання створити сприятливі правові умови для діяльності 

інститутів громадянського суспільства. До слова, у країнах Євросоюзу 

40-60 % від загального доходу організацій громадянського суспільства 

становить державне фінансування, у Німеччині неурядові організації 

надають 60 % гарантованих державою соціальних послуг. Натомість, в 

Україні фінансову підтримку організаціям громадянського суспільства 

в основному надають міжнародні донори, невелика частка їх фінан- 

сування припадає на приватний бізнес [5, с. 13] 

По-п’яте, важливу роль в діалозі між громадянським суспільством 

та державою займають питання комунікації різного рівня у формі 

проведення широкомасштабної інформаційної кампанії зі сприяння, 

зокрема, органами місцевого самоврядування доступу громадян до 
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реалізації механізму участі громадськості у формуванні та здійсненні 

державної політики. І тут визначальним, в першу чергу, є прояв 

громадської ініціативи, яка буде спиратись на загальнолюдських 

цінностях, генерувати нові ідеї, використовуючи при цьому різно- 

манітні інформаційні ресурси.  

Втім, очевидним є те, що жодна комунікація неможлива без об’єд- 

нання спільних зусиль, взаємодії органів публічної влади з органі- 

заціями громадянського суспільства та збільшення інтелектуального 

потенціалу суспільства в цілому. Натомість, громадянському 

суспільству не потрібно підміняти державу в суспільстві. У грома- 

дянського суспільства є завдання навіть важливіше: змусити державу 

бути ефективною. Крім того, громадянське суспільство ще й захищає 

державу від неї самої, від її авторитарних інстинктів [6]. 

Тож підсумовуючи викладене можливо зазначити, що комунікація у 

формі діалогу між громадянським суспільством та державою є одним з 

важливих кроків на шляху до її модернізації, що здатна сформувати 

комплекс ідей, завдань, пріоритетів заснованих на національних 

інтересах, встановити взаємну довіру людей у суспільстві, що зміцнює 

та сприяє налагодженню партнерських відносин держави та інсти- 

тутів громадянського суспільства на засадах паритетності учасників, 

виступати певною гарантією розвитку держави і, з рештою, об’єд- 

нати спільні зусилля шляхом взаємодії органів публічної влади  

з організаціями громадянського суспільства на збільшення суцільної 

ефективності держави. 
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У статті 3 Конвенції Ради Європи про запобігання насильству 

стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами 

поняття «гендер» визначене як соціально закріплені ролі, поведінка, 

діяльність і характерні ознаки, які певне суспільство вважає належними 

для жінок та чоловіків. 

Поняття статі у традиційному розумінні використовувалось для 

позначення фізіологічних, біологічних відмінностей жінки і чоловіка. 

Проте між особами різної статі, крім біологічних відмінностей,  

наявне також розрізнення за соціальними ролями, формами діяльності, 

відмінностями у поведінці тощо, характерними для конкретного 

суспільства та епохи. У зв’язку із цим вирізняється біологічна стать 

(sех) та гендер (gender). 

Таким чином можемо стверджувати, що гендер є певним 

соціальним конструктом, цей соціальний конструкт відображає, яким 

чином суспільство визначає місце та роль жінок і чоловіків у ньому.  

Окрім того, дослідники виділяють поняття «гендерних відносин», 

під якими розуміють «соціально сконструйовані відносини між 

чоловіком та жінкою, акцент у яких робиться на владних стосунках,  

у той час як біологічні відмінності вважаються другорядними»  

або ж «соціальні відносини, опосередковані статевою належністю,  

що визначають характер поведінки й поводження між особами різної 

статі при спілкуванні або здійсненні різних видів спільної діяльності» 

[1, с. 135]. 

Право відіграє суттєву роль у регулюванні гендерних відносин. 

На думку Н.М Оніщенко та О.В. Матвієнко, за умов існування 

сучасних правових механізмів та їх ролі у регулювання суспільних 
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відносин у цілому та окремих сферах життя недоцільно залишати 

регулювання гендерного питання в архаїчному стані стихійної 

саморегуляції [2, c. 71]. 

Введені в сферу правового простору гендерні відносини стають 

об’єктом правового регулювання й елементом правової системи. Таким 

чином, гендерні відносини зазнають владного впливу з боку держави, 

стають регульованими, набувають ознак стійкості, упорядкованості та 

етапності розвитку. 

Соціальний та правовий статус жінки і чоловіка залежить від безлічі 

інституційних, соціально-економічних та ідеологічних факторів, у тому 

числі політичної системи, культури, стану правового регулювання, 

стану економіки. На стан реалізації рівних прав та можливостей жінок і 

чоловік впливає й закріплений у державі тип правового регулювання 

гендерних відносин.  
Існує декілька типів правового регулювання гендерних відносин, 

вони розрізняються за направленістю впливу та сукупністю своїх 
правових засобів. Той чи інший тип правового регулювання гендерних 
відносин закріплює та підсилює існуючий у суспільстві статус жінки і 
чоловіка. Відповідно конкретний тип правового регулювання може 
сприяти становленню гендерної рівності або ж, навпаки, поглиблювати 
гендерний розрив та наявну дискримінацію. 

Таким чином виокремлюються різні типи правового регулювання 
гендерних відносин. 

Дискримінаційний тип регулювання передбачає обмеження прав і 
можливостей однієї статі порівняно із іншою. Такий тип правового 
регулювання сприяє поглибленню гендерного розриву у суспільстві та 
закріплює стереотипи щодо влади та права як атрибуту лише однієї із 
статей, розділяє сфери суспільного життя  

Патерналістський тип правового регулювання передбачає захист 
прав і свобод жінки, закріплення додаткових гарантій, поліпшення 
становища жінок у сфері виробництва і праці, охорони материнства і 
дитинства тощо. Для такого типу правового регулювання також харак- 
терний протекціонізм по відношенню до жінок на основі формальної 
рівноправності статей в ключових сферах життя.  

Егалітарний тип правового регулювання передбачає систему право- 
вих норм та реальних механізмів реалізації прав, які створюють рівні 
можливості для обох статей у всіх сферах, забезпечують паритет їх 
участі у формуванні інститутів влади і суспільства, рівномірний роз- 
поділ власності, свободу професійного та особистісного вибору. Такий 
тип правового регулювання орієнтований на досягнення як формально-
правової рівності статусів чоловіків і жінок, так і реальних мож- 
ливостей для їх здійснення. 



 

38 

Тобто держава, встановлюючи той чи інший тип правового 
регулювання гендерних відносин, впливає на них засобами правового 
впливу та визначає один із подальших напрямків їх розвитку: ство- 
рення рівних можливостей для реалізації своїх прав жінками та 
чоловіками, формальне закріплення принципу рівності у нормативно-
правових актах або ж обмеження прав та можливостей людини за 
ознакою статі. 

На нашу думку, встановлення конкретного типу правового 
регулювання гендерних відносин в цілому свідчить про те, чи є 
держава демократичною та на якому етапі розвитку вона знаходиться. 
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Наприкінці XVIІІ ст. українські землі внаслідок трьох поділів 

Польщі, потрапили під владу двох імперій – Австро-Угорської та 

Російської. Після цього майже 150 років аж до початку XX ст. українці 

перебували під владою цих імперій. Даний фактор став основополож- 

ним у функціонуванні тогочасної судової системи та особливостей 

доступу до правосуддя в умовах монархічної форми правління [1].  

Впродовж 1801–1802 рр. були відновлені городові магістрати, що 

перебували під апеляцією палат кримінального і цивільного судів. 

Городові магістрати поділялися на три департаменти: один для 

кримінальних справ і два – для цивільних. Кожен городовий магістрат 

чи ратуша володіли штатом діловодів – секретарем та канцелярськими 

службовцями. 
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У якості першої судової інстанції відновлювалась робота Надвірних 

судів в околицях імперії. Апеляційною інстанцією по відношенню до 

них служили палати кримінального і цивільного суду. Надвірні суди 

поділялися на три департаменти, кожен з яких складався з голови – 

надвірного судді і двох засідателів. У процесі здійснення правосуддя у 

відновленій судовій системі залишалася колишньою роль губернатора, 

що підтверджується відповідним наказом від 3 червня 1837 року [2]. 

Губернатору залишалися колишні права в судовій сфері, від нього 

могла надходити ініціатива щодо порушення справи, оскільки йому 

доручалося приймати рішення за матеріалами поліцейських донесень. 

У функції губернатора входив нагляд за судовим слідством і за прова- 

дженням по справах у судових органах. Губернатор міг втручатися в 

розгляд справи на будь-якій стадії в тих випадках, коли запідозрить 

упереджене і несправедливе провадження. За таких обставин він пови- 

нен був передавати в суд всі отримані про те відомості з обґрун- 

туванням призупинення судового розгляду справи і прийняття заходів 

для здійснення додаткового дослідження по справі. Судові справи в 

нижчих інстанціях він припиняв, а якщо справа розглядалася в 

Кримінальній палаті, очікував рішення і у разі незгоди з ним переносив 

справу до Сенату. До обов’язків губернатора належало стежити за 

негайним і точним введенням в дію судових рішень загалом та 

остаточних вироків, що надходять для виконання в губернське 

правління по слідчих і кримінальних справах. В останньому випадку 

йому пропонувалося строго контролювати, щоб був в точності збері- 

гався порядок, встановлений для приведення вироку у виконання [2]. 

Нижчою ланкою судової системи залишалися створені Установами 

про губернії станові судово-адміністративні органи, зокрема для міщан 

і різночинців – управи благочиння. Вони виконували не тільки судові,  

а й адміністративно-поліцейські функції. Нижній земський суд  

вів попереднє розслідування по значній кількості справ, причому діяв 

колегіально, за винятком розслідування справ про нанесення збитків 

приватним особам, яке велося капітаном-ісправником одноосібно. 

Законодавство не передбачало виконання цим судом виключно судових 

функцій – розгляд справ в якості суду першої інстанції. 
Реорганізація суду відбулась в контексті реалізації адміністративних 

реформ першої чверті XIX століття. На початку XIX ст. було здійснено 
реформування центрального управління, що позначилось на організації 
суду. Початок реформі поклав Маніфест від 8 вересня 1802 р. започат- 
кувавши вісім міністерств: військове, морське, закордонних справ, 
внутрішніх справ, комерції, фінансів, юстиції, народної освіти, які 
стали особливими судовими органами. Згідно Маніфесту управління 
судовим відомством доручалось міністру юстиції. Водночас встано- 
влювалось суміщення посад міністра юстиції – голови судового відом- 
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ства і генерал-прокурора, який очолював нагляд, що пояснювалося 
прагненням влади підсилити апарат примусу і судових репресій. 

Найважливіші завдання Міністерства юстиції становили: управління 
судовою системою і здійснення загального нагляду за діяльністю судо- 
вих установ. До завдань Міністерства входила також охорона земель- 
них прав дворянства, що здійснювалася шляхом нагляду за судово-
межовими справами. У першій половині XIX ст. головним напрямком 
діяльності Міністерства юстиції був нагляд за судовою діяльністю. 
Олександр I наголошував, що посада міністра юстиції основним 
завданням має посилення нагляду за судовою сферою [3].  

У першій половині XIX ст. Міністерством юстиції були розроблені і 
проведені заходи, спрямовані на поліпшення і прискорення діловодства 
в Сенаті і в інших судових органах. Одночасно із заснуванням 
міністерств в 1802 р. імператором був затверджений Указ про права та 
обов’язки Сенату, який закріпив за ним роль вищого суду в імперії.  
До цього часу Сенат складався з загальних зборів і дев’яти депар- 
таментів. Коло його повноважень у сфері правосуддя був широким і 
різноманітним. До компетенції Сенату входило вирішення справ по 
посадовим злочинам сенаторів і обер-прокурорів Сенату. За ним 
зберігалася роль вищої ревізійної та апеляційної інстанції. До його 
відання належали справи неправославного духовенства. 

Потрібно констатувати, що взаємовідносини Сенату і Міністерства 
юстиції не були чітко регламентовані у законодавстві, що призводило 
до частих непорозумінь. При цьому міністр юстиції як генерал-
прокурор залишався начальником канцелярії Сенату. 

При відсутності згоди сенаторів департаменту у вирішенні справи 
воно переносилося в загальні збори департаментів Сенату. Справи 
вирішувалися більшістю голосів (не менше 2/3). Якщо ж і тут рішення 
не отримувало кваліфікованої більшості або міністр юстиції був не 
згоден з ним, то думка меншості підлягала обговоренню на раді обер-
прокурорів. Винесене останнім рішення пропонувалося на розсуд 
сенаторів. У разі недосягнення консенсусу справа надходила до Дер- 
жавної ради, а далі – до імператора. 

До підсудності Сенату належали справи про посадові злочини 
наступних категорій сановників і чиновництва: сенаторів; обер-про- 
курорів; директорів міністерських департаментів і канцелярій; губер- 
наторів; губернських очільників дворянства. Посадові злочини чинов- 
ників нижчих рангів розглядалися палатами кримінального суду або 
військовими судами. 

1 січня 1810 р. започатковано додаткову судову інстанцію у вигляді 
Державної ради. Її Департамент цивільних і духовних справ розглядав 
цивільні і кримінальні справи в якості апеляційної інстанції. Спочатку 
законом, що регламентував компетенцію Державної ради, не було 
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передбачено розгляд судових справ, однак на практиці їх число 
постійно зростало. 

У цивільному процесі загальноімперського законодавства ще 
існував розподіл на провадження у справах безспірних і у справах 
спірних. Під справами безспірними розумілися договір та зобов’язання 
вчинені на законних підставах. Якщо з якихось причин та умов вони не 
здійснювалися, то одна зі сторін отримувала право звернутися в 
поліцію, яка відновлювала порушене право. Безспірними вважалися 
також справи між казною і приватними особами. Порушене в цьому 
випадку право відновлювалося поліцією. Судочинство по спірних 
справах поділялося на вотчинне і позовне. До вотчинного належали: 1) 
спори про право власності на землю; 2) спори про села; 3) спори про 
дворових людей і селян; 4) спори про право власності на рухоме майно; 
5) спори про сади, млини тощо. До позовного провадження відносились 
позови по невиконаним договорам і зобов’язанням, стосовно стягнення 
за порушення будь-якого роду прав (образи, збитки і самоуправні 
заволодіння). Проте розмежувати безспірне провадження у справі від 
спірного не завжди вважалось за можливе враховуючи неоднозначність 
та недосконалість наявної законодавчої бази [4].  

Таким чином, одним із головних завдань системи правосуддя 
першої половини XIX ст. поряд з оптимізацією внутрішньої організації 
судової системи і способів її взаємодії з іншими державними і соціаль- 
ними інститутами, виступало вдосконалення примусового виконання 
судових рішень. Основним засобом для її вирішення стала модифікація 
заходів і процедур примусового виконання юрисдикційних актів. 
Характерною рисою судового реформування можемо вважати спроби 
модернізації окремих інститутів або елементів, зокрема системи 
виконавчого провадження. Основні зусилля законодавця були зосере- 
джені на вирішенні головної проблеми зазначеної моделі виконання – 
забезпечення ефективної взаємодії суду та поліції. Відповідно до 
закону підставою для порушення провадження по виконанню судового 
рішення були отримання і реєстрація виконавчого документа з суду. 
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Громадянське суспільство є важливою інституцією, яке є невід’єм- 

ним суб’єктом в процесі утворення права. Проте, питання про роль  

і значення громадянського суспільства в процесі утворення права, 

характер його функціонування, вплив на зміст права в юридичній науці 

не отримали однозначних відповідей, переважна більшість вчених 

взагалі уникають постановки вказаних питань та надання на них 

наукових відповідей. Правоутворення – це явище складне та 

багатогранне, що пов’язане із широким колом суб’єктів, котрі беруть 

безпосередню або опосередковану участь в утворенні права. Сучасне 

наукове розуміння правоутворення, його суб’єктів має неоднозначний 

характер, та пов’язується із діяльністю: держави в особі уповноважених 

органів; громадянського суспільства, що реалізується за допомогою 

інститутів безпосередньої та представницької демократії, а також 

шляхом функціонування суб’єктів громадянського суспільства (полі- 

тичними партіями, рухами, громадськими організаціями тощо); між- 

народного співтовариства; органів місцевого самоврядування тощо. 

Досить широке коло наукових праць розкривають коло суб’єктів 

правоутворення шляхом їх поділу на дві групи. Пропонується поділити 

всіх суб’єктів, які беруть участь в утворенні права на державних, які 

реалізують публічні інтереси, та недержавних суб’єктів (до яких в тому 

числі відноситься громадянське суспільство і його суб’єкти), які 

реалізують інтереси суспільства, соціально орієнтовані інтереси, при- 

ватні інтереси тощо. Діаметрально протилежними є правоутворюючі 

процеси, які відбуваються в державі, та ті, що проходять у грома- 

дянському суспільстві. Як громадянське суспільство, так і держава є 

формами організації людей і така організація здійснюється за спіль- 
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ністю їх інтересів, необхідністю їх реалізації, охорони та захисту. 

Оскільки інтереси вказаних суб’єктів є різними, а подекуди проти- 

лежними і, навіть, конфліктними, вченими зроблено висновок, що і 

держава, і громадянське суспільство виступають засобами забез- 

печення інтересів людей, в тому числі і шляхом їх втілення у процесі 

творення права та у результаті такого творення. Вказану точку зору 

підтримують і інші вчені, характеризуючи громадянське суспільство як 

суб’єкта, що впливає на утворення права загальносоціального харак- 

теру, та державу в особі органів держави, що впливає на утворення 

права, орієнтованого на забезпечення публічних інтересів [1, с. 71]. 

Сучасними вченими пропонується застосовувати так званий «ком- 

плексний підхід» до характеристики утворення права, що відбувається 

одночасно під впливом громадянського суспільства та держави. В 

результаті пропонується вести мову про єдиний цілісний процес 

утворення права, на який впливає широке (невизначене) коло суб’єктів, 

який можливо поділити на договірне утворення права та спільне 

утворення права [2, с. 171-172].  

В юридичній науці представлені погляди вчених, які засновані на 

ідеї первинності держави та похідному характері громадянського 

суспільства. Як наслідок, обґрунтовується думка про те, що грома- 

дянське суспільство бере участь в утворенні права через громадські 

організації, політичні партії лише в межах тих правомочностей, що 

визначені державою. Це пояснюється, насамперед, правовим регулю- 

ванням діяльності суб’єктів громадянського суспільства (наприклад 

громадських організацій), що здійснюється на законодавчому рівні, 

зміст якого встановлюється державою, а також фактичним станом 

функціонування суб’єктів громадянського суспільства, що відбувається 

відповідно до законодавства та за умови участі уповноважених суб’єк- 

тів держави (наприклад, державна реєстрація окремих актів локальної 

нормотворчості). В результаті С. В. Плавич приходить до висновку про 

доцільність характеристики громадянського суспільства як суб’єкта 

правотворчості лише крізь призму діяльності держави. Вчений вважає 

за доцільне здійснити класифікацію суб’єктів громадянського суспіль- 

ства та визначити їх конкретну роль у творенні права або у впливі на 

творення права іншими суб’єктами. Це надало можливість виокремити 

органи місцевого самоврядування, громадські організації, комерційні 

організації та трудові колективи як суб’єктів громадянського суспіль- 

ства та суб’єктів творення права або суб’єктів, що впливають на тво- 

рення права [3, с. 74–75]. Також зазначається, що первинність держави 

в утворенні права пояснюється суб’єктною обумовленістю утворення 

права і ці суб’єкти, які впливають на таке утворення права, мають бути 

наділені офіційним правом прийняття правотворчого акту, яким їх 
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наділяє держава. Таким чином, сама держава є первинним суб’єктом в 

утворенні права, а всі інші суб’єкти мають похідний характер, оскільки 

вони беруть участь в утворенні права лише в тих межах, що визначені 

державою [4, с. 164].  

Особливості функціонування громадянського суспільства як 

суб’єкта утворення права потребують свого всебічного та комплекс- 

ного розкриття, що, на нашу думку, може бути здійснено шляхом 

узагальнення рівнів впливу громадянського суспільства на утворення 

права. Категорія «рівень» в енциклопедичних джерелах визначається як 

умовна горизонтальна лінія або площина, що служить мірилом; вели- 

чина, що відображає досягнення кого-небудь, чого-небудь [5, с. 1231]; 

умовна лінія чи площина здійснення певної діяльності [5, с. 1231] тощо. 

Такі рівні впливу громадянського суспільства: 

– по-перше функціонально здатні акумулювати в собі особливості 

поточного стану розвитку вітчизняного суспільства, що знаходиться на 

шляху своєї розбудови в напрямку надання йому властивостей 

громадянського в контексті його впливу на утворення права; 

– по-друге, відображатимуть особливості (напрями) впливу 

громадянського суспільства на формування права. 

Виокремлення та характеристика рівнів впливу громадянського 

суспільства на утворення права відображатиме один з основних 

аспектів суб’єктної обумовленості правоутворення, що визначається 

взаємодією суб’єктів громадянського суспільства та впливає на 

особливості права, надаючи йому інституційних властивостей. 

Складність і багатоаспектність громадянського суспільства та 

правоутворення дозволяє виокремити критерії узагальнення рівнів 

впливу громадянського суспільства на утворення права як умовної 

величини, що служить мірилом визначення кола осіб, характеру та 

змісту впливу громадянського суспільства на утворення права. 

В залежності від кола суб’єктів громадянського суспільства рівнями 

його впливу на утворення права є: 

1) безпосередній вплив на утворення права, що являє собою 

самостійний рівень впливу громадянського суспільства на 

правоутворення, який реалізується народом – тобто всіма громадянами 

держави всіх національностей шляхом реалізації безпосереднього 

волевиявлення народу, яке стосується прийняття, зміни або скасування 

норм права. Конституційне закріплення народу єдиним джерелом влади 

в Україні [6] потребує належного механізму реалізації цього статусу. 

Ч. 1 та 2 ст. 5 Конституції України закріплюють, що носієм сувер- 

енітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює 

владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місце- 

вого самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад 



 

45 

в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане 

державою, її органами або посадовими особами [6]. В юридичній 

доктрині вказаний статус народу України як єдиного джерела влади 

переважно пов’язується з наявністю ефективно функціонуючих 

інститутів прямої та представницької демократії, ключове місце в яких 

займає реалізація цього статусу народом в сфері утворення права; 

2) опосередкований вплив на утворення права, що являє собою 

самостійний рівень впливу громадянського суспільства на право- 

утворення, який реалізується ним через об’єднання громадян шляхом 

здійснення офіційного або неофіційного тиску на суб’єктів творення 

права щодо прийняття, зміни або скасування норм права. Варто 

наголосити на тому, що саме опосередкований вплив громадянського 

суспільства на утворення права відбувається через об’єднання 

громадян, які здатні акумулювати потреби та інтереси громадян, їх 

узагальнити та впливати на процес утворення права в контексті 

реалізації, охорони чи захисту потреб та інтересів громадян, щодо яких 

вони утворили відповідне об’єднання. Центральне місце в системі 

об’єднань громадян займають громадські організації та політичні 

партії, які відіграють роль суб’єкта, що опосередковує вплив 

громадянського суспільства на утворення права. 
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Громадянське суспільство, на нашу думку, є комплексним 

конституційно-правовим явищем, яке передбачає взаємовигідні зв’язки 

суспільства і держави задля забезпечення високорозвинених еконо- 

мічних, політичних, правових, культурних, соціальних, самовряд- 

них та інших відносин, функціонує на засадах демократії і права в умо- 

вах конструктивної і цілеспрямованої співпраці держави і суспільства, 

що позиціонує законодавчо унормовану реальну, а не примарну, 

можливість контролю держави суспільством і його вплив на політику 

держави та її функціональну діяльність. 

Концепт громадянського суспільства вимагає, щоб судові органи 

здійснювали справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення 

спорів, зокрема й у сфері публічно-правових відносин, з метою ефек- 

тивного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та 

інтересів юридичних осіб, тобто членів суспільства, від порушень з 

боку суб’єктів владних повноважень.  

Основу концепту громадянського суспільства, поряд з іншим, 

складають певні правові підходи, позиції, принципи, що дістали 

усталене застосування в рішеннях національних і міжнародних судових 

органів. Національні суди відповідно до статті 17 Закону України «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV застосовують як джерело 

права при розгляді справ положення Конвенції про захист прав людини 

і основоположних свобод та протоколів до неї, а також практику 

Європейського суду з прав людини та Європейської комісії з прав 

людини. Відтак, доцільним є аналіз тих правових підходів і принципів, 

що містяться у судових рішеннях, поза межами яких формування 

громадянського суспільства, а, отже, і правової держави, неможливо.  
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По-перше, принцип правової визначеності як засаднича основа 

принципу верховенства права (до прикладу, рішення ЄСПЛ від  

28 листопада 1999 року в справі «Брумареску проти Румунії», пункт 

61). Правова позиція ЄСПЛ в цьому аспекті є такою: закон має бути 

доступним і передбачуваним, вираженим з достатньою точністю  

та ясністю, що дозволяє особі корелювати свою поведінку на даний 

момент і на майбутнє відповідно до вимог чинного законодав- 

ства (Рішення ЄСПЛ від 13 грудня 2001 року у справі «Церква 

Бессарабської Митрополії проти Молдови», пункт 109). Така правова 

позиція підтримана й національним судом [1].  

По-друге, реальний, а не примарний, судовий захист прав особи. 

Судові органи відповідно до міжнародних стандартів зобов’язані 

гарантувати не теоретичні чи примарні права особи, а забезпечувати 

реальний практичний та ефективний захист прав людини, що 

передбачає відновлення порушених прав (до прикладу, рішення ЄСПЛ 

від 30 травня 2013 року в справі «Наталія Михайленко проти України», 

пункт 32). Поняття «ефективний засіб», відповідно до усталеної право- 

вої позиції ЄСПЛ, вимагає запобігання порушенню або припиненню 

порушення прав, а так само встановлення механізму відновлення, 

поновлення порушеного права.  

Отже, ефективний засіб означає: 1) запобігання, недопущення 

виконання тих заходів, які суперечать Конвенції, або настання такої 

події, наслідки якої будуть незворотними для особи; 2) права особи є 

реально захищеними у разі практичного застосування ефективного 

механізму їх захисту; 3) обов’язкове відновлення порушених прав, 

інакший підхід – суперечитиме принципу верховенства права. 

Національні суди, мотивуючи ухвалення відповідних рішень, системно 

використовують таку правову позицію [2]. 

По-третє, обов’язок суду враховувати належні докази у справі, 

інакше – порушується принцип справедливості. Відповідно до 

усталеної практики ЄСПЛ у разі якщо національні суди ігнорують 

конкретний, доречний, важливий і належний доказ, наведений 

клопотальником у конкретній справі, має місце порушення судом 

принципу справедливості, що закріплений у статті 6 Конвенції (до 

прикладу, рішення ЄСПЛ від 3 липня 2014 року у справі «Мала проти 

України», пункт 48; рішення ЄСПЛ від 21 квітня 2011 року у справі 

«Нечипорук і Йонкало проти України», пункт 280).  

У постанові Верховного Суду від 18 січня 2018 року, справа  

№ 910/12017/17, наголошено, що суд оцінює докази за своїм 

внутрішнім переконанням, проте таке переконання має грунтуватися на 

всебічному, повному, об’єктивному та безпосередньому дослідженні 
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наявних у справі доказів [3], що узгоджується з правовою позицією, 

висловленою ЄСПЛ.  

Про-четверте, неприпустимість принципу дискримінації сторін у 

судовому процесі. За правовою позицією ЄСПЛ, «відмінність у 

ставленні є дискримінаційною, якщо вона не має об’єктивного та 

розумного обґрунтування, іншими словами, якщо вона не переслідує 

легітимну ціль або якщо немає розумного співвідношення між 

застосованими засобами та переслідуваною ціллю. Договірна держава 

користується свободою розсуду при визначенні того, чи та якою мірою 

відмінності в інших схожих ситуаціях виправдовують різне ставлення» 

(до прикладу, рішення ЄСПЛ від 21 лютого 1997 року у справі «Ван 

Раалте проти Нідерландів» пункт 39). Отже, дискримінація означає 

поводження з особами у різний спосіб за однакових, подібних 

ситуаціях, без об’єктивного і розумного обґрунтування чи пояснення. 

Громадянське суспільство несумісне з проявами дискримінації, 

особливо у сфері судового захисту прав і законних інтересів людини і 

громадянина.  

По-п’яте, принцип рівності сторін у судовому процесі. За пунктом 

7 частини 2 статті 2 КАС України однією із основних засад судо- 

чинства є дотримання принципу рівності перед законом, що передбачає 

запобігання всім формам дискримінації. ЄСПЛ неодноразово апелює до 

принципу рівності у своїх рішеннях. До прикладу, справа «Надточій 

проти України», заява № 7460/03, рішення від 15 травня 2008 року [4]. 

За правовою позицією ЄСПЛ, принцип рівності сторін є одним із 

складників концепції «справедливого судового розгляду», відповідно 

до якої кожна сторона повинна мати розумну можливість представляти 

свою сторону в умовах, які не ставлять її в суттєво менш сприятливе 

становище порівняно з опонентом [5].  

По-шосте, принцип найбільш сприятливого тлумачення законо- 

давства. За правовою позицією ЄСПЛ, будь-яка невизначеність, супе- 

речність, неясність законодавства мають тлумачитися на користь 

особи. До прикладу, Верховний Суд у своїй постанові від 18 січня 

2018 року, беручи до уваги таку правову позицію ЄСПЛ, викладену  

у справах «Серков проти України» (заява №39766/05), «Щокін  

проти України» (заяви № 23759/03 та №37943/06), дійшов висновку  

«з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини, яка 

сформувалась з питань імперативності правила про прийняття рішення 

на користь платників податків при існуванні неоднозначності у тлума- 

ченні прав та/чи обов’язків такого платника», про «протиправність 

визначення позивачу податкового зобов’язання з транспортного 

податку» [6]. 
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По-сьоме, непорушність права власності. Досягнення такої 

непорушності забезпечується засобом утілення у правову реальність 

таких трьох принципів як: законність втручання; втручання переслідує 

виключно «суспільний», «публічний», а не приватний, інтерес; виправ- 

даність втручання засобом легітимної мети. Саме ці три критерії 

напрацьовано ЄСПЛ за статтею 1 Першого протоколу Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод в аспекті втручання у 

право на мирне володіння майном (справи «Щокін проти України» від 

14 жовтня 2010 року, «Сєрков проти України» від 7 липня 2011 року, 

«Колишній король Греції та інші проти Греції» від 23 листопада  

2000 року, «Булвес» АД проти Болгарії» від 22 січня 2009 року, 

«Трегубенко проти України» від 2 листопада 2004 року та ін.).  

Національні суди, слідуючи правовим позиціям ЄСПЛ, формують 

відповідну національну судову практику. До прикладу, Верховний Суд 

у постанові від 30 січня 2018 року, справа № 740/737/15, в мотивуваль- 

ній частині рішення аргументував, що «втручання держави в право на 

мирне володіння майном може бути виправдане за наявності об’єк- 

тивної необхідності у формі суспільного, публічного, загального 

інтересу, який може включати інтерес держави, окремих регіонів, гро- 

мад». Проте «втручання в право власності», навіть якщо воно є в інте- 

ресах суспільства, буде розглядатися як порушення статті 1 Першого 

протоколу, якщо не було дотримано справедливої рівноваги (балансу) 

між інтересами держави (суспільства), пов’язаними з втручанням, та 

інтересами особи, яка так чи інакше страждає від втручання. Відтак, 

необхідний баланс не буде дотримано, якщо особа несе «індивідуаль- 

ний і надмірний тягар» [7]. 

Отже, формування громадянського суспільства неможливе поза 

межами: функціонування незалежної, неупередженої судової гілки 

влади; національне законодавства має враховувати міжнародні 

стандарти у сфері судочинства; національні суди зобов’язані керу- 

ватися міжнародними стандартами у сфері судочинства і формувати 

судову практику, що кореспондує таким вимогам.  
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Оцінюючи та узагальнюючи різні концепції громадянського 

суспільства, описані у працях Аристотеля, Ґ. Геґеля, Ціцерона, І. Канта, 

Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локка, Ф. Фукуями та їх сучасних послідовників – 

вітчизняних і зарубіжних теоретиків, соціологів і філософів права, 

громадянське суспільство можна визначити як субстанцію життє- 

діяльності демократії, розвитку верховенства права та утвердження 

справедливості через впровадження соціальних змін. 

Громадянське суспільство у розумінні ліберальної концепції має 

виступати посередником між громадянами та державними інститутами, 

сприяючи дотриманню балансу приватного та суспільного інтересу [5]. 

При цьому в державах «слабкої демократії» громадянське суспільство 

виконує також роль каталізатора державного реформування, який, 

гостро реагуючи на недоліки державного управління, ініціює та 

пришвидшує здійснення реформ. 

Питання реформування інститутів державної влади в Україні 

залишається актуальним протягом багатьох років, особливо що 

стосується судової влади. Важливу рушійну роль у цьому процесі 

відіграють представники громадянського суспільства, які висвітлюють 

суспільний запит на судову реформу, беруть активну участь у 

напрацюванні змін до законодавства, а також здійснюють моніторинг 

за функціонування судової влади. Зазвичай їхня увага прикута до 
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розгляду резонансних справ, або, як їх ще називають, судових справ зі 

значним суспільним інтересом, а також до організації роботи судової 

системи (призначення суддів на посади, притягнення їх до дисци- 

плінарної відповідальності, обрання суддів до органів суддівського вря- 

дування тощо). Тобто можна стверджувати, що громадськість впро- 

ваджує соціальні зміни через активну політичну діяльність, спрямовану 

на реформування судової системи та громадський контроль за її 

ефективним й етичним функціонуванням. 

Представники громадянського суспільства здійснюють зазначену 

діяльність у формі громадських спілок, громадських організацій та їх 

альтернативних форм: громадських рухів, активістів, експертів, 

блогерів (за кількістю переглядів та підписників окремих осіб можна 

назвати лідерами громадської думки, а тому їх вклад у розвиток 

соціальних змін не варто применшувати).  

Представники громадянського суспільства в Україні досить активно 

функціонують у колаборації з різними правозахисними організаціями 

та міжнародними фондами, які надають для них як фінансову, так і 

технічну допомогу, забезпечуючи їм доступ до ознайомлення з 

найкращими світовими практиками функціонування демократичного 

суспільства. Переймаючи досвід інших країн розвиненої демократії, 

представники громадськості більш конструктивно формують і 

висловлюють власне бачення суспільних змін, що робить їх діяльність 

більш послідовною та орієнтованою на стандарти демократії.  

Про загальний стан розвитку громадянського суспільства в Україні 

можна ознайомитись в аналітичних матеріалах та соціологічних дослі- 

дженнях [1; 3]. Аналізуючи та враховуючи наявні публікації присвячені 

аналізу функціонування громадянського суспільства в Україні, 

пропонуємо зосередитись на окремих позитивних аспектах взаємодії 

громадськості та судової влади, які вплинули на модернізацію судової 

системи і сприяли підвищенню довіри до судової влади.  

На нашу думку зміни, які супроводжували судову владу протягом 

останніх років багато в чому відбулися завдяки активній позиції 

представників громадськості та відкритості представників судової 

влади до змін. 

Так, одним із досягнень є запровадження електронного деклару- 

вання суддів та представників органів суддівського врядування як 

важливий елемент фінансового моніторингу їх способу життя та 

доброчесності, а також прийняття нового антикорупційного законо- 

давства, яке спрямоване на запобігання та виявлення ознак корупції у 

діяльності представників судової системи.  

Доброчесність – це невід’ємна складова етичних вимог, зокрема, до 

посади судді, дотримання та демонстрація якої є гарантією авторитету 
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судової влади. У суспільному запиті вона є основною вимогою до 

представників українського судочинства.  

Разом з тим оприлюднення фінансових декларацій суддів нерідко 

має і негативні наслідки, такі як вчинення злочинів проти суддів [4], 

маніпулятивне висвітлення інформації щодо них у соціальних мережах, 

тиск на суддів у резонансних справах та створення інформаційного 

контенту з аналізом декларацій суддів, візуалізацією їх майна тощо. 

Часом такі інформаційні матеріали виходять за межі привернення уваги 

широкого кола людей до питань доброчесності суддів, і викори- 

стовуються як засіб формування у суспільства негативної думки 

стосовно суддівського корпусу або окремого судді. Відкритість 

фінансової інформації, яка міститься у деклараціях суддів, не 

перешкоджає будь-якій особі використати її на власний розсуд, у тому 

числі з метою, яка може зашкодити конкретному судді та членам його 

сім’ї. А відсутність обліку та повної ідентифікації осіб, які ознайо- 

мились із такою фінансовою інформацією, унеможливлює притягнення 

до відповідальності за її неправомірне використання.  

Якщо ми подивимось на досвід США у питаннях фінансової 

звітності суддів та працівників судової системи, то побачимо, що наша 

модель декларування і їхня є подібними, проте у їхніх правилах діє 

процедура відкриття фінансової інформації про суддів [6]. Інформація 

про факт подання суддями фінансового звіту відкрита для громадсь- 

кості протягом 30 днів з моменту подання, але відкриття фінансової 

інформації здійснюється за запитом особи, оформленим у письмовому 

вигляді. Одним з обов’язкових пунктів такого запиту є підтвердження 

підписом заявника того, що він розуміє, що законом заборонено 

отримувати або використовувати інформацію, викладену у фінансо- 

вому звіті судді, з будь-якою незаконною метою чи в комерційних 

цілях, окрім засобів масової інформації та комунікацій для поширення 

серед широкої громадськості. Також особа погоджується, що їй відомо 

про покарання у вигляді штрафу (у розмірі до 10 000 доларів США) або 

позбавлення волі (строком до 5 років), або застосування двох видів 

покарань за незаконне використання інформації, вказаної у звіті. Крім 

того, орган, до якого направляється запит, перевіряє подану у ньому 

інформацію, ставить до відома особу, про яку запитується інформація, 

та приймає рішення про відкриття фінансової інформації, враховуючи 

легітимну мету такого запиту та ризики вчинення протиправних  

дій стосовно суддів чи правосуддя. Особу також повідомляють,  

що її запит обліковується. Із формою запиту можна ознайомитись за 

посиланням[7]. 

На нашу думку, досвід США є позитивним для запозичення в 

національне судоустрійне та антикорупційне законодавство, адже 



 

53 

питання вільного доступу до фінансової інформації відносно суддів 

потребує удосконалення з метою запобігання негативним наслідкам та 

неправомірному використанню такої інформації.  

До інших досягнень взаємодії громадськості та судової влади також 

слід віднести ініціювання змін у законодавстві, завдяки яким суди у 

своїй роботі стали більш відкритими, а судовий процес гласним. Так, у 

2018 році представниками судової влади було створено та забезпечено 

функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної 

платформи «Судова влада України», яка надає доступ будь-якій особі 

до вичерпної інформації, що стосується суду, суддів та судового 

процесу. Крім того, на вимогу суспільства суди активно ведуть 

сторінки у соціальних мережах та взаємодіють із журналістами через 

функціонування інституту суддів-спікерів та прес-секретарів суду, які 

уповноважені надавати публічні коментарі та представляти пози- 

цію суду щодо розгляду справ. Також у зв’язку зі змінами в про- 

цесуальному законодавстві тепер майже не виникає процесуальних 

суперечок у судах з приводу здійснення учасниками справи чи віль- 

ними слухачами відео– та фотофіксації, що також є досягненням 

громадськості, які активно запроваджували цю практику і відстоювали 

своє право на фіксацію судових засідань. Такі заходи забезпечують 

прозорість судової системи та підвищують довіру до судової влади. 

Справедливим буде зазначити, що активна позиція громадськості у 

певних правових питаннях також вплинула на трансформацію судової 

практики в частині розвитку конвенційного права та практики ЄСПЛ. 

Громадські організації спільно з міжнародними неурядовими орга- 

нізаціями провели значну кількість заходів спрямованих на розвиток 

правової обізнаності правників, в тому числі суддів, у питаннях 

застосування практики ЄСПЛ.  

Не менш важливою була роль представників громадськості у 

відборі суддів до новоствореного Верховного Суду: громадські акти- 

вісти сприяли тому, що цей процес відбувся максимально відкрито і 

прозоро, унаслідок чого довіра до цієї інституції є досить високою як 

серед громадян, так і серед правників.  

При цьому, подекуди можна спостерігати і радикальну поведінку 

представників громадськості, що виходить за межі вільного 

висловлення думок та спрямована на дискредитацію окремих пред- 

ставників судової системи, яка підриває авторитет всієї судової влади. 

Нерідко громадськість організовує пікети, мітинги та акції під будів- 

лями суду з використанням піротехніки, гучномовців, звуковідтворю- 

вальної апаратури, барикадують судові процеси, псують меблі у залах 

судових засідань тощо. Такі дії представників громадськості зазвичай 

залишаються поза межами юридичної відповідальності, оскільки 
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відсутні чіткі критерії меж допустимої поведінки учасників мирних 

зібрань у ситуаціях, коли їх дії межують з кримінальними та 

адміністративними діяннями [2]. 

Такі форми вияву громадської думки, з одного боку, сигналізують 

про суспільний резонанс справи і суспільну напругу, пов’язану з 

недовірою громадян до суду, а з іншого, можуть стати інструментом 

тиску на суд та не сприяють утвердженню демократії, адже посягають 

на незалежність судової влади. Феномен такого прояву громадянської 

позиції потребує подальшого наукового дослідження та пошуку 

ефективних інструментів юридичного реагування, адже будь-яка 

економічна, медична чи політична криза в суспільстві підвищуватиме 

градус суспільної напруги, яка знаходитиме свій прояв у радикальних 

діях відносно суддів. 

У свою чергу, представники громадськості також часто стикаються 

з важкими умовами своєї діяльності, сутичками з правоохоронними 

органами, тиском і погрозами від невстановлених осіб, відсутністю 

реальних юридичних засобів захисту, що свідчить про проблемні 

аспекти утвердження громадянського суспільства в Україні.  

На наш погляд, загалом Україна має позитивний досвід взаємодії 

судової влади з представниками громадянського суспільства. Пози- 

тивною формою взаємодії слід вважати проведення спільних заходів із 

залучення всіх заінтересованих осіб у форматі відкритого діалогу, 

своєчасне висловлення громадськістю власного бачення проблемних 

питань у судах та конструктивне формування суспільного запиту, 

спільне напрацювання та обговорення необхідних змін до законо- 

давства про судоустрій і статус суддів. Основними принципами такої 

взаємодії мають залишатися взаємоповага, відкритість до змін, 

ефективне урядування судової влади і відсутність радикалізму та/або 

екстремізму. Громадськість має бути почута, а ініціювання та 

впровадження реформ не повинно бути основане на підриві довіри до 

судової влади та порушенні гарантій правового статусу суддів.  
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Демократична держава в системному своєму розвитку постійно 

стикається з масою проблем пов’язаною з соціалізаційною діяльність її 

органів та формуванню відповідного рівня суспільної моралі та етичної 

поведінки елементів суспільства в такій державі. У нашому житті 

етична поведінка потрібна у всіх сфера, зокрема її роль надзвичайно 

важлива в формуванні і діяльності інститутів громадянського суспіль- 

ства. Інститути громадянського суспільства відіграють життєво важ- 

ливу зростаючу роль у розвитку сучасного вільного, безпечного та 

гуманного суспільства впродовж останніх десятиліть. 

Принципи та вимоги загальної моралі набувають своєї конкретизації 

в різних видах спеціалізованої, професійної діяльності. Виділення 
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особливих професійно-етичних настанов, в яких загальнолюдські 

принципи моралі конкретизуються відносно тієї чи іншої спеціалізо- 

ваної діяльності, зумовлено низкою факторів: воєрідністю місця та 

діяльності представників професії, сфери діяльності в суспільстві; 

специфікою відносин, що складаються в процесі цієї діяльності; підви- 

щеними моральними вимогами, особливою напруженістю, складністю 

реалізації етичних норм у певних професіях, сферах діяльності [3; 9] 

Інститути громадянського суспільства формуються поступово. Як 

цілісний механізм, воно виникає на певному етапі історичного 

розвитку. Основними передумовами процесу формування громадянсь- 

кого суспільства є: індивід, який має фундаментальні громадянські 

права і свободи; існування вільних від прямого державного втручання 

«зон», необхідних для створення інститутів громадянського суспіль- 

ства; формалізована законність, свобода підприємництва, публічність, 

наявність у суспільстві прагнення злагоди, толерантності, взаємо- 

поваги, які мають стати основою мотивації поведінки як окремого 

індивіда, так і суспільства в цілому. Мораль виникає та існує лише в 

контексті тих чи інших людських відносин. Це можуть бути не тільки 

стосунки між людьми, а й ставлення людей до природи. В остаточ- 

ному підсумку ті моральні відносини, які домінують у суспільстві, і 

визначають, яким є це суспільство – тоталітарним чи демократичним, 

мілітаризованим чи миролюбним, екологічним чи природо 

руйнівними. [3] 

Важливим моментом становлення інститутів громадянського 

суспільства є визнання суспільством факту їх існування, а також 

визнання їх права і спроможності реагувати на процеси, які відбу- 

ваються в суспільстві, позитивно впливати на їх перебіг. Отже, меха- 

нізм розвитку інститутів громадянського суспільства інкорпорує інтер- 

активні механізми та потребує суспільного визнання і легітимації. 

Перш за все – з боку державних інституцій [5], а також з боку інших 

інститутів громадянського суспільства Важливо й те, що більшість 

українців пов’язує цінності демократії не тільки з політичними свобо- 

дами, але й з підвищенням матеріального добробуту. Соціологічний 

аналіз виявив такі тенденції. Серед найхарактерніших ознак суспільної 

системи, яку можна вважати демократичною, поряд з політичними 

аспектами життя, важливу роль відіграють соціально/економічні. 

Значна частина населення вважає, що демократія характеризується 

забезпеченням основних матеріальних благ, поліпшенням економічних 

умов [10]. 

Мета інститутів громадянського суспільства полягає, в першу чергу, 

в реалізації представництва в суспільстві інтересів усіх верств 

населення. В умовах демократії громадяни залучаються до: форму- 
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вання державно-управлінських рішень; • реалізації цих рішень; 

суспільного нагляду за діяльністю влади. За умов громадянського 

суспільства, наявності великої кількості інформації та її руху інтереси 

людей нерідко виявляються у різних площинах. Логіка розвитку 

інститутів громадянського суспільства полягає в перетворенні різних 

інтересів в альтернативні, належним чином обґрунтовані, та їх 

реалізацію саме на державному рівні. Вони мають виробляти 

компромісні політичні рішення, формувати громадську думку, 

значення якої в умовах громадянського суспільства постійно зростає. 

Політичні інститути й політичні теорії взаємопроникають і зливаються 

в тому розумінні й тією мірою, що й ті, які прагнуть об’єднувати 

людей, об’єкти й події під певним поняттям спільного добра чи 

спільного інтересу [11]. 

Механізми взаємодії держави та інститутів громадянського 

суспільства науковці розглядають в кількох аспектах. З позиції 

юридичної науки, громадянське суспільство, як складова держави, є 

такою моделлю суспільного розвитку, яка пропонує збалансований 

взаємоконтроль і взаємообмеження державних органів і недержавних 

утворень (інститутів громадянського суспільства) для того, щоб 

діяльність державних органів завжди перебувала в полі зору 

недержавних структур, які, в свою чергу, мають співвідносити власні 

дії із законами та враховувати об’єктивні потреби держави [6].  

З позиції соціології, громадянське суспільство – це особливий тип 

індивіда, якому притаманні, з одного боку, високий рівень автономії від 

соціуму взагалі і від держави зокрема, а з іншого – здатність конструк- 

тивно спілкуватися з іншими особистостями заради суспільного миру 

[7]. У політологічних дослідженнях вирізняються три моделі взаємо- 

дії держави і громадянського суспільства: конфронтаційна, патерна- 

лістська та консенсусна. [8]. 

Інститути громадянського суспільства мають забезпечувати 

зворотний зв’язок між державою і суспільством, здійснювати контроль 

за діяльністю державних органів та пропонувати їм свої програми 

вирішення кризових питань. Важливу роль у цьому відіграють 

створювані політичними партіями, громадськими організаціями (чи за 

їх участю) засоби масової інформації. Громадські організації, поряд  

з партіями, є важливим компонентом громадянського суспільства. 

Політична діяльність для громадських організацій є не метою, а лише 

засобом досягнення певних цілей[1] 

Безумовно, громадський контроль не є досконалим, але все ж 

залишається одним із найбільш продуктивних способів протистояння 

узурпації влади та її відриву від інтересів і потреб громадян. 

Громадський контроль передбачає транспарентність і демократичність 
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управлінських процесів (зокрема процедури прийняття рішень), доступ 

громадян до інформації (у тому числі й до тієї, що збирається та 

зберігається органами державної влади), присутність представників 

громадськості на засіданнях органів державного управління, роботу 

громадських рад, проведення громадських слухань і круглих столів, 

участь незалежних експертів в атестації державних службовців, чіткі 

процедури оскарження та апеляції тощо. Громадський контроль, крім 

інструментальної функції, яка сприяє постановці й вирішенню питань 

публічного адміністрування, відіграє й морально-психологічну роль. 

Громадський контроль є способом підтримки гідності та самоповаги, 

засобом самоствердження громадян. Контролюючи належне виконання 

державними інстанціями їх повноважень, особа вимагає визнання свого 

права на етично обґрунтовані якісні послуги. [3] 

Важливим завданням, яке ставлять перед собою інститути гро- 

мадянського суспільства, є ідеологічна робота та виховання населення. 

За умов, коли інститути громадянського суспільства сповідують 

демократичні ідеали, загальнолюдські цінності, ідеологічна робота 

сприяє зростанню політичної культури громадян[1] 

В умовах створення демократичної держави, а також її розвитку 

інститути громадянського суспільства відіграють основну роль кон- 

тролю та формуванні основних векторів розвитку державної політики. 

Громадські організації, професійні спілки, політичні партії набагато 

швидше можуть адаптуватися до вимог сучасного динамічного, інфор- 

маційного суспільства. Можливість адекватно по швидкості і по змісту 

реагувати на змінні потреби суспільства, становить один із етапів 

соціалізаційної діяльності органів державної влади. Держава сприяючи 

розвитку інститутів громадянського суспільства, має можливість все 

грунтовніше укорінювати позиції демократії та порядку. Разом з тим, 

організації громадянського суспільства, як рушійна сила для відо- 

браження потреб суспільства також відіграє функції : виховання 

морально-етичних констант. Тому очевидним є потреба розробки 

модельних етичних правил для організацій громадянського суспільства, 

що могли б стати основою для розробки етичних кодексів в даних 

формуваннях, або прийняття етичного кодексу – обов’язковою умовою 

реєстрації даної організації. 
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Українські дослідники зазначають, що стан правової політики та її 

впровадження в нинішніх умовах України не відповідає завданням 
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модернізації суспільства і держави. В Україні на практиці існують 

проблеми у сфері належного дотримання прав людини, мають місце 

факти порушень таких основоположних прав особи, як право на життя, 

здоров’я, безпеку, власність, оплату праці, соціальний захист тощо. 

Тому, аналіз нинішнього стану формування та реалізації правової 

політики, її складових правових категорій є особливо актуальним на 

сьогодні, зважаючи на суспільно-політичну ситуацію в Україні, а також 

на внутрішні та зовнішні виклики, котрі постали перед нею. 

Нині можна виділити два основні напрями розвитку національного 

права: 

– удосконалення законодавства, приведення юридичних норм у 

відповідність з новим рівнем, досягнутим нашим суспільством; 

– підвищення ефективності дії вже існуючих норм права, їх 

відповідність сучасним завданням, що стоять перед українським 

суспільством. 

Зазначимо, що саме право є важливим засобом регулювання 

взаємовідносин людей і суспільства в цілому, тому його призначення 

полягає, насамперед, в регулюванні відносин громадян, їхньої 

поведінки, враховуючи їхні індивідуальні потреби, в направленні дій 

громадян в інтересах суспільства. Цей висновок є дуже важливим, 

оскільки, на жаль, нині в українському суспільстві дуже часто публічна 

влада правовими механізмами забезпечує інтереси насамперед 

корпоративних членів суспільства. Тим самим, створюються комфортні 

умови функціонування для обмежено визначеної кількості громадян, 

що десонує з інтересами суспільства в цілому. А це, у свою чергу, 

викликає поглиблення соціального розшарування в суспільстві і, як 

наслідок, загострює соціальну напругу в ньому, що не сприяє 

подальшому розвитку держави. 

Зазначимо, що правова політика України, як особливий різновид 

державної політики загалом, має бути направлена на : визнання, дотри- 

мання і забезпечення основоположних прав і свобод людини і грома- 

дянина; формування правової державності; судово-правову реформу; 

удосконалення законодавства; усвідомлення усім суспільством і, в 

першу чергу публічною владою, нової, гуманістичної ролі права і усієї 

юридичної системи; пошук мирних конституційних шляхів вирішення 

виникаючих конфліктів. Саме на зазначене направлено здійсню- 

вані в Україні децентралізація влади і реформи в різних сферах 

життєдіяльності суспільства.  

«Правову політику» можна визначити як комплекс цілей, заходів, 

завдань, програм, установок, які реалізуються у сфері дії права і 

шляхом застосування права. Мається на увазі сфера відносин, зв’яз- 

ків та інтересів, що охоплюється поняттям «правовий простір» і 
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об’єктивно мають потребу в регуляторному упорядкуванні з боку 

публічної влади. Кінцева мета правової політики – побудова правової 

держави. Тому правова політика це також і відносини, взаємовідносини 

її суб’єктів [1].  

Нині в Україні відбуваються реформаторські зміни, що викликає у 

громадян певну надію на краще майбутнє. Однак, як свідчать 

результати оцінки правового стану в окремих сферах життєдіяльності 

українців, викривлена правова реальність продовжує мати місце в 

Україні і правові підстави для її мінімізації поки-що відсутні, оскільки 

відсутня політична воля з боку публічної влади. Розглянемо окремі з 

них, на нашу думку найбільш суттєві, які негативно впливають на 

становлення України як правової держави людьми національного 

багатства [10]. 

Війна, олігархи, корупція, злочинність – основні «гальма» розвитку 

України, при цьому експерти застерігають [2], що саме олігархи з їхнім 

впливом на політику, економіку, засоби масової інформації держави є 

чи не найбільшим злом. Власне, панування фінансово-промислових 

груп в економіці та політиці призводять, серед іншого, до монополізації 

цілих економічних галузей і до того, що органи влади різних рівнів 

захищають інтереси не українського народу, а його найбагатшого 

прошарку, визнають фахівці. Негативну роль олігархів можна бачити 

особливо яскраво нині, в умовах військової агресії Росії проти України 

та серйозної соціально-економічної кризи. Та олігархічна система, яка у 

нас склалася, не зацікавлена у великих, суттєвих змінах. І вони є до 

певної міри гальмом для загального поступу. Наявність олігархічних 

угруповань залишається вирішальною перешкодою, що перешко- 

джає модернізації української держави. Проведені досі фрагментарні 

реформи не значно зменшили їх вплив. 

Логічним продовженням попередньої проблеми є високий рівень 

корупції в Україні. Оприлюднений 23 січня 2020 року світовий «Індекс 

сприйняття корупції» за 2019 рік (Corruption Perceptions Index 2019) 

продемонстрував погіршення позиції України – у порівнянні  

з попереднім звітом вона отримала на два бали менше, а саме  

30 балів, опинившись на 126 місці. Даний індекс відображає виключно 

сприйняття корупції в державному секторі. Крім того, індекс жодним 

чином не враховує побутову корупцію – в лікарнях, школах, 

університетах тощо. Таким чином у 2017 та 2018 роках відбувалося 

фактично згортання процесу боротьби з корупцією. 

Загалом упродовж 2019 року українська влада повністю виконала 

лише дві з 12 рекомендацій Transparency International щодо пожвав- 

лення боротьби з корупцією. Ще чотири рекомендації виконано 
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частково. Шістьма рекомендаціями Transparency International українсь- 

ка влада знехтувала [3]. 

Наступною суттєвою проблемою для України є високий рівень 

злочинності в державі. Незважаючи на вжиття численних заходів 

публічної влади у даній сфері, збільшенням кількості правоохоронних 

структур, ситуація зі станом рівня криміногенності погіршується. 

Україна зайняла перше місце в рейтингу країн з самим високим рівнем 

злочинності в Європі. Про це свідчать дані сервісу Numbeo  

у 2020 році [4].  

З огляду на зазначене, лише 20% українців вважають, що справи в 

державі прямують у правильному напрямі, як свідчать результати 

опитування Соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 05 серпня 

2020 року. Водночас 68% респондентів заявили, що справи в Україні 

рухаються в неправильному напрямі [5]. 

Зазначені нами проблеми, їхній масштаб і наслідки дають підстави 

для наступних висновків.  

– на нашу думку існують об’єктивні підстави для ствердження 

зазначеного вище, оскільки вони пов’язані насамперед, із неналежним 

станом функціонування в Україні таких правових критеріїв, як: 

правосвідомість, правова культура, правове регулювання суспільних 

відносин, правотворчий процес, рівність усіх перед законом, 

справедливе судочинство тощо; 

– небажання публічної влади врегулювати законом суспільні 

відносини, пов’язані з обігом в Україні зброї, а також відносини, які 

нині є таким джерелом злочинності і корупції, як бізнес на торгівлі 

людським тілом (проституція), а також мінімізувати негативний вплив 

на суспільство алкоголю та грального бізнесу, які теж слугують 

джерелом для злочинності, навести порядок у сфері оплати праці, у 

сфері управління державою, забезпечити справедливе судочинство 

тощо, все це викликає загострення рівня злочинності та політичної 

нестабільності в державі, є прямими загрозами для правової безпеки 

держави. Владою не береться до уваги практичний досвід сусідніх 

країн; 

– на наше переконання комплексне поєднання кроків правового 

просвітництва та виховання із законодавчим врегулюванням обігу 

зброї, врегулювання відносин, пов’язаних зі справедливою оплатою 

праці та справедливим судочинством із здійснення судової реформи, 

дієвим доступом представників громадянського суспільства до напра- 

цювання та прийняття державних управлінських рішень, матиме 

належний позитивний ефект і наблизить Україну до розвинутих країн зі 

сталими демократичними цінностями. 
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Життя сьогоднішньої цивілізації характерне розширенням комуні- 

каційних зв’язків між людьми, між людьми і державою у рамках 

громадянського суспільства. Громадянське суспільство є проти- 

лежністю суспільству традиційному. Традиційне суспільство засноване 

на ототожненні владних відносин і відносин власності, корпоратив- 

ності і заздалегідь визначеного статусу членів цього суспільства. 

Громадянське суспільство, будучи результатом європейсько-

американського розвитку, засновано на плюралізмі, в основі якого 

лежить принцип самовизначення особистості, що обумовило розвиток  

і формування ліберальної держави. 

Вченими відзначається, що громадянське суспільство існує в 

державі як для обмеження егоїстичних антисоціальних поривів 

окремих осіб, так і для виконання тих загальних функцій по захисту і 

розвитку соціуму, на які сил стихійної самоорганізації поки явно не 

вистачає. Можна, звичайно, оспорювати придатність самого поняття 

громадянського суспільства до поточного стану стовпотворіння 

«інтересів» навколо залишків радянської спадщини, однак не можна 

заперечити того факту, що дане суспільство, громадянське або ні, 

відповідає на прогресуюче ослаблення і самоізоляцію влади узурпацією 

функцій останньої. 

Громадянське суспільство як глобальне утворення також є побічним 

продуктом дій (або бездіяльності) держав. Урядові інститути іноді 

виступають у ролі каталізаторів дій глобального громадянського 

суспільства, наприклад організуючи глобальні конференції, подібні 

глобальному форуму 1992 р. у Ріо-де-Жанейро і наступним 

конференціям у Пекіні і Каїрі, іноді вступають у протиріччя із 

намірами суб’єктів громадянського суспільства, перешкоджаючи 

етнічним переміщенням, як це було у 2016-2018 роках у Західній 

Європі, що потерпала від масового переселення мешканців Близького 

Сходу, Азії та Африки. 
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Взаємодія між глобальним капіталізмом і громадянським 

суспільством відбуваються в двох пунктах. У першому – суспільство 

реагує на ринок у приватній і суспільній сферах: консьюмеризм, 

атомізація, ерозія суспільних служб, державоцентричні моделі 

демократії. В другому – суспільство реагує на такі соціально-

економічні наслідки капіталізму, як бідність, нерівність, нестабільність. 

Деякі дослідники висловлюють сумніви у тому, чи можуть потен- 

ційно деструктивні ринкові сили належати до категорії глобаль- 

ного громадянського суспільства. У цьому виявляється традиція,  

закладена ще А. Грамши, поділи громадянського суспільства, як  

області неприбуткових недержавних організацій, і ринку, як сфери 

виробництва й обміну з метою отримання прибутку. Навряд чи це 

виправдано [1]. 

По-перше, це допускає, що глобальне громадянське суспільство 

змогло б функціонувати без грошей і механізмів обміну. По-друге, самі 

ринки завжди є особливою формою суспільних і політичних взаємодій. 

Тому глобальне громадянське суспільство не змогло функціонувати без 

ринкових сил. 

У свою чергу, сучасний капіталізм не може існувати без інститутів 

глобального громадянського суспільства. Жодний бізнес (у тому числі і 

глобальний) не може існувати без наявності неринкового оточення 

громадянського суспільства, у якому цей бізнес укорінений. 

Звідси і потреба і необхідність дослідження громадянського 

суспільства як системи, яку зараз вчені подають через концепцію трьох 

секторів: 

– органи державної влади та органи місцевого самоврядування 

(владний публічний сектор); 

– сфера бізнесу (приватний сектор); 

– недержавні некомерційні громадські об’єднання. 

На нашу думку, структура громадянського суспільства більш 

складна, окрім трьох варто говорити про четвертий сектор – політичні 

партії, а також про п’ятий сектор – сфера релігії, інституційне 

оформлення якої має свої особливості, що виділяють п’ятий сектор з-

поміж інших. Яскравим прикладом тут є діяльність Всеукраїнської 

Ради церков і релігійних організація, яка об’єднує предстоятелів усіх 

релігійних напрямків і церков України – православних, греко-

католиків, католиків, протестантів, іудеїв, мусульман. 

Недержавні громадські об’єднання сьогодні об’єднують людей за 

різними критеріями, у числі яких виділимо основні властивості 

(принципи) громадянського суспільства (це особлива суспільна 

автономна сфера, відокремлена від держави і сім’ї; громадянське 

суспільство побудоване на принципах рівності та свободи; 



 

66 

громадянське суспільство створене за принципом плюралістичної 

демократії; громадянське суспільство здатне до саморозвитку. 

Дякуючи виділенню у якості окремого сектору саме професійних 

громадських об’єднань можемо говорити і про основні функції 

громадянського суспільства: сприяння громадянам у їх вільному 

розвитку і самореалізації; досягнення державно-громадського консен- 

сусу і компромісу щодо спільних інтересів і загальних благ; здійснення 

громадянського контролю за державним і приватним сектором; гарантії 

реалізації прав і свобод людини і громадянина. Сьогодні поруч із 

політичним партіями громадські професійні об’єднання долучені до 

процесів диверсифікації влади [2]. 

Окрім цього, сам третій сектор інституційного оформлення 

структури громадянського суспільства є складним, потребує 

детальнішого дослідження, охоплює кілька напрямків: 

– громадсько-політичні об’єднання (Грін-Піс, Міжнародна 

амністія); 

– професійні громадські об’єднання (Асоціація українських 

правників, Асоціація українських правників Америки, Асоціація 

стоматологів); 

– благодійні об’єднання (Фонд 3000, Зелений хрест); 

– багатопрофільні громадські об’єднання (світова мережа Ротарі-

клубів, Єврейський діловий клуб у місті Києві); 

– напівзакриті або закриті бізнесові громадські об’єднання, у яких 

членство обмежено або вступом до інтелектуальної еліти, або статками 

членів (Англійський діловий клуб у місті Києві); 

– творчі професійні і багатопрофільні спілки (Спілка журналістів 

України, Спілка письменників України); 

– тимчасові громадські об’єднання, створювані для вирішення 

конкретних проблем (протидія порушення розміщення сельбищних 

об’єктів та об’єктів промислової забудови). 

Ймовірно, що перерахувати усі види таких громадських об’єднань – 

справа непроста і невдячна. Для нашого дослідження важливо 

констатувати, що громадські об’єднання – представники третього 

сектору – одні із найактивніших учасників державно-громадського 

партнерства, постійно у діалозі з державою та муніципалітетами, 

фактично обслуговують сферу комунікації громадянського суспільства 

та публічної влади. 

Одним із типових прикладів активної роботи третього сектору є 

діяльність Всеукраїнського громадського об’єднання «Асоціація 

українських правників», яка створена у травні 1991 року на установ- 

чому з’їзді у м. Івано-Франківську. За тридцятилітню історію свого 

існування Асоціація українських правників виокремилася у третьому 



 

67 

секторів інститутів громадянського суспільства як потужний лобіст 

демократії, науково-обґрунтованої правотворчості. У її доробку – 

участь членів Асоціації в розробці та ухваленні Конституції України 

1996 року, участь у підготовці і реалізації завдань судово-правової 

реформи, підготовка і всеукраїнське обговорення проекту нової 

редакції Конституції України у 2016-2018 роках. Можна сказати, що 

діяльність Асоціації українських правників – багатогранна і системна. 

Тут і питання правотворчості, і участь у розвитку юридичної наук, 

проведення багатьох щорічних наукових і науково-практичних кон- 

ференцій, проведення Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне 

видання. Окремо варто сказати про роботу Асоціації із молоддю. Окрім 

щорічної конференції «Соціологічні проблеми права очима молодих 

вчених» тут Міжнародний студентський саміт, у якому беруть участь 

талановиті студенти із України, США, Польщі, Словакії, Румунії, 

Казахстану та інших країн. Асоціація українських правників готувала 

багато експертних висновків як щодо обговорюваних у Верховній Раді 

України законопроектів, так і щодо конкретних резонансних судових 

справ. За участю Асоціації українських правників видається науково-

практичний журнал «Соціологія права», включений до видань категорії 

«Б» Міністерством освіти і науки України та до міжнародної бази 

обліку наукових праць «Індекс Копернікус». 

Сьогодні громадські об’єднання професійного характеру, у тому 

числі і Асоціація українських правників, вступають у діалог не тільки із 

публічним сектором громадянського суспільства, але й з приватним 

сектором. Співробітництво держави і суспільства включає з’єднання 

суспільних і приватних можливостей для виробництва суспільних благ, 

що ні приватний, ні публічний суспільний сектор не може робити 

самостійно. Крім того, необхідно переходити до виробництва нових 

суспільних благ. Суспільні інститути і мережі неурядових організацій 

можуть допомогти в поширенні інновацій за межі місцевого рівня. 

Вони залишаються не тільки осередками співробітництва людей за 

професійними інтересами, але й потужними майданчиками державно-

громадського партнерства, без якого сьогодні важко уявити функціону- 

вання держави, життя громадянського суспільства. 
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Термін «цифрова економіка» як економічна діяльність, заснована на 

цифрових технологіях, пов’язується сьогодні з «електронним бізнесом» 

і «електронною комерцією». Йдеться також про так звані «цифрові 

товари і послуги» і «цифрову валюту», якою вважають можливим 

розраховуватись за ці товари і послуги. 

17 січня 2018 р. КМ України було видано розпорядження  

«Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства 

на 2018 – 2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації», 

пізніше в цей документ було внесено зміни 04.12.2019 р. і 09.09.2020 р. 

[1]; Український інститут майбутнього працює над проектом «Україна 

2030 Е – країна з розвинутою цифровою економікою» [2]; 3 березня 

2021 р. КМ України прийняв розпорядження №167 – р «Про схвалення 

Концепції розвитку цифрових компетентностей та затвердження плану 

заходів з її реалізації» [3] 

В цих документах стверджується, що йдеться не лише про 

створення ринкових стимулів та мотивацій, формування потреб щодо 

використання цифрових технологій, конкурентоздатність, ефективність 

бізнесу, але і про національний розвиток, благополуччя населення, 

набуття громадянами цифрових компетенцій тощо. Звісно, документ 

спрямований, хоч про це не зазначено чітко, і на розвиток грома- 

дянського суспільства, оскільки цифрова економіка – це ще один 

ступінь свободи людини за умови грамотного і гуманного підходу. 

Класичне розуміння поняття «цифрова економіка» полягає  

у тому, що це – діяльність, в якій основними засобами (факторами) 

виробництва є цифрові (електронні, віртуальні) дані як числові,  

так і тестові [1]. 

Стрімкий розвиток інформаційних та комунікаційних систем – 

запорука швидкого розвитку національної економіки, так само як і в 

усьому світі. Для тих же цілей здійснюється комунікаційна взаємодія 

електронно – цифрових пристроїв, засобів і систем, створюється 

«кіберфізичний простір». 



 

69 

Новітні технології мають виконати покладену на них роль – 

«позитивно вплинути на ефективність, результативність, вартість та 

якість економічної, громадської та особистої діяльності», а при 

системній державній підтримці «значно стимулювати розвиток відкри- 

того інформаційного суспільства як одного із істотних факторів 

розвитку демократії в країні, підвищення продуктивності, економічного 

зростання, а також підвищення якості життя громадян України» [1]. 

При всьому надихаючому духу цих передбачень і прагнень, не 

складно помітити, що усі важливі для кожної окремої людини наслідки 

цифровізації життя, називають у відповідних документах наприкінці 

положень про пріоритет ринкової економіки і корисність для розвитку 

промисловості і ділової активності. Якість життя фізичної особи у 

такому світі напряму пов’язується із кількістю в її житті різного роду 

гаджетів, технологічних новинок і швидкості переміщення інформації.  

Між тим, набагато важливіше сьогодні подбати про розвиток грома- 

дянського суспільства, яке зможе швидко реагувати на будь – які 

вторгнення цифровізації в особисте, сімейне життя людини, в разі 

порушення її особистих немайнових прав. Для цього громадянському 

суспільству необхідно сформувати не менш професійні команди 

спеціалістів у сфері цифрових технологій і на кожну ініціативу швидко 

висувати свої фахові експертні оцінки впливу передусім на благо- 

получчя, фізичне і психічне здоров’я кожної особи і суспільства в 

цілому в результаті впровадження тих чи інших новинок. 

Сьогодні як на світовому рівні, так і на рівні окремих держав має 

бути сформоване цифрове середовище суспільної довіри у найшир- 

шому його розумінні, запорукою якого має стати саме участь у всіх 

вищезазначених процесах громадянського суспільства і його 

конкретних членів – представників від різних груп населення, вклю- 

чаючи незалежні експертні середовища професійного рівня, здатні 

оцінити як користь, так і загрози впровадження новітніх технологій в 

життя. 

В яких сферах це має особливе значення, якщо зосередитись на 

цивільному праві і оновленні цивільного законодавства, яке триває у 

нашій країні? 

Передусім це: уклдання онлайн – правочиниів, застосування 

електронних підписів (як простих, так і кваліфікованих); ідентифікація 

особи, зокрема, для укладення правочинів, держконтроль над 

укладанням певного роду угод – правочини вище певної суми чи зі 

специфічними об’єктами; момент укладення договору; правова природа 

онлайн – правочинів і її вплив на процес укладання, виконання, 

розірвання її; база даних як об’єкт права (для володільців мереж, 

користувачів, які надають ці дані); умови надання «доступу» до 
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інформації (за Європейськими підходами нам вже відомо, що ці умови 

визначаються тим, хто володіє цими даними), втім цю інформацію 

можна розглядати і як таку, яка не охоплюється існуючими нині 

об’єктами цивільних прав; інформація як об’єкт цивільно – правових 

відносин; смарт – контракти; алгоритмізація ряду видів договорів; 

технологія блокчейн (фінансовий і не фінансовий), які прирівнюють 

факти, які посвідчує нотаріус до тих, які посвідчуються технологією 

блокчейн; кібервалюти, цивільно – правові проблеми роботизації; 

штучний інтелект тощо. 

Сьогодні стало популярним говорити, що розвиток технологій 

породив «четверте покоління» прав людини. На це вважаємо 

необхідним відповісти такою цитатою: «…сама постановка питання 

про «покоління» прав людини, за визначенням, так би мовити, вихо- 

дить з того ніким не доведеного і нічим не підтвердженого посилу про 

те, що права людини неодмінно повинні «розвиватися» – проходити 

«стадії», «покоління»…. ідея «поколінь» з необхідністю передбачає 

(інакше не можна змістовно говорити про покоління) залежність 

обсягу, так би мовити, «розмаху» прав людини від наявних «ресурсів» 

людства чи окремої держави «на даному етапі розвитку». Сказавши це, 

необхідно визнати, якщо бути послідовним, що: а) свобода залежить 

від ресурсів і б) «відкат» в економічному розвитку, застій передбачає 

відкат прав людини, зменшення його свободи – якщо і абсолютні права 

відносити до якогось «покоління». Думається, така логіка веде до 

заперечення принципу абсолютності ряду прав людини, тих самих, про 

які сказав Генеральний секретар ООН К.Аннан: «Не потрібно сумнівів. 

Є певні основні стандарти людської поведінки, порушення яких просто 

неприпустимі. Основні права людини – продукт людської природи, 

самого людського життя. Людська поведінка», в найелементарніших її 

проявах, не повинна залежати від наявних «соціальних ресурсів», 

інакше вона перестає бути людською, і про «права людини» говорити 

недоречно» [4, c. 44].  

Поділяючи наведену думку, вважаємо за необхідне підкреслити, що 

дотримання прав людини, особистих немайнових прав фізичної особи 

зокрема, – є сенсом і метою громадянського суспільства, окрім інших 

важливих завдань, і вони залишаються такими, незалежно від того, 

йдеться про часи «цифрової економіки», чи про будь – які інші – до неї 

чи після. Тому усі точки дотику цифрової економіки і прав людини 

(особистих немайнових прав фізичної особи) мають бути пильно 

відстежені для того, щоб усі проблеми інформаційного суспільства 

були вирішені на користь кожної конкретної людини. Не останню роль 

у цьому має відіграти громадянське суспільство і в України. 
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в. о. провідного наукового співробітника відділу забезпечення 

інтеграції академічної та університетської правової науки  

та розвитку юридичної освіти 

Київського регіонального центру НАПрН України 

м. Київ, Україна  

 

Розвиток правової держави в Україні неможливий без розвитку 

окремих інституцій громадянського суспільства, а його взаємодія з 

державою, окремою особистістю становлять як публічний інтерес для 

держави в цілому, так й приватний інтерес для окремої людини. Для 

будь-якої людини важливими є сімейні цінності, оскільки форму- 

вання її як особистості відбувається, перш за все, в сім’ї та сімей- 

ному оточенні. Сімейні цінності мають вплив й на формування 

громадянського суспільства, що й становить предмет цього наукового 

дослідження.  

В юридичній літературі громадянське суспільство визначають як 

сукупність сформованих на добровільних засадах громадських 

об’єднань (інституцій), які діють на засадах самоврядування і за 
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посередництвом яких індивіди реалізують належні їм невід’ємні  

права і свободи [1, с. 470–471]; як історичний тип у розвитку 

людського суспільства, його конкретна якісна характеристика; це сфера 

самовиявлення і реалізації потреб та інтересів вільних індивідів через 

систему відносин (економічних, соціальних, релігійних, національних, 

духовних, культурних) [2, с. 119].  

Інститут сім’ї є складовою соціальної системи громадянського 

суспільства. Інститут сім’ї і пов’язаних з цим сімейних цінностей є 

тими чинниками, які здатні виконувати функцію забезпечення розвитку 

особистості і функціонування інституцій громадянського суспільства. 

Ті сімейні цінності, які складаються в кожній сім’ї, як невеликому 

об’єднанні осіб, пов’язаних між собою спільністю побуту, взаємними 

правами та обов’язками, моральною та юридичною відповідальністю, 

впливають на формування правосвідомості людини, її участь в суспіль- 

ному житті країни, формують її правову культуру.  

У Державній доповіді про стан сімей та шляхи реалізації державної 

політики з питань сім’ї за підсумками 2014-2015 років зазначається, що 

сучасна специфіка розвитку сім’ї в Україні обумовлена поєднанням 

національних традицій, «трансформованих» радянським типом модер- 

нізації, постіндустріальною трансформацією інститутів шлюбу і сім’ї, 

та впливу сучасних умов життєдіяльності населення. Як і в інших 

країнах Європи, відбуваються складні й неоднозначні трансформації 

моделі шлюбу і сім’ї. Сучасні цивілізаційні особливості організації 

сімейного життя – підвищення віку вступу до шлюбу і дітонародження, 

плюралізація форм шлюбних стосунків та форм сімейних об’єднань, 

поширення позашлюбної народжуваності – спостерігається і в нашій 

країні, однак міжнародні порівняння свідчать, що українці раніше і 

частіше реєструють шлюб та народжують дітей у традиційному  

шлюбі, ніж населення більшості країн Європи. Збережені традиційні 

національні риси сімейного способу життя: високий рівень шлюбності 

населення, сімейна солідарність і взаємодопомога поколінь. Сім’я 

посідає найважливіше місце у системі цінностей населення: у своїй 

більшості населення зберегло традиційну повагу до сім’ї, розуміє її 

значення в житті суспільства та особистості [3, с. 7]. 

Стабільність сімейних відносин надає можливість особистості бути 

активним учасником громадських об’єднань, інших інституцій, що 

складають громадянське суспільство, тим самим безпосередньо 

впливати на формування державної політики в країні.  

Досить цікавою є зміна ціннісних орієнтирів в очах молоді. За 

даними соціологічного моніторингу Інституту соціології НАН України 

за 2009–2014 рр. до п’ятірки найважливіших ознак успіху, на думку 

молодих людей, належать: багатство (44,5%), успішна кар’єра (40,8%), 
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гарне здоров’я (36,8%), гарна сім’я (35,8%), наявність престижних 

речей (гарної машини, будинку, дачі). Результати опитування моло- 

діжної аудиторії, проведеного на замовлення Міністерства молоді та 

спорту України у 2016–2018 рр. ілюструють, що передовсім  

молоді українці прагнуть у своєму житті досягти сімейного щастя. 

Відповідно до результатів соціологічного дослідження у 2016 р. 

основними пріоритетами в житті для більшості молоді є сімейне щастя 

(71,7%) та кар’єра (48,1%). Народження та виховання дітей зали- 

шається пріоритетною цінністю української молоді, більше половини 

серед опитаних молодих людей хотіли б мати двох дітей (54,8%  

від усіх опитаних) [4].  

Аналіз наведених даних соціологічних опитувань свідчить, що ті 

події, які відбулися в Україні в 2014 році, вплинули на зміну ціннісних 

орієнтирів української молоді в напряму звернення до таких сімейних 

цінностей, як шлюб, народження та виховання дитини, що, безумовно, 

впливає й на формування громадянського суспільства, на формування 

активної позиції його членів. 

Збройний конфлікт на Донбасі, а також соціально-економічна 

нестабільність є тяжким випробуванням для української сім’ї: значно 

погіршуються умови її життєдіяльності й розвитку, зростає кіль- 

кість сімей та самотніх людей похилого віку, яким потрібна допомога 

держави [3, с. 11].  

Саме тому інституції громадянського суспільства повинні сприяти 

розвиткові інститутів сім’ї та шлюбу, сімейних форм виховання  

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, боротьбі  

з насильством в сім’ї та його попередженням тощо. Відповідно,  

й держава зобов’язана забезпечувати таке правове регулювання 

суспільних відносин, які б сприяли захистові сімейних цінностей 

людини як активного учасника громадянського суспільства.  
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Захист інтересів держави є необхідністю з точки зору розвитку 

суспільства, захисту прав і свобод людини, безпеки, незалежності, 

територіальної цілісності держави. Показовою є ситуація, коли 

нездатність держави захистити державні інтереси, що полягали у 

забезпеченні недоторканності державних кордонів, територіальної 

цілісності, правопорядку в окремих регіонах призвела до порушення 

фундаментальних прав і свобод великих груп осіб, руйнування засад 

демократичного ладу на частині територій України. Це було пізніше 

визнано законодавцем шляхом перерахування у преамбулі Закону  

від 18.01.2018 [1] наслідків окупації державою-агресором територій 

Донецької, Луганської областей та АР Крим.  

Разом з тим, застосування з боку державної влади державно-

владних механізмів захисту інтересів держави може призводити до 

виникнення їх конфлікту із інтересами приватного, особистого, 

корпоративного характеру, до обмежень прав і законних інтересів 

недержавних суб’єктів відносин. Ці конфлікти потребують вирішення, 

врегулювання правовими засобами, запровадження правових підходів 

до їх розв’язання. У вітчизняній та зарубіжній правовій теорії здатність 

права і законодавства до врахування різних соціальних інтересів, до 

забезпечення компромісу між ними розглядається як один із факторів 

ефективності дії права [2, с. 478], а врегулювання соціальних кон- 

фліктів визнається однією із найважливіших цілей діяльності держави 

як соціального арбітра [3, с. 70]. У зарубіжній науці явище конфлікту 

інтересів стало методологічною основою доктрини, що отримала назву 

jurisprudence of interests [4, с. 823].  
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Постає необхідність правового захисту дійсних, об’єктивно 

існуючих, а не удаваних державних інтересів. Теоретико-мето- 

дологічним підґрунтям в контексті даної мети повинне стати науково-

теоретичне розуміння державних інтересів як правової категорії. 

Некоректна ідентифікація з боку державних органів дійсних 

державних інтересів або необґрунтоване обрання державою певних 

способів захисту цих інтересів призводить до зниження ефективності 

правового механізму захисту інтересів держави. Пріоритетний захист 

за цих обставин отримують, умовно кажучи, псевдодержавні інтереси – 

тобто інтереси, які лише названі інтересами держави, хоча за своєю 

сутністю державними не є. В правозастосовній практиці України  

мали місце випадки, коли з боку органів виконавчої гілки влади 

здійснювалось втручання в судову діяльність під приводом захисту 

державних інтересів. Такі ситуації розцінювались Європейським судом 

з прав людини як несумісні із принципом незалежності суду. На цій 

підставі Європейський суд встановлював порушення з боку держави 

права на справедливий суд, передбаченого статтею 6 Європейської 

Конвенції про захист прав людини і основних свобод (Європейська 

Конвенція). В якості іншого показового прикладу можна навести 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року 

[5], яким було призупинено процес підготовки та укладання Угоди про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Розпорядження від 

21 листопада 2013 року було прийнято з метою захисту інтересів 

національної безпеки України. Інтереси національної безпеки (згідно  

з позицією Кабінету Міністрів України) полягали у відновленні 

«втрачених обсягів виробництва та напрямів торговельно-економіч- 

них відносин з Російською Федерацією та іншими державами- 

членами Співдружності Незалежних Держав». Якщо допустити, що такі 

інтереси співпадали із інтересами певного кола вищих посадових  

осіб держави, державного апарату або його значної частини, госпо- 

дарюючих суб’єктів або галузей промисловості, то коректність їх 

розуміння як інтересів самої держави є, як мінімум, спірною. Ще одним 

прикладом виступає проект Закону України «Про внесення змін до 

Закону України «Про публічні закупівлі» щодо створення передумов 

для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості» 

№3739, який у 2020 році було прийнято у першому читанні. 

Законопроект встановлює вимогу, згідно з якою до участі в публічних 

закупівлях допускаються предмети закупівлі за визначеним ним 

переліком, якщо ступінь локалізації їх виробництва в Україні дорівнює 

або перевищує визначений законопроектом відсоток. Як слідує із 

позиції, висловленої ініціаторами законопроекту, він був спрямований 

на захист суттєвих інтересів безпеки держави [6, с. 12], тобто виступав 
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правовим механізмом захисту державних інтересів. Зміст як самого 

законопроекту № 3739, так обґрунтування необхідності його прийняття 

вказують на те, що дана законодавча ініціатива за своєю суттю 

переслідувала мету захисту інтересів промислового комплексу або 

окремих груп виробників промислової продукції. Ці інтереси були 

визнані державними інтересами, які потребували пріоритетного право- 

вого захисту. По суті мав місце підхід, за якого інтереси певного кола 

учасників промислового комплексу були ототожнені із інтересами 

держави. 

В рамках дослідження проблематики правового захисту інтересів 

держави важливим є теоретичне розуміння категорії інтересів держави, 

включаючи їх природу і ознаки. Розглядати питання про характер 

інтересів держави необхідно з урахуванням наступних положень. По-

перше, в основу наукового дослідження правової категорії державних 

інтересів мають бути покладені наукові і нормативні підходи до 

розуміння інтересу в праві як до більш широкого поняття, одним із 

аспектів якого є поняття інтересів держави. По-друге, при 

теоретичному аналізі категорії інтересів держави слід враховувати 

міжнародно-правові стандарти захисту прав людини і відповідальності 

держави: невідповідність дій, рішень державних органів міжнародним 

стандартам може виступати підставою міжнародно-правової відпо- 

відальності держави, а підходи, висловлені в рішеннях Європейського 

суду з прав людини нерідко впливали на розвиток, становлення, 

трансформацію національних правових інститутів в Україні.  

У юридичній науці знайшли розвиток положення, які розглядають 

інтерес як складну категорію: інтерес являю собою складне структурне 

явищем і містить в собі складові елементи. В якості провідного 

елементу в структурі інтересу виступають потреби, які є передумовою 

інтересу. Тобто інтерес заснований на певній потребі і, за висловом, 

деяких авторів, представляє відповідну потребу [7, с. 13]. Іншим 

аспектом в контексті розуміння категорії інтересу є його усвідомлення 

суб’єктом – носієм інтересу [8, с. 13]. Крім потреби, до структурних 

елементів інтересу відносять шляхи їх задоволення [9, с. 132]. 

Розглядати інтерес як складну структурну категорію, засновану на 

потребах, було характерним й для правової теорії радянського  

періоду: у структурі інтересу виділяли потреби, засоби реалізації 

потреб, а також усвідомлення носієм інтересу необхідності реалізації 

відповідних потреб [10, с. 11]. 

Важливим теоретико-методологічним підґрунтям для науко- 

вого аналізу проблематики захисту інтересів держави виступають 

міжнародно-правові підходи в сфері відповідальності держав. На 

міжнародному рівні беззаперечно визнається право держави здійсню- 



 

77 

вати захист своїх інтересів: у рішеннях міжнародних судів послідовно 

наголошується на тому, що міжнародне право визнає, дослівно 

«ставиться з повагою» до права національних органів влади 

регулювати відносини всередині країни [11, с. 73].  

Водночас засади міжнародного права на рівні міжнародних угод, 

практики міжнародних судових органів, доктрини передбачають, що 

державні інтереси, на захист яких діє держава, повинні бути 

публічними за своїм характером. Міждержавні угоди в сфері взаємного 

захисту інвестицій в більшості випадків, встановлюючи заборону 

експропріації іноземних інвестицій, дозволяють таку експропріацію у 

винятковий випадках в загальних (публічних) інтересах (із загальною 

метою). Європейська Конвенція допускає обмеження гарантованих нею 

прав і свобод людини у загальних інтересах: наприклад, стаття 1 

Додаткового протоколу №1 до Європейської конвенції допускає 

обмеження права на мирне володіння майном у загальних інтересах 

(general interest).  

В практиці міжнародних судових і арбітражних установ питання 

про те, чи виступають державні інтереси, на захист яких діє держава, 

обмежуючи приватні права особи публічним інтересами по своїй 

природі є одним із ключових при прийнятті рішень про 

відповідальність держави. Дані підходи застосовувались й при розгляді 

інвестиційних спорів за участю України. Наприклад, у справі «Limited 

Liability Company Amto v. Ukraine» міжнародний арбітражний суд 

прийшов до висновку, що Закону № 2711-IV являв собою добросовісну 

спробу держави виправити ситуацію щодо стану розрахунків в 

паливно-енергетичній галузі, яка утворилась внаслідок серйозних 

недоліків в ціноутворенні і системі платежів [12, пар. 94]. Тобто дії 

держави були спрямовані на захист державних інтересів, які носили 

публічний характер і являли собою суспільну необхідність. Дана 

обставина вплинула на рішення арбітражного суду про відмову у 

задоволені позову інвестора проти України.  

Таким чином, ключовим аспектом в правовому механізму захисту 

інтересів держави виступає теоретичне розуміння природи, ознак даних 

інтересів. Це є необхідним для коректної ідентифікації дійсних 

інтересів держави. Державні інтереси ми пропонуємо розглядати як 

складне структурне явище, яке має в своїй основі загальносуспільні 

потреби, тобто носить публічний характер. Державні інтереси харак- 

теризуються ознаками усвідомленості (визнання) з боку держави та 

включають в себе відповідні (належні) правові засоби їх захисту.  
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Проблема участі громадськості у здійсненні публічної влади 

обумовлена  
державотворчими процесами в Україні, які відбуваються під 

впливом неоднозначних взаємовідносин держави та суспільства, 
зокрема загостренням ситуації у сфері державотворення і правової 
культури у зв’язку з активними політичними подіями сучасності, а 
також суперечливості процесів державного, соціально-економічного і 
правового розвитку країни на шляху імплементації кращих світових 
стандартів і злиття у європейську прогресивну спільноту, що у свою 
чергу потребує подальшого теоретико-правового дослідження і 
критичного осмислення задля поглиблення демократичних засад дер- 
жавного управління, утвердження принципів громадянського суспіль- 
ства, домінування прав і свобод людини над усіма іншими явищами, 
зміцнення правопорядку та національної безпеки й підвищення 
авторитету на міжнародній арені, породжуючи тим самим актуальність 
та значимість для трансформаційного періоду розбудови правової 
держави. 

Звісно, участь громадян у здійсненні публічної влади є проявом 
контролю з боку суспільства за діяльністю посадових осіб та 
представників влади. Представник теорії партисипаторної демократії  
Б. Барбер, вагому роль у суспільних відносинах віддавав громадянству, 
котре розглядав як формування специфічного типу демократичної 
спільноти, у якій окремі індивіди постають як активні учасники 
спільного для всіх процесу політичної участі, що на основі взаєм- 
ної поваги через переговори досягають консенсусу. Бути грома- 
дянином, підкреслює вчений, означає брати участь в усвідомленому 
способі буття, що припускає усвідомлення існування інших осіб і здій- 
снення спільної діяльності разом із ними [1, с. 259]. На думку  
іншої представниці даної теорії К. Пейтмен, повна участь, має місце 
лише тоді, коли індивіди, знаходячись у центрі з прийняття рішень, 
наділені рівними можливостями щодо визначення кінцевого варіанта 
рішення [2]. 
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В. Б. Ковальчук зауважує, що участь громадян легалізує та 
легітимує публічну владу. Легальність відбувається шляхом форму- 
вання представників органів державної та муніципальної влади. 
Легітимність відображає довіру до публічної влади. Відповідно до 
такого розуміння легітимності, народ є реальним носієм влади і лише 
він наділений правом вибирати форму здійснення народовладдя, 
визначати принципи функціонування державної влади, забезпечувати 
контроль за її діяльністю і, врешті-решт, змінювати владу, яка втратила 
свою легітимність [3, с. 230–231]. 

У свою чергу С. Г. Серьогіна додає, що інститут участі громадян у 
здійсненні публічної влади забезпечує демократичну легітимність 
публічної влади. Для публічної влади одним із найважливіших 
чинників її функціонування є легітимність як фактор довіри громадян 
та елемент стабільності у здійсненні публічно-владних функцій. 
Найбільш надійним джерелом легітимації державної влади вчені 
недаремно називають участь громадян в управлінні, що створює 
відчуття причетності людей до політики, яка здійснюється владою, 
дозволяє людям відчувати себе певною мірою її суб’єктом. Саме тому 
демократичні режими порівняно з іншими володіють найбільшим 
потенціалом легітимації [4, с. 169]. 

Водночас Л. Я. Угрин наполягає, що участь є поняттям, яке 
визначає міру залучення громадян до процесів політичного життя, 
будь-які вияви та форми активності, дії, через які громадяни 
намагаються впливати на уряд, владні інститути, на результати 
функціонування політичної системи загалом [5, с. 455]. 

Інститут участі громадян у здійсненні публічної влади, наголошує 
А. І. Кохан, допомагає встановити зв’язок держави з громадськістю, 
публічний діалог, партнерські відносини органів державної влади та 
інститутів громадянського суспільства, сприяє підвищенню ефектив- 
ності механізму залучення громадськості до розроблення та реалізації 
державної політики – саме від вирішення цих питань залежатимуть усі 
подальші дії влади [6]. 

У цьому контексті В. М. Скрипнюк підсумовує, що демократична 
держава і громадянське суспільство взаємодіють у такий спосіб, де 
громадяни мають можливість не просто періодично висловлювати свою 
волю та артикулювати власні інтереси, але й виступають постійним 
джерелом легітимації публічної влади, внаслідок чого держава отримує 
та зберігає свій демократизм [7, с. 45]. 

І що головне, констатує Т. О. Ольхова, контрольна діяльність 
громадськості не повинна мати періодичного характеру. Контроль – 
повсякденна, необхідна діяльність творчого характеру, без контролю 
немислиме управління [8, c. 169]. 
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Соціальна активність особистості зумовлена умовами життя, які 
визначають потреби й інтереси суспільства, соціальної групи, 
особистості. Теоретик права В. В. Оксамитний стверджує, що 
соціально-правова активність особистості – це насамперед ініціативна 
поведінка, яка може стати та нерідко стає вагомим чинником змін у 
самій правовій системі. Відтак соціально-правова активність 
визначається високим рівнем правосвідомості, глибокою правовою 
переконаністю, свідомо взятою на себе здатністю використовувати 
надані правом можливості, творчо керуватися ними у своїй 
повсякденній поведінці [170, c. 469–470]. До ініціативності, як ознаки 
активності, науковці також додають цілеспрямованість, законність, 
енерговитратність [9, c. 482–483], творчий характер, корисність, 
моральну узгодженість з правом [10, c. 324].  

В. І. Червонюк доречно говорить про правову активність (вид 
соціальної активності) як відображення двох взаємопов’язаних 
процесів: сприйняття права, набуття необхідних для правової 
життєдіяльності системи якостей та вплив соціального суб’єкта за 
допомогою активності, що реалізується, на правове середовище.  
У стислому вигляді поняття правової активності розглядається як 
сприйняття права та згідні з ним дії [11, c. 668–669]. Отже, активність 
громадянин сприяє захисту власних законних інтересів, активізує та 
посилює обізнаність у публічно-державному та правовому житті, 
підвищує та примножує рівень правосвідомості громадян.  

Український теоретик О. В. Петришин вказує на сутність права, яке 
має розглядатись у безпосередньому зв’язку з процесами соціалізації 
індивідів, демократизації політичного життя, активною участю 
громадян у процесі нормотворчості, зокрема з виявленням необхідності 
регулювання певних суспільних відносин, формуванням соціальних 
очікувань щодо спрямованості та змісту їх регламентації, обговоренням 
проектів законів та інших нормативно-правових актів і внесенням до 
них пропозицій, залученням громадськості до процесу реалізації й 
оцінки ефективності законодавства [12]. 

 На сьогодні, констатують дослідники, недостатньо розробленим і 
таким, що потребує правового врегулювання є механізм соціального 
партнерства між інститутами громадянського суспільства та державою. 
Для цього необхідний більш широкий правовий підхід, чітке 
визначення стратегічних і тактичних завдань державної політики щодо 
формування у громадськості політичної свідомості та громадянської 
активності [13, c. 16].  

Таким чином, залучення громадськості у здійсненні публічної влади 
підвищує рівень обізнаності громадян, формує належний рівень 
правової культури та сприяє налагодженню консенсусу між 
приватними і державними інтересами, між владою та особою, є 
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надійним способом демократичного громадського контролю за 
публічною владою та засобом консолідації громадянського суспільства, 
виступає вагомим чинником відкритості й ефективності державно-
владної діяльності, а звідси й дієвих рішень, що становлять основу 
народовладдя і прокладають шлях до розвитку демократичної, правової 
держави та створення належного рівня соціального середовища в якому 
перебуває людина – громадянин країни. 
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Розвиток громадянського суспільства є однією з важливих умов 

модернізації сучасної держави, що передбачає налагодження ефек- 
тивної взаємодії органів державної влади з інститутами громадянського 
суспільства. В умовах сьогодення актуальними є дослідження питань 
правової комунікації як форми взаємодії влади та громадянського 
суспільства з метою модернізації сучасної держави, розвитку грома- 
дянського суспільства, формування інформаційно-правового простору 
та правової культури громадян. Крім того, інформаційний простір 
держави – це об’єктивна складова її повноцінного функціонування, що 
у період трансформації правової системи потребує суттєвого 
удосконалення. 

Розвиток національної правової систем, слушно зазначає Н. М. Оні- 
щенко, залежить від багатьох чинників: економічних, соціальних, 
політичних, а також особистої правової культури, правової свідомості, 
правового світогляду кожного представника громадянського суспіль- 
ства, здатного самостійно мислити, приймати рішення, публічно висло- 
влювати свою думку, нести відповідальність за наслідки своєї діяль- 
ності, проявляти зацікавленість в динамічному розвиткові правової 
системи [1, с. 8].  

Як відомо, громадянське суспільство – це суспільство з 
розвинутими економічними, культурними, правовими, політичними 
відносинами між самими індивідами, які не опосередковані державою. 
У ньому вільно розвивається громадське життя, діють установи та 
засоби масової інформації (далі – ЗМІ), формуються і функціонують 
найрізноманітніші громадські об’єднання. Громадянське суспільство 
створює передумови для децентралізації державної влади шляхом 
передачі значної частини її функцій органам самоврядування. Важ- 
ливим чинником розвитку громадянського суспільства є належний 
рівень правової свідомості та правової культури його представників. 
Взаємодія органів державної влади з інститутами громадянського 
суспільства може набувати різних форм залежно від цілей і характеру 
діяльності, обсягу повноважень суб’єктів, масштабу взаємодії 
(загальнодержавний, регіональний, місцевий рівень). Однією із форм 
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такої взаємодії влади та громадянського суспільства є правова 
комунікація.  

Правова комунікація – це сукупність процесів і суб’єктів, які 
забезпечують цілеспрямований обіг і поширення нормативно-правової 
інформації та правових знань в умовах становлення інформаційного 
суспільства… До суб’єктів правової комунікації відносяться: грома- 
дяни України, іноземці, об’єднання громадян, засоби масової інфор- 
мації, органи державної (публічної) влади, тобто користувачі і 
споживачі нормативно-правової інформації і інформаційної діяльності 
в суспільстві [2, с. 39].  

Відкритий і вільний доступ до необхідної, повної та вчасно наданої 
правової інформації є важливою умовою для модернізації сучасної 
держави та формування правового інформаційного простору. Правова 
інформація має бути доступною та зрозумілою для громадян та 
громадських організацій для забезпечення реалізації своїх прав і свобод 
та виконання ними обов’язків. 

ЗМІ є суб’єктами поширення та донесення громадянському 
суспільству правової інформації, і не лише інформації, а й інтерпре- 
тації, аналізу та оцінки як законодавства, так і правових відносин, 
явищ, подій і конфліктів. Правовий обіг інформації охоплює най- 
важливішу частину всього обігу інформації, це відносини з організації 
та передачі якої врегульовані правовими нормами. Правова комунікація 
сформована як засіб трансляції нормативної інформації, яка про- 
грамує правові відносини та праворозуміння у суспільстві, сприяє 
удосконаленню взаємозв’язків між усіма елементами правової системи, 
правотлумачної, правотворчої та правозастосовчої діяльності у державі 
через ЗМІ.  

Різновидом правової комунікації влади і громадянського суспіль- 
ства є залучення громадян до ухвалення управлінських рішень через 
взаємодію із засобами масової інформації: суб’єкти державного упра- 
вління або подають готові варіанти публікацій, або запрошують пред- 
ставника ЗМІ для інтерв’ю. Набувають також популярності довго- 
строкові комунікативні проєкти залучення громадян до ухвалення 
управлінських рішень і впровадження їх в практику. Корисними є 
проведення громадських слухань і круглих столів за участі громадян з 
метою визначення актуальних питань і збору пропозицій удоско- 
налення законодавства чи правозастосовної практики. Результативними 
є проведення експертних семінарів і зустрічей з метою підготовки 
експертних рекомендацій щодо вирішення проблеми, проведення сесій 
або комітетських зустрічей із можливістю для громадськості висловити 
свої позиції. Поширеними є такі форми правової взаємодії як орга- 
нізація публічних заходів, конференцій, форумів і семінарів з метою 
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інформування та обговорення результатів упровадження правової полі- 
тики за участі громадянського суспільства.  

Роль ЗМІ полягає в тому, щоб, по-перше, виступати посередником 
між суспільством, громадськими організаціями i державними, 
політичними та владними інститутами. По-друге, ЗМІ відіграють 
важливу роль у процесі формування правової свідомості та правової 
культури, позитивного сприйняття права. Інформаційна діяльність  
ЗМІ спрямована надання правових знань, інформування аудиторії, 
формування ціннісних орієнтацій. 

Цікавою є думка О. Каплій, яка визначає наступні функції ЗМІ, які 
вони реалізують з метою формування правової культури гро- 
мадян: гарантування, формування громадської думки, інформаційну, 
просвітницьку, інтегративну, аксіологічну (оцінну), правової 
соціалізації, правового виховання [3, с. 470]. 

На нашу думку, можна виокремити наступні функції ЗМІ, які 
реалізуються ними у процесі правової комунікації влади і грома- 
дянського суспільства. Правоосвітня функція, яка має інформаційний 
характер, забезпечує надання правових знань громадянам. Ціннісно-
нормативна функція сприяє формуванню системи правових цінностей і 
правового світогляду особи. Правоорієнтаційна функція дає змогу 
громадянам правильно орієнтуватись у нормативно-правовому про- 
сторі й діяти згідно з законодавством. Комунікативна функція 
покликана забезпечити правову комунікацію з іншими суб’єктами під 
час виконання професійних обов’язків, наприклад, з органами судової 
влади. Попереджувальна функція забезпечує запобігання вчиненню 
правопорушень та дотримання режиму законності і правопорядку у 
суспільстві. Правосоціалізаційна функція забезпечує процес включення 
особи в систему правовідносин суспільства на основі засвоєння всієї 
правової культури суспільства, заміну правомірної поведінки за 
примусом на правомірну поведінку за особистісними переконаннями. 
Важливою функцією ЗМІ як суб’єктів правової комунікації є 
ідеологічно-виховна, яка сприяє вихованню поваги до права, форму- 
ванню правосвідомості та стилю правомірної поведінки громадян. 

Отже, правова комунікація влади і громадянського суспільства має 
базуватися на співпраці у досягненні завдань, пов’язаних з процесом 
демократизації державного управління і суспільного життя, забез- 
печенням захисту прав і свобод людини та громадянина. ЗМІ є суб’єк- 
тами правової комунікації, що поширюють та доносять громадянсь- 
кому суспільству правову інформацію. Правова комунікація влади та 
громадянського суспільства сприяє модернізації сучасної держави, 
формуванню інформаційно-правового простору та належного рівня 
правової культури представників громадянського суспільства. 
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Громадянське суспільство, що перебуває в процесі постійного 

розвитку, об’єктивно вимагає вдосконалення правової системи, знач- 

ного підвищення її ефективності. Це є визначальним фактором 

успішного розвитку держави і суспільства в цілому, неодмінною 

умовою забезпечення основоположних прав і свобод людини і 

громадянина. 

Одним із напрямків розвитку сучасної правової системи є 

поширення використання судового прецеденту, який характерний для 

англо-саксонської правової дійсності, але все більше використовується 

в романо-германській правовій системі. Наприклад, у Швейцарському 

цивільному кодексі вказано, що у разі прогалин у законодавстві, суддя 

повинен діяти так, ніби він сам є законодавцем [7, с. 274]. У Польщі 

фактично чимало рішень вищих судів діють аналогічно прецедентам. 

Прецедент у Польщі, як і в інших європейських країнах, виконує три 

основні функції. Перш за все, він діє як інструмент для забезпечення 

ідентичності і правильного застосування закону. Окрім того, прецедент 

виступає інструментом заповнення прогалин у законодавстві, а також 

відіграє роль у коригуванні закону в разі грубих помилок у законо- 

давстві [8, с. 154]. Запровадження в Україні судового прецеденту та 

його поширення на практиці слід розглядати як позитивну тенденцію, 

що відповідає світовим напрямкам розвитку юриспруденції. 
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Однак між науковцями та практиками ведеться дискусія стосовно 

ролі прецеденту в площині суспільних відносин в Україні, щодо 

значення та відповідно наслідків його використання. Думки дослі- 

дників інколи є діаметрально протилежними: одні погоджуються, що 

де-факто прецедент уже існує в Україні, інші не визнають його 

джерелом права в Україні. 

Наприклад, Є. Шмаров вважає, що судовий прецедент уже існує в 

українській правовій системі, і наголошує на тому, що хоч такого 

джерела процесуального права в Україні офіційно не визнано, однак 

судді, приймаючи рішення зі складних справ, звертаються до раніше 

прийнятих рішень чи до роз’яснень судів вищих інстанцій. Не можна 

не погодитися і з тим, що часто з одного питання можна знайти 

протилежні рішення суддів, і в такому випадку такі рішення стають 

інструментом для обґрунтування «необхідної» позиції. Очевидно, що 

якщо суди будуть зобов’язані орієнтуватися на конкретну практику 

вищих судів, з цього буде користь тільки тоді, коли вищі суди 

прийматимуть усі свої рішення відповідно до єдиної позиції суду, а не 

через певні переконання [9]. 

Разом з тим деякі автори (М. Козюбра) слушно зауважують, що 

прецедентне право має деякі перспективи у випадку його запро- 

вадження у національну правову систему, але воно не посідатиме того 

місця серед джерел права, яке воно має в англо-саксонській правовій 

сім’ї. Для цього необхідні суттєві зміни у системі права, насамперед 

незалежний суд і відповідна підготовка суддів, формування у них 

зумовлених вимогами часу правового світогляду і рівня правової 

культури, за яких їх правотворення служитиме на благо людини, її 

правам і свободам [6, с. 7].  

На сьогоднішній день не існує єдиного чіткого визначення 

прецеденту. Однак, якщо проаналізувати різні думки науковців про 

суть прецеденту, то можна виявити в них спільну ознаку, а саме 

надання нормативного характеру рішенням суду в конкретній справі, 

при чому обов’язковим для судів є не все рішення, а лише суть 

правової позиції судді, на основі якої виноситься рішення. 

Не можна погодитися з думками науковців, які стверджують, що в 

Україні на законодавчому рівні не закріплений судовий прецедент, 

оскільки статтею 17 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3477-

IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського 

суду з прав людини» визначено, що «cуди застосовують при розгляді 

справ Конвенцію та практику Європейського суду з прав людини як 

джерело права» [5].  

Крім того, досить чітко вказано у процесуальних кодексах України 

роль та значення рішень Європейського суду з прав людини. Зокрема, 
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Кримінальним процесуальним кодексом України, а саме частиною 

другою статті 8, визначено, що принцип верховенства права у 

кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики 

Європейського суду з прав людини [3]. Частиною четвертою статті 11 

Господарського процесуального кодексу України, яка кореспондується 

із частиною четвертої статті 10 Цивільного процесуального кодексу 

України, передбачено, що суд застосовує при розгляді справ Конвенцію 

про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і 

протоколи до неї, згоду на обов’язковість яких надано Верховною 

Радою України, та практику Європейського суду з прав людини  

як джерело права [1; 4]. А частина друга статті 6 Кодексу адмі- 

ністративного судочинства України вказує, що суд застосовує принцип 

верховенства права з урахуванням судової практики Європейського 

суду з прав людини. При цьому частина перша статті 7 цього Кодексу 

визначає, що суд вирішує справи відповідно до Конституції та законів 

України, а також міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України [2].  

Підбиваючи підсумки, можемо стверджувати, що на сьогоднішній 

день прецедент в українській правовій системі існує. Крім того, він 

закріплений на законодавчому рівні, а основними його функціями є 

гарантування єдності судової практики; затвердження принципів 

незалежності, безсторонності і неупередженості суду, оскільки система 

прецедентного права робить суди прозорими і передбачуваними. Ще 

однією з важливих функцій судового прецеденту є те, що він є одним із 

засобів для заповнення прогалин у законодавстві, а відтак і додатковим 

джерело права. 
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Неодноразово в полі зору науковців виникає питання: від яких 

факторів, умов, ризиків або, скоріше, їх відсутності, залежить якість 
нашого з Вами життя. Серед таких якостей виправдано називають: 
якість законодавства, якість контролю (державного, громадського, 
міжнародного), якість реформування (наразі – судова реформа) тощо. 

Наскільки виправданою сьогодні є пов’язуваність якості нашого 
життя з формуванням і функціонуванням громадянського суспільства? 
І, якщо так, то якого саме? Отже, яким сьогодні вбачається грома- 
дянське суспільство, яке здатне (спроможне) суттєво впливати на 
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реформаторські зміни, контрольні заходи і функції, забезпечення 
досконалості чинного законодавства. 

Над відповіддю можна не замислюватися – зріле, впливове, активне 
громадянське суспільство. Втім, як, яким чином воно може 
сформуватися? Чи може громадянське суспільство бути «вищим»,  
ніж відповідні умови життєдіяльності людини, продиктовані державою 
(на жаль, часто можновладцями в цій державі)? Як вибудовуються 
відносини держава – громадянське суспільство – людина? І ще багато 
питань, які стають предметом наукового розгляду і практичного 
вивчення. 

Сьогодні юридична наука не може поскаржитися на відсутність 
публікацій, присвячених проблематиці громадянського суспільства. 
Існує твердження, що тільки вживаних визначень (дефініцій) 
громадянського суспільства фігурує біля п’ятдесяти, або, навіть, понад 
п’ятдесят. Тобто доктринально проблематика вивчена, досліджена, 
якщо можна так сказати, «промоніторена». Втім жодної публікації, в 
якій би висвітлювалися методи, способи – «інструментарій» по 
формуванню саме зрілого, саме впливового, активного громадянського 
суспільства, на жаль, досі немає. Хоча всім зрозуміло, що «рівневий» 
розвиток або розвиток «на рівні» громадянського суспільства – це 
процес, що потребує і певного часу, і певної організації, а найголовніше 
– його неможливо зробити ні за помахом «чарівної палички», ні за 
допомогою «чарівної флейти». Більше того, в цьому контексті цілком 
зрозумілою може бути акцентація необхідності своєрідного «вихо- 
вання» саме громадянського суспільства щодо відповідної правової 
культури, рівня правової свідомості, громадянської вихованості 
(викристалізації громадянської позиції кожного). 

Деякі констатації в цьому форматі. Є безсумнівним, що дієві 
державотворчі процеси неможливі сьогодні: 

1) без дієвого втручання громадянського суспільства в усі процеси 
державотворення; 

2) без належного розвитку усіх інститутів сучасної європейської 
держави; 

3) без гармонійної збалансованої дії інститутів громадянського 
суспільства і правової держави; 

4) без виховання соціально активної особистості, здатної до 
реформаторських змін в умовах розвитку громадянського суспільства. 

Враховуючи, що громадянське суспільство в літературі здебільшого 
визначається як сукупність індивідів та їх об’єднань з розвиненими 
політичними, правовими, культурними, економічними зв’язками, що 
діє формально незалежно від держави, хоча і взаємодіє з нею, слід 
зазначити, що індивіди повинні впливати на державу задля досягнення 
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загальносуспільного блага. Саме завдяки такій взаємодії формується 
громадянська солідарність в суспільстві. 

Таким чином, ще раз хочемо наголосити: як громадянське суспіль- 
ство не виникало «на порожньому місці», оскільки цьому передує 
певний державний і соціальний розвиток, так і громадянське 
суспільство не є самостійним, «відмежованим» утворенням від суб’єк- 
тів соціального життя, а якраз саме з них утворюється та функціонує 
об’єднання певних індивідів, яке може і повинне розвиватися як 
активне, зріле і впливове громадянське суспільство з огляду на відпо- 
відні фактори і умови, серед яких не останнє місце займають про- 
цеси, пов’язані із формуванням громадянської позиції, правовим, 
громадянським вихованням, соціальною активністю взагалі і правовою 
зокрема. 

Отже, спробуємо підкреслити, що формування і наступне функ- 
ціонування громадянського суспільства – це не «самоціль», мова 
повинна іти про його дієвість, результативність, щодо рефор- 
маторських змін. 

Спробуємо надати певні аргументації з цієї та інших дотичних до 
неї точок зору в контексті саме «виховання» сучасного, дієвого, 
впливового громадянського суспільства. Так, проблематика правового 
виховання, на відміну від проблематики громадянського, постійно 
знаходилася і знаходиться в центрі уваги правової науки і юридичної 
практики. Отже, її не оминули увагою вітчизняні вчені ані в моно- 
графіях, ані в статейному викладі, ані щодо проведення дискусійних 
обговорень на конференціях, «круглих столах», захистах дисертаційних 
досліджень. Так, в одному з останніх підручникових видань правове 
виховання розглядається, як самостійна юридична категорія [1, с. 468]. 

Декілька міркувань щодо вищезазначеного. 
На жаль, останнім часом на рівні громадянського суспільства все 

більше наголошують на неподоланій корупції, корупційних схемах, 
повільних реформах, порушеннях прав людини в усіх сферах її 
життєдіяльності. 

Втім, як нам видається, підґрунтям подолання перерахованих 
негативних явищ мають стати не тільки економічний чи соціальний 
фактори, але й власна громадянська позиція, власна спроможність 
давати відсіч негативним проявам нашого життя, тобто власна активна 
позиція нетерпимості до будь-яких проявів незаконних дій. 

Ми завжди наголошуємо на проблемі формування особистості, яка 
здатна самостійно мислити, приймати рішення, публічно висловлю- 
вати свою думку, усвідомлювати та брати на себе відповідальність  
за наслідки своєї публічної, у тому числі політичної діяльності.  
Отже, ведучи сьогодні мову про належну політико-правову активність 
особистості, слід починати від «начала начал» – належного грома- 
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дянського виховання (як процесу) та належної громадянської вихова- 
ності (як результату), що і означає формування громадянської позиції. 

Адже тільки особистість, яка вихована на ідеалах правової, 
демократичної, соціальної держави, найкращих взірцях розвиненого 
громадянського суспільства, відданості громадянській позиції – може 
стати активним учасником реформаторських змін. 

Сьогодні всім нам конче необхідне відродження поваги до 
загальнолюдських цінностей: принципу верховенства права, принципу 
гуманізму, підвищення авторитету громадської думки, формування та 
розвитку громадянської позиції. 

Отже, детальніше про громадянське виховання. Спробуємо 
наголосити на необхідності взаємопов’язаного розгляду права і моралі. 
Для цього вкрай важливим, як нам видається, є саме моральне 
виховання [2, с. 138–176]. 

Надзвичайно важливим напрямом наукового дослідження є, так би 
мовити, аналіз моралі громадянського суспільства. Сучасні вчені 
орієнтовані не на критику моральної свідомості та самосвідомості 
громадянського суспільства, а на їх пояснення, аналітичне 
відображення, вивчення, і особливо – на культивування їхніх 
найкращих постулатів та проявів задля морального виховання 
особистості. 

Відмінна особливість моралі полягає в тому, що вона виражає 
внутрішню позицію індивіда, його вільне й самосвідоме рішення  
того, що є добро, зло, честь, гідність, справедливість у людських 
вчинках тощо. 

Слід зазначити, що в суспільстві, в якому занепадає мораль, 
моральне «навантаження» лягає на інші соціальні регулятори, 
наприклад, на релігійні норми. Про це свідчать останні наукові 
публікації, конференції та методологічні семінари. 

На наш погляд, суттєве покращення ситуації з проблемою 
правореалізації, ефективністю правового регулювання, подоланням 
масового правового нігілізму тощо, може відігравати процес, який 
пов’язаний із забезпеченням належної уваги та розвитком окремих 
соціальних регуляторів: норм моралі, релігійних норм, етичних, 
естетичних норм, можливо, деяких звичаєвих, зокрема, ділових 
узвичаєнь. Останні відіграють важливе значення в умовах акультурації 
та інтерференції правових систем сучасності. 

З розвитком соціального життя відбуваються зміни якості 
регулювання, ускладнення, удосконалення регулятивних засобів, їх 
диференціація та інтеграція. Це визначає необхідність появи нових 
засобів соціального регулювання, тобто правових норм. Проте, це не 
означає і не може означати нівелювання, зникнення, невиправданого 
занепаду в суспільстві інших соціальних поведінкових регуляторів. 
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Отже, створюється свого роду система (архітектоніка) регулятивних 
механізмів, необхідних для становлення громадянської позиції кожного 
члена громадянського суспільства [3, с. 27–30]. 

Формування правових переконань – від зовнішніх потреб, що 
пред’являє суспільство особистості, до внутрішнього переконання, та 
від нього – до дії – це шлях формування правової свідомості як 
необхідної умови забезпечення правопорядку. Без формування 
правового переконання неможлива правомірна поведінка. Процес 
реалізації правової норми – це взаємодія її вимог зі свідомістю 
індивіда. Не можна не погодитися з точкою зору вчених, що без 
вивчення переконань людини, її поведінки, психологічного механізму 
взаємодії вимог норми та свідомості людини, неможливо зрозуміти 
мотиви правомірних вчинків. 

При цьому слід розуміти, що навіть суттєве покращення 
економічної ситуації в країні, не змогло б швидко привести до 
належного стану громадянської відповідальності, що має підґрунтям 
належний правовий світогляд. Вочевидь мова іде про правову 
проблему формування особистості, соціально свідомої, громадянсько 
вихованої. 

Отже, про належну політико-правову активність особистості, що 
стає можливою в умовах розвитку і забезпечення прав, свобод та 
законних інтересів людини, з розвитком правового світогляду 
сучасного суспільства і сучасної особистості – можна говорити тільки у 
зв’язку з належним право– та світосприйняттям. Належна правова 
активність громадян, сформована громадянська позиція кожного 
призводить саме до громадянськості суспільства в цілому, а належна 
громадянськість і є критерієм сформованого активного, зрілого, 
потужного громадянського суспільства. 
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Будь-яка сучасна держава здатна виконувати свої функції лише за 

наявності багатьох складових і чинників, серед яких важливе місце 

займає активне та розвинене громадянське суспільство. Суттєва різ- 

ниця природи та змісту суспільних та державних інтересів зумовлює 

встановлення особливих зв’язків між державою та громадянським 

суспільством, реалізація яких дозволяє мінімізувати можливості зло- 

вживання державною владою, утиск прав і свобод громадян. Йдеться 

про необхідність забезпечення соціальної функції держави за допо- 

могою контролю з боку інститутів громадянського суспільства як  

прояв народовладдя. Окрім того, контроль за діями державної влади  

є сутнісною ознакою демократії, чинником ефективного розвитку 

політичної системи суспільства. 

Загалом, в науковій літературі народовладдя визначають як сутність 

держави, яка полягає в належності та здійсненні влади народом у 

власних інтересах у правовій, демократичній формі на засадах 

гарантування та втілення прав і свобод людини[5; 39]. Відповідно до 

принципу народовладдя народ є єдиним носієм влади, з огляду на це, 

саме народ, з одного боку, визначаючи обсяг їх повноважень, запобігає 

надмірній концентрації влади суб’єктів влади, а з іншого – здійснює 

контроль за цими органами, реалізацією наданих повноважень. Таким 

чином громадський контроль визначає ефективність діяльності 

державних інститутів, що зумовлює забезпечення законності, верхо- 

венства права та правопорядку.  

В організації сучасної демократії важливим елементом стає 

народний контроль за владою з метою досягнення рівноваги між діями 

публічної влади та її відповідальністю перед суспільством. Цього 

неможливо досягти без чіткого правового механізму реалізації 

народного контролю, який необхідний з огляду на кілька причин: по-

перше, він забезпечує певний рівень свободи публічної влади у межах 

повноважень, які необхідні для виконання зобов’язань, визначених у 

передвиборних програмах, коаліційних угодах, програмах дій та 

реформ тощо; по-друге, визначає межі й обсяг можливого 
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позавиборного впливу активних громадян та інститутів громадянського 

суспільства на ймовірні відхилення у виконанні зобов’язань публічної 

влади[3; 30]. На практиці здійснення контролю громадянського 

суспільства вимагає певних правових, організаційних, інституційних  

та фінансових засобів. Тому, механізм контролю суспільства над 

державою – це закріплена діючими нормативно-правовими актами 

система органів та установ, форм, засобів та способів, за допомогою 

яких суб’єкти контролю здійснюють перевірку, оцінку якості 

державного управління, дотримання прав і свобод людини[2; 3-4].  

У науковій площині проблеми, пов’язані із забезпеченням 

громадського контролю за діяльністю органів публічної влади, вже 

отримали достатньо ґрунтовне дослідження. Серед науковців, це:  

А. Буханевич, Я. Жукровський, О. Коломитцева, Т. Коломоєць,  

С. Косінов, В Кравчук, В. Латишева, Ю. Оборотов, Г. Пришляк,  

О. Савченко, І. Сквирський, В. Старчикова, О. Сущинський, А. Фолес 

та інші. Проте, залишаються проблеми, які потребують подальшого 

наукового опрацювання, зокрема щодо реалізації окремих форм 

контролю, його обсягу та меж, методів і гарантій здійснення тощо. 

Першочергово слід наголосити, що в теорії права та теорії галузевих 

юридичних наук, особливо – адміністративного права та державного 

управління, загалом вже сформовано підхід, згідно з яким в якості 

громадського контролю розуміють діяльність інститутів громадянсь- 

кого суспільства, окремих громадян з виявлення та припинення 

діяльності органів публічної влади, в результаті якої відбувається 

порушення або утиск законних прав і свобод громадян, здійснюються 

перешкоди для їх реалізації. 

Відповідно, метою громадського контролю, з одного боку, є 

виявлення та припинення діяльності органів публічної влади, в 

результаті якої відбувається порушення або утиск законних прав і 

свобод громадян, здійснюються перешкоди для їх реалізації. З іншого 

боку, такий контроль має і превентивну мету, адже в підсумку 

спрямований на підвищення ефективності державного управління, 

законності та правопорядку, запобігання протиправних дій зазначених 

органів у сфері прав людини. Громадський контроль, як і контроль 

загалом, здійснюється відповідно до певних принципів, серед яких: 

законність, гласність, прозорість, незалежність, об’єктивність, невід- 

воротність покарання. 

Під дію громадського контролю підпадає діяльність всіх суб’єктів 

публічної влади: державних органів влади та органів місцевого 

самоврядування. Предметом громадського контролю є обґрунтованість, 

раціональність, професійність, об’єктивність, правомірність владних 

рішень.  
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На думку В. Кравчука, залежно від того, у який спосіб громадяни 

залучені у процес контролю за діяльністю публічної влади, можна 

виокремити кілька груп такого контролю, що також відрізняються 

методами його здійснення, а саме: контроль в інформаційно-аналітич- 

них формах (оцінка громадянами публічної інформації, що надходить з 

різних джерел (офіційні програми дій, звіти, виступи, документи, 

діяльність публічної влади тощо); діалогові форми контролю (вимоги 

надання аргументів сторонами політичного діалогу; доступність 

аргументів влади для всіх зацікавлених у діалозі громадян; обов’язко- 

вість рішень, вироблених у процесі діалогу між владою й громадянами; 

формування культури діалогу; динамічність такого діалогу; контроль у 

формах народних ініціатив (усі механізми взаємодії громадськості та 

публічної влади, за допомогою яких громадянами та інститутами гро- 

мадянського суспільства можуть бути запропоновані варіанти дер- 

жавних рішень, напрями розвитку сфер соціального забезпечення тощо; 

контроль у формах громадської непокори та опору[3, с. 31–32].  

Г. Я. Пришляк вважає, що під формами контролю народу слід 

розуміти ті елементи, які погоджено функціонують і в певний спосіб 

поєднуються, утворюючи механізм здійснення демократичного кон- 

тролю. До його правових форм належать: всенародні голосування 

(референдуми); громадські ініціативи; збори та зібрання громадян за 

місцем їх проживання; реалізація громадянами усього комплексу 

політичних прав і свобод (право брати участь в управлінні справами 

суспільства і держави; право на інформацію; свобода слова, друку, 

зборів, мітингів і демонстрацій тощо; право на особисті та колективні 

звернення в державні органи і до посадових осіб; право на оскарження 

в суді неправомірних дій (рішень і вчинків) посадових осіб і державних 

органів, що утискають права громадян) [4; 8]. 

Окрім того, залежно від різних критеріїв виокремлюють види 

громадського контролю: залежно від предмету перевірки – загальний  

та спеціальний, залежно від напряму впливу – в соціальній сфері, 

економіці, екології та ін., залежно від часу здійснення – постійний та 

тимчасовий та ін. 

Таким чином, здійснення громадського контролю інститутами 

громадянського суспільства являє собою організаційно-оформлену 

правову форму впливу на публічну владу, завдяки якову підтримується 

правопорядок та відбувається суспільний розвиток. При цьому, 

зазначений влив може породжувати юридичні наслідки. 

Відповідно, здійснення громадського контролю через інституції 

громадського суспільства дає змогу вирішувати такі проблеми: 

зміцнення структур публічної влади та інституцій громадянського 

суспільства; підвищення суспільної легітимності органів державної 
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влади та їх рішень; зниження рівня закритості і корупції влади шляхом 

контролю громадських організацій над владою; заохочення високої 

політичної мобілізації громадськості, яка може бути використана в 

інтересах держави і суспільства; посилення впливу на прийняття 

бюджетів територіальних громад і контролю за використанням коштів з 

місцевих бюджетів, забезпечення прозорості діяльності органів влади 

та місцевого самоврядування; досягнення консенсусу між інститутами 

державної влади та широкими колами громадськості; установлення 

взаємодії між державою та громадянами, громадськими інституціями; 

підвищення якості державної політики та максимальне врахування  

в ній інтересів суспільства, забезпечення прозорості процедури прий- 

няття політичних рішень та їх втілення в життя, підвищення їх якості, 

удосконалення нормативно-правової бази[1, с. 345–346]. 

Зазначене дає змогу стверджувати, що громадський контроль – це 

діяльність суб’єктів громадянського суспільства, в межах законодавчо 

визначених повноважень та за допомогою відповідних механізмів, 

щодо з’ясування відповідності дій публічної влади на предмет вико- 

нання, не виконання або неналежного виконання покладених на них 

завдань та вжиття заходів з усунення виявлених порушень законо- 

давства в цій сфері. Оцінка громадянами ефективної діяльності пуб- 

лічної влади на предмет ефективності під час здійснення громадського 

контролю визначає рівень довіри до неї та її окремих інститутів, 

сприйняття та підтримки її рішень. Тому громадський контроль висту- 

пає одним із засобів легітимації публічної влади. 

Відтак, гармонійний розвиток держави і громадянського суспільства 

можливий лише за умови стабільного забезпечення державою прав і 

свобод громадян, дійсного народовладдя та активної участі інститутів 

громадянського суспільства у здійсненні державної влади та кон- 

тролю за їх діяльністю. Окрім того, рівень ефективності громадсь- 

кого контролю залежить від стану розвитку правової, економічної  

та соціальної систем. 
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Довіра здебільшого формує соціополітичну мобільність, сприяє 

розумінню правової системи в цілому та громадянського суспільства 

зокрема. Як базова цінність довіра сприяє формуванню, в міру між- 

особистісних контактів та співпраці у межах формальних й нефор- 

мальних структур, громадянського суспільства. Довіра сприяє форму- 

ванню громадянської культури, політичної влади, допомагає відтво- 

рювати конкретні моделі поведінки у середовищі тощо. Нехтування 

такими інструментальними цінностями як толерантність, щирість, чуй- 

ність, турботливість, основою яких виступає довіра, у становленні гро- 

мадянського суспільства призводить до появи псевдосоціальних явищ, 

зокрема таких як егоїзм, корисливість, нещирість, недовірливість,  

а також призводить до зневажання принципів прав громадян, зокрема 

справедливого та гуманного ставлення один до одного. 

Довіра, як поняття моральної свідомості й етики, виступає певним 

засобом налагодження взаємин у суспільстві, принципом творення 

морального авторитету тощо. Довірливі взаємини унеможливлюють 

розвиток конфліктних ситуацій, виникнення ризиків здійснення нега- 

тивних наслідків тощо. Як вірно зазначено професором А. Селігменом, 

наявність довіри є істотним компонентом усіх сталих суспільних 

відносин [1, с. 88]. Такої ж думки дотримувався й М. Шелер, який 
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писав, що довіра є моральною цінністю, яка об’єднує людей,  

інтегрує їхні взаємини [2, с. 301]. 

У Філософському словнику за редакцією В. Шинкарука, довіра 

розуміється як поняття моральної свідомості й етики, що означає 

ставлення до людини з огляду на її відданість спільній справі, вірність, 

порядність, чесність, відповідальність [3, с. 115]. У Великому психо- 

логічному словнику, довіра трактується як психологічний стан людини, 

набуте почуття, котре породжує інші почуття – від любові до ненависті, 

стани (від комфорту до стресу і фрустрації), соціальні настановлення 

(від прийняття, визнання до відчуження) [4, с. 145]. Як психологічно-

соціальне явище довіра розуміється як здатність до очікування, 

схильності щодо ставлення людей, обміну інформацією, умова 

налагодження сприятливих взаємовідносин, засада морального 

(духовного) розвитку, моральний регулятор взаємин між людьми 

тощо [5, с. 64]. Сутність людського життя крізь призму довіри 

досліджувало багато філософів, зокрема О. Больнов, М. Бубер, 

А. Нічке, та інші вчені.  

Довіра як базова категорія та цінність громадянського суспільства 

досліджується з різних наукових ракурсах, зокрема як: усвідомлення, 

розуміння суспільством ціннісно-нормативних понять, зокрема таких 

як благо, добро, доброчинність, зло тощо; моральні принципи – 

рівність, оптимізм, альтруїзм, чесність, правдивість тощо; поняття 

моральної діяльності – моральний вибір, спосіб життя, мотив, моральна 

дія, моральний конфлікт, проступок тощо; поняття, що стосується 

моральних взаємин – дисципліна, авторитет, громадська думка, 

традиції тощо; поняття, що характеризує особистість – гідність, 

культуру почуттів, самоконтроль, совість, емоції тощо та ін. [6, с. 17]. 

Недотримання наведених принципів породжує негативну соціо- 

культурну парадигму суспільства.  

На нашу думку, саме довіра як базова основа надає можливість 

творити нормативну етику громадянського суспільства. Завдяки довірі 

налагоджується соціальна взаємодія у сім’ї та у суспільстві зокрема. 

Довіра висуває на перше місце в соціальній взаємодії особистість 

кожного громадянина, його безпеку, цінності, потреби, самоповагу 

тощо. Довіра виступає запорукою і чинником конструктивної взаємодії 

суспільства, завдяки якій налагоджуються соціальні взаємозв’язки. Як 

стан моральної зрілості та свідомості суспільства, довіра сприяє 

реалізації суб’єктивних прав та інтересів. Є одним із основоположних 

принципів Цивільного кодексу України та соціальним регулятором 

приватноправових відносин. Як слушно зауважила О. Кожем’якіна, 

довіра відображає прагнення суб’єкта соціальної взаємодії до рівноваги 
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власних потреб, дій з інтересами та прагненнями інших людей  

[7, с. 223].  

Між тим, на нашу думку, на сьогодні надважливо подбати про 

високий рівень довіри у суспільстві. Адже саме довіра виступає тим 

механізмом, який забезпечує належний рівень формування сталих 

взаємовідносин, котрі є сенсом розвитку громадянського суспільства, 

успішних діалогів, актів комунікацій, зокрема й у політичній складовій 

суспільства.  
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В сучасних умовах державотворення України, що характеризу- 
ється розбудовою та зміцненням громадянського суспільства, особли- 
вої актуальності набуває формування громадянських компетентносей  
у молоді. Набуття громадянських компетентностей дозволить сві- 
домо реалізовувати свої конституційні права та свободи, відпо- 
відально ставитись до своїх прав та обов’язків щодо держави та 
суспільства і стати активний учасником утвердження та розвиток 
демократії в Україні.  

Важливо сформувати у молодого покоління адекватне уявлення про 
громадянське суспільство як соціальний простір, у якому діють 
відносно незалежні від державної влади різні організації, асоціації, які 
здатні вести соціально-політичний діалог як з державними органами, 
так і між собою. Завдяки такому діалогу відбувається долучення 
громадян до управління суспільством, складаються умови для задо- 
волення приватних і суспільних інтересів. Стверджуючи пріоритет осо- 
бистого над суспільним, індивідуального над колективним, гро- 
мадянське суспільство бачить своє завдання в зміцненні зв’язків між 
громадянами, в орієнтації їх на турботу не тільки про особисте, але й 
про суспільне благо. На сучасному етапі громадянське суспільство є 
сферою, де інтерес окремо взятого індивіда співіснує з інтересами су- 
спільства, за допомогою інститутів якого здійснюється взаємодія з 
державою [1. с. 68]. Необхідно формувати у молоді розуміння, що 
громадянське суспільство – не сукупність ізольованих індивідів, а 
комплекс соціальних відносин, система суспільних інтересів (еконо- 
мічних, соціально-політичних, релігійних, духовних, сімейних, куль- 
турних та інших) і потреб всіх членів суспільства [2. с. 12]. 

Суттєво впливають на формування громадянської свідомості 
молодого покоління заняття, в яких розглядаються питання розбудови 
громадянського суспільства, особливості його становлення в Україні. 
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Громадянське суспільство – складний соціальний організм, розвиток 
якого вимагає, як стверджують соціологи, не одного десятиліття. 
Традиційно громадянське суспільство формується на основі ідей 
патріотизму, національних культурно-історичних традицій, релігійно-
етичних переконань і почуттів, усвідомлення недостатності існуючих 
прав і свобод для процвітання і подальшого розвитку особистості, 
суспільства і держави. В процесі такого усвідомлення суспільство 
спирається на філософію природного закону і природної свободи, на 
основі громадянського патріотизму, природне людське прагнення до 
щастя, на право приватної власності, природної рівності. 

Аналізуючи роль особистісних факторів (інтересів, потреб, ціннос- 
тей, мотивів громадянської діяльності, ставлення до загальнолюдських 
цінностей) у становленні громадянської зрілості студентської молоді, 
варто зважати на досвід світової демократії. У розвинених демо- 
кратичних країнах законодавством встановлено, що ідеал вільної 
особистості досягається лише тоді, коли держава створює умови, за 
яких кожен громадянин може користуватися своїми економічними, 
соціальними й культурними привілеями, громадянськими і політич- 

ними правами. Наприклад, країни-учасники ЮНЕСКО  дотримуються 
спільних зобов’язань в забезпеченні прав громадян на освіту. Грома- 
дяни цих країн переконані, що освіта повинна спрямовуватися на пов- 
ний розвиток людської особистості й утвердження її гідності, зміцню- 
вати повагу до прав людини й основних свобод. Освіта сприяє взаємо- 
розумінню, демократичним контактам між усіма націями й расовими, 
етнічними, релігійними групами та протистоїть цинізму, душевній 
черствості, жорстокості, егоїзму, зневазі до моралі та закону. 

Формування громадянських компетентностей у молоді, поглиб- 
лення й систематизація знань про переваги демократії як суспільного 
устрою та усвідомлення свого місця в демократичній державі є одним 
із найважливіших завдань сучасного українського суспільства. Це до- 
зволить виховати громадян, що будуть у майбутньому здійснювати і 
захищати свої права та свободи, свідомо виконувати обов’язки та 
відігравати активну роль у суспільному житті, захищаючи демократію 
та верховенство права як найвищі цінності суспільства.  
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Вплив громадянського суспільства на державну владу є важливим 
елементом демократії, забезпечення гарантій прав і свобод людини, 
зменшення ризику появи тиранії. Історія останніх сотні років має безліч 
емпіричних прикладів ефективної ролі громадянського суспільства у 
розвитку цивілізаційних стандартів сучасності, від подолання політики 
сегрегації в деяких штатах США до Революції Гідності в Україні. 

Однією з форм виправданого тиску громадськості на державу  
є її участь у законодавчій діяльності. І тут важливо розділяти  
терміни законодавчої діяльності та законодавчого процесу. Процес  
є виключною компетенцією органів державної влади та відповідно 
уповноважених посадових осіб – суб’єктів законодавчого процесу. 
Діяльністю ж є активність суб’єкта, що має усвідомлюваний характер і 
спрямована на досягнення поставленої мети – уявної моделі май- 
бутнього результату діяльності [1, c. 40–43]. Законодавча діяльність як 
правова форма здійснення функцій держави уособлює собою діяль- 
ність з об’єктивації результатів правотворчості у форму законів,  
які покликані врегульовувати найважливіші суспільні відносини [2].  
Отже, законодавча діяльність – це напрям вольової дії будь-якої 
людини, незалежно від правового статусу, спрямованої на створення 
законодавчого акту. 

В сучасних демократіях роль допуску громадськості до законо- 
давства є досить широкою, від виділення непомічених державою 
проблем, що потребують вирішення інструментами правового регулю- 
вання, до безпосереднього складання текстів нормативних актів та 
використання допустимих інструментів громадського тиску на 
парламентарів у підтримці або запереченні необхідності прийняття тих 
чи інших законів.  

Позитивними рисами участі інститутів громадянського суспільства 
у законодавчій діяльності можна виділити:  

– інформаційну – здатність надавати інформацію про суспільні 
процеси, які лишились поза увагою держави;  
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– експертну – завдяки активній роботі з соціальною групою можуть 
надавати інформацію щодо практичної ефективності застосування 
певних способів правового регулювання;  

– суспільного запиту – відстоювання цілей, способів, засобів 
регулювання, які будуть сприйняті соціальною групою, або, навпаки, 
заперечення таких явищ;  

– суспільного самозахисту – застосування інструментів громадс- 
ького впливу проти політик та дій держави, які несуть небезпеку 
цивілізаційним стандартам і правилам.  

Окрім описаного, деякі громадські формування можуть залучати 
фахових експертів якіснішого рівня, ніж держава, внаслідок цього 
виробляти більш якісні концепції законопроектів. Так само через 
міжнародну співпрацю деякі об’єднання здатні ініціювати вклю- 
чення до національного законодавства ефективних міжнародних стан- 
дартів і практик, збільшуючи ефективність міжнародних інтеграційних 
процесів. 

Увага до ролі інститутів громадянського суспільства у процесах 
державотворення розвивалась в межах теорії плюралізму, автори якої 
не виключали можливості, за певних умов, настання і негативних 
наслідків такого впливу. Так, автор теорії поліархії Роберт Даль 
зазначав: «Якщо теорію поліархії в цілому вважати розумною, то стає 
зрозумілим, що жодні конституційні правила не забезпечать захист від 
тиранії, якщо немає відповідних соціальних передумов» [3]. І термін 
«соціальні передумови», тут має широке значення, від розвитку 
деструктивних політичних ідеологій, до зниження якості життя 
внаслідок не компетентних дій органів державної влади.  

В основному виділяють дві групи причин, що негативно впливають 
як на саме законодавство, так і на процес його прийняття. До перших 
відносять «зайву» кількість або надлишок законодавчих актів, до 
других – відсутність належного наукового забезпечення законодавчого 
процесу. Як результат – велика кількість нормативно-правових актів 
вищої юридичної сили, в ефективності та якості яких сумніваються як 
експерти, так і сама громадськість [4, с. 197–198]. 

Із прикладів негативного впливу громадськості на законодавчу 
діяльність, можна виділити:  

– Кон’юнктурні мотиви. Їх можна умовно поділити на об’єктивні та 
суб’єктивні, де до об’єктивних стосуються випадки, коли громадське 
об’єднання, представляючи соціальну групу, починає відстоювати 
матеріально-невиправдані бажання учасників (не платити податки, 
отримувати великі пенсії або пільги, інше). Це певна форма популізму 
керівництва організацій, які орієнтовані не на якість життя групи, а на 
власну популярність серед її учасників. Суб’єктивно орієнтованими 
кон’юнктурними мотивами є випадки, коли представник організації не 
має ідеологічного зв’язку з нею, а співпрацює виключно заради певної 
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власної вигоди, нерідко – високої зарплатні, роблячи ставку на 
кількісні показники ефективності, часто навіть на шкоду якісним. Так, 
одна така організація зосередилась на законодавчих ініціативах, які не 
мали заперечень у парламентської більшості, і саме на такі ініціативи 
вони почали писати переважно малозначущі, частіше – процедурні 
законопроекти. В очах донорів організація мала найвищі показники 
ефективності, оскільки всі написані ними законопроекти парламент 
приймав, а в очах соціальної групи організацію сприймали негативно, 
оскільки від їх імені вони включались у неважливі та неактуальні 
питання, при цьому уникаючи боротьби за дійсно необхідні реформи. 

– Маніпулятивність – частіше за все проявляється у створенні 
громадських організацій комерційними групами або групами зовніш- 
нього впливу з метою відстоювання шкідливих для держави ініціатив, 
під, начебто, вимогами громадянського суспільства.  

– Брак компетенції. Є випадки, коли громадські активісти вису- 
вають вимоги, які є практично шкідливими, як то – відмова від вак- 
цинування. Сюди ж можна включити і випадки формулювання вимог 
під впливом утопічних ідеологій або включення до робочих груп зі 
створення законопроектів представників, які не мають достатньої 
компетенції, як у питанні, що вирішується, так і щодо законодавчої 
техніки, внаслідок чого виникають законопроекти вкрай низької якості, 
як у юридичному, так і соціальному сенсі. 

Для збереження позитивних меж впливу і уникнення негативних 
необхідно встановлювати чіткі межі участі інститутів громадянського 
суспільства у законодавчій діяльності. Незайвим буде розроблення 
фахових критеріїв та цензів для громадських організацій щодо участі в 
процесах законодавчої діяльності та їх меж для представників, які 
можуть допускатись до участі в робочих групах для перевірки 
юридичної та соціально-значимої складової текстів запропонованих 
законопроектів. 

Ускладнені процеси сучасності вимагають активнішого залучення 
інформаційно-експертного потенціалу громадськості до законодавчої 
діяльності, але цей процес має відбуватись у регламентовано 
обумовлених умовах, оскільки його безконтрольність здатна не тільки 
призвести до негативних наслідків через появу неякісних законів, але й 
нівелювати вплив громадянського суспільства на державні процеси в 
очах громадян. 
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Нині в Україні, як і в більшості країн світу, відбувається переоцінка 

цінностей і здійснюється орієнтація політичного курсу держав на 

встановлення єдиних загальнолюдських принципів і стандартів, на їх 

природні засади, що є значущими для усього світового співтовариства. 

Сьогодні у суспільстві відроджується інтерес до людини, зокрема, 

зростає інтерес правознавства до вивчення людського виміру права та 

правового виміру людини. Поряд з поняттям «людина» є рівно- 

цінним поняття «особистість», «індивідуальність», що характеризує, 

передусім, те особливе, специфічне, що відрізняє конкретну людину як 

індивіда та як особистість від усіх інших, включаючи як природні, 

тілесні, так і психічні й соціальні властивості. 

Однією з таких особливостей людини є така фізіологічна особ- 

ливість, як її стать. І те, що має бути цінністю і для людини, і для 

держави, іноді стає перешкодою до реалізації особою своїх прав. 

Історія становлення рівності має багатовікові традиції, які відо- 

бражають розвиток демократії у суспільстві. Принцип рівності людей 

багатоаспектний. Основний підхід до його визначення полягає в тому, 

що зазначаються ознаки, які не спроможні впливати на сутність цього 

принципу. Одним з проявів принципу рівності є рівність жінок і 

чоловіків, тобто незалежність рівного підходу від статі, що дістав назву 

принципу гендерної рівності. Гендерна рівність – складова загального 

принципу рівності як принципу демократичної побудови суспільства. 

Право розуміється сьогодні як рівна міра свободи всіх і кожного – 
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жінок і чоловіків. Конструкція гендерної рівності розкривається через 

категорію прав людини як універсального стандарту рівності, який є 

єдиним для обох статей [1, с. 23]. 

Національні конституції гарантують рівність основних прав та 

свобод для всіх громадян, і більша їх частина прямо констатує 

забезпечення рівності прав громадян незалежно від їхнього віку, раси 

та статі. 

Коли мова йде про рівність статей як ідеал суспільно-політичного 

розвитку, під цим поняттям можуть розумітися: а) формальна рівність 

(рівність юридична, закріплена законодавчо); б) рівність можливостей 

(надання певної законодавчо закріпленої переваги певній соціально-

демографічній групі для створення однакових з іншими групами  

умов на старті); в) рівність результату (цілеспрямоване забезпечення 

ліквідації для конкуруючих сторін перешкод, які можуть бути 

зумовлені попередньою дискримінацією). 

Світовий процес формування конституційного законодавства 

характеризується декларуванням у ньому принципу рівних прав і 

можливостей. Конституційне закріплення рівності статей є харак- 

терним поряд із такими особливостями, як національна і расова не- 

залежність, мова, віросповідання, соціальне походження, політичні 

переконання та ін. 

Майже всі конституції визнають принципи і стандарти міжнарод- 

ного права і зобов’язуються їх виконувати, закріпивши в Основному 

законі. Отже, логічно, що вони мають закріпити і гендерні права та 

стандарти щодо рівності прав і можливостей. Конституція як вищий 

закон є гарантом рівності для всіх громадян, незалежно від статі у їх 

правах і можливостях. 

Цілком очевидно, що питання гендерної рівності набуло на сьогодні 

неабиякої актуальності і представляє неабияку цінність для права. 

Виходячи з цінності гендерного виміру права відповідним чином  

має вибудовуватися робота з діючим вітчизняним законодавством,  

яке, незважаючи на проголошення Україною рівності прав чоловіків  

і жінок, ще значною мірою містить дискримінаційні гендерні 

викривлення. 

Виконання взятих Україною зобов’язань щодо утвердження 

гендерної рівності потребує осмислення національних можливостей їх 

реалізації з урахуванням історично набутої практики суспільного життя 

чоловіка та жінки, національних традицій їхніх взаємовідносин, 

досягнень і рівня соціальної культури та її складової – гендерної 

культури. 

У ході сучасних реформ держава повинна визначити і деталізувати 

ґендерну рівність як юридичне поняття, як невід’ємний елемент право- 
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вої системи. Будь-які соціально-економічні перетворення, процеси 

демократизації і встановлення ринкової економіки імпліцитно 

включають в себе так звані ґендерні програми соціальної трансфор- 

мації, тобто зміну структури відносин між соціальними статями 

(чоловіками та жінками). Таким чином вплив будь-яких перетворень 

правової системи на структуру ґендерних відносин є очевидним та 

безумовним. Питання лише в тому будуть ці перетворення мати 

позитивні чи негативні наслідки, а також у попередньому програ- 

муванні таких наслідків за допомогою ґендерно-правової експертизи. 

На сьогодні перед законодавцем стоїть нелегке завдання: слід 

законодавчо визначити такий механізм правового регулювання, який 

би не лише відповідав досконалій правовій формі, мав високу 

прикладну оцінку, а й культивував правосвідомість громадян, закладав 

світоглядні основи гендеру. При цьому слід враховувати такі 

споконвічні правові та моральні цінності, як справедливість, свобода, 

рівноправність. Адже на них ґрунтується правова свідомість громадян, 

яка миттєво реагує на викривлення цих категорій, неадекватне їх 

застосування. 

Отже, якісне, детальне вивчення гендерного аспекту в правовому 

регулюванні, вдосконалення засобів та механізмів активізації 

гендерних відносин, адекватне їх використання в юридичній сфері, 

відкриє можливості для підвищення ефективності регулюючого впливу 

на суспільство, дозволить вийти на новий рівень розвитку правової 

форми. 
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Події останніх років свідчать, що Український народ досягнув  

рівня громадянського суспільства, тобто він з метою втілення своїх 

легітимних прав та інтересів здатен ефективно впливати на державу  

[1, с. 19]. Тому характеристика правосуб’єктності Українського  

народу одночасно розкриває і особливості правової суб’єктності 

громадянського суспільства України. 

Не потребує доказування наявність в Українського народу та нашої 

держави атрибуту правової суб’єктності (вона є персоналізованим 

сегментом об’єктивного права, який для її носія постає одночасно і 

ресурсом, і соціальним регулятором). Використання потенціалу власної 

правосуб’єктності створює для її володільця можливість втілення його 

індивідуальних інтересів легітимним чином, тобто без порушення 

інтересів фізичних осіб, юридичних осіб та інших суб’єктів права 

шляхом обмеження, ігнорування, протипоставлення, дублювання їх 

правосуб’єктності чи здійснення на неї іншого негативного тиску. 

Правосуб’єктність, як і будь-яке інше правове явище, тотожна у 

своїй сутності, однак різноманітна у реальних виявах. Зокрема, народ 

та держава наділені так званою «складною правосуб’єктністю», що 

виникає внаслідок консолідації деякої множини автономних право- 

суб’єктностей у нове, якісно визначене ціле. Наявність складної 

правосуб’єктності є індикатором того, що деяке утворення, до-особове 

(наприклад, холдингова група) чи над-особове (наприклад, місто чи 

інший населений пункт), володіє статусом суб’єкта права. 

Нагадаємо, що згідно з преамбулою чинної Конституції Українсь- 

кий народ – це громадяни України всіх національностей [2]. Від- 

повідно, складна правосуб’єктність Українського народу виявляє себе у 

вольовій діяльності інтегрованої сукупності фізичних осіб – громадян 

України, згуртованих спільними інтересами та об’єктивним правом до 

вигляду надіндивідуальної персоналізованої цілісності. В цьому і сила, 

і особливість, і, поряд з цим, також слабкість правосуб’єктності народу. 

В. Корчака відзначає, що народ є творцем держави, адже виключно 
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народ, за допомогою Конституції, визначає основи суспільного і дер- 

жавного устрою, створюючи систему вищих органів державної влади. 

Однак слабкість концепції правосуб’єктності народу, як вказує цей 

дослідник, часто вбачається у тому, що у правовідносинах, наприклад, 

тих, які виникають в процесі проведення референдуму або виборів, 

суб’єктом виступає не народ (тобто сукупність громадян), а кожен 

громадянин окремо [3, с. 119]. 

Щодо правосуб’єктності української держави, то вона у законо- 

давстві зафіксована як її атрибут у статусі суверенного, вольового та 

персоналізованого утворення. Поряд з цим, у відносинах з іншими 

суб’єктами права держава Україна реалізує встановлені для неї права, 

обов’язки та відповідальність через свої органи, кожен з яких, у свою 

чергу, також наділений власною публічною правовою суб’єктністю. 

Цілком слушною є думка С. Архіпова про те, що «правова держава 

може бути охарактеризована в якості складної системи корпорацій, 

зв’язаних між собою спільними принципами побудови та функціо- 

нування» [4, с. 466]. Cучасна демократична держава постає поєднаними 

між собою центрами влади (або, іншими словами, множиною сфер 

консолідації публічної правосуб’єктності), які діють як автономні 

інститути, а їх система вибудована за принципом стримувань і про- 

тиваг. У таких публічних організаціях, незважаючи на загалом властиву 

їм субординаційну модель функціонування, немає правосуб’єктного 

ядра із повноваженнями, вирішальними для системи загалом. Наприк- 

лад, Президент України, маючи статус глави держави, позбав- 

лений можливості впливати на законодавчу, виконавчу та судову гілки  

влади поза межами компетенції, вичерпно визначеної у ст. 102 та у ч. 1  

ст. 106 Конституції [5, с. 64]. В Україні, подібно до інших демократій, 

глава держави повинен зосереджуватися у напрямку вибудовування 

гармонійно збалансованої системи органів державної влади та 

скеровувати свої зусилля на досягнення у їх взаємодії синергетичного 

ефекту, позбавленого процесів протидії чи пригнічення одного 

елемента системи іншим. 

Поряд з цим, за результатами останніх виборчих кампаній у владній 

сфері Україні сформувалася тенденція до ослаблення правосуб’єктності 

держави України як у зовнішньому, так і у внутрішньому вимірах. 

Причина цьому – регрес правової суб’єктності елементів держави (її 

органів та інших інституцій). Законодавчі гарантії інституційної 

незалежності органів влади, включаючи Верховну Раду України та 

Кабінет Міністрів України, міністерств, відомств та судової системи, 

скеровані на забезпечення ефективної реалізації встановленої для них 

компетенції, перестали бути актуальними. Так, законодавчі ініціативи 

Президента України без видимих перешкод втілюються у закони, 
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виконання яких забезпечується виконавчою владою та через право- 

охоронну систему підкріплюється державним примусом. Право- 

суб’єктний потенціал держави сконцентрувався в одній із її ланок, а 

саме у Президента України. Пояснимо, що така ситуація була прак- 

тично неминучою у молодій українській демократії за умови фор- 

мування у її вищому представницькому органі пропрезидентської біль- 

шості, здатної вирішити практично будь-яке питання, включаючи 

обрання складу уряду та його зміну. 

Наявний стан речей достатньо добре описується концепцією так 

званої «аналітичної юриспруденції», створеної Д. Остіном у середині 

XIX ст. Він вважав право сукупністю наказів (commands) як актів 

суверена, забезпечених загрозою застосування санкцій. Сувереном 

розумівся монарх, тобто верховний носій законодавчої та іншої влади. 

За висловом Л. Фуллера, «Остін визначив закон як наказ верховного 

політичного керівника» [6, с. 119]. Така теоретична модель є спро- 

щеною та передбає існування власне двох видів правової суб’єктності – 

абсолютної (властивої особі, яка панує), та залежної (властивої 

підданим суверена). Другий вид правосуб’єктності, за переконанням Д. 

Остіна, реалізується на основі звички осіб, які знаходяться у залежному 

статусі, підкорятися волевиявленню суверена. 

Проте Україна не є монархією, у якій глава держави володіє 

абсолютним правосуб’єктним статусом, є творцем законів та 

номінується джерелом влади. Згідно зі ст. 5 Конституції України 

«Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади 

в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування» [2]. 

Конституція України відображає дійсний стан речей, втілений у 

правовій свідомості та правовій культурі Українського народу як 

громадянського суспільства. Ігнорування конституційних приписів 

породжує та підживлює суперечність між громадянським суспільством 

(яке очікує злагодженої та ефективної реалізації державними органами 

наданої їм правосуб’єктності на шляху реформування), з одного боку, а 

з іншого – системою влади, елементи якої внаслідок втрати ними 

значних обсягів правоздатності і дієздатності діють шаблонно та 

повільно, остерігаються змін та до того ж прагнуть нейтралізувати 

власну деліктоздатність (тобто свідомо уникають відповідальності, 

вказуючи на нібито об’єктивні причини для пояснення постійних 

провалів у функціях). За таких умов час від часу громадянське 

суспільство в момент чергової економічної, політичної, судової чи 

іншої кризи напряму, на вулицях демонструє свої вимоги до 

реформування влади, постаючи достатньо консолідованим суб’єктом 

права (чиї цілі та готовність їх досягати на межі легітимності 
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репрезентується активною пасіонарною меншістю громадян). І лише у 

такій ситуації верховна політична воля активізується, йде на поступки 

громаді, вимагаючи від конкретних міністерств, відомств та/чи їх 

посадових осіб посиленої активності. Однак можливість органів 

держави діяти ефективно, на жаль, раніше була нівельована поведінкою 

самого ж її політичного центру. 

Подолання такої ситуації може початися із усвідомлення керів- 

ництвом нашої країни того факту, що сучасна держава є публічним 

утворенням зі складною правосуб’єктністю. Вона структурується на 

відносно незалежні елементи та є системою, яка еволюціонує, генерує 

внутрішні суперечності та у зв’язку із цим потребує постійного та 

кваліфікованого внутрішнього балансування. Спроби спростити об’єк- 

тивно складне приречені на провал. Наділений навіть найбільшими 

фактичними чи формальними повноваженнями глава демократичної 

держави ніколи не буде здатен хоча б рівноцінно замінити своїм 

директивним втручанням ефективну управлінську активність органів 

влади як спеціалізованих суб’єктів права із виключною право- 

суб’єктністю. Президент України повинен створити умови для того, 

щоб органи держави та місцевого самоврядування, їх посадові особи 

самостійно діяли на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України. У протилежному 

випадку продовжиться рух по інерції та буде накопичуватися дедалі 

більша міра незадоволення громадянського суспільства відсутністю чи 

неефективністю потрібних країні реформ.  

 

Література: 

1. Дубас Н. Я. Поняття громадянського суспільства. Науковий 

вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія 

юридична. 2011. Вип. 4. С. 13–20. 

2. Конституція України від 28.06.1996 р. Відомості Верховної Ради 

України. 1996. № 30. Ст. 141. 

3. Корчака В.М. Правосуб’єктність українського народу як 

особливого суб’єкта конституційно-правових відносин. Науково-

інформаційний вісник Івано-Франківського університету імені Короля 

Данила Галицького. 2014. № 10. С. 118–124. 

4. Архипов С.И. Субъект права: теоретическое исследование: 

монография. Санкт-Петербург: Юридический центр Прес, 2004. 469 с. 

5. Красногор О.В. Функції та повноваження Президента України. 

Наукові праці МАУП. 2015. Вип. 45 (2). С. 64-69. 

6. Фуллер Лон Л. Мораль права / пер. с англ. Т. Даниловой. 

Москва; Челябинск: ИРИСЭН, Социум, 2016. 308 с. 

 



 

113 

ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ: 

ТРАНСГРЕСІЯ ЗМІСТУ ТА ЇЇ ВПЛИВ 

НА РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Сунєгін С. О. 

кандидат юридичних наук, 

в. о. провідного наукового співробітника відділу дослідження проблем 

взаємодії держави та громадянського суспільства 

Київського регіонального центру НАПрН України 

м. Київ, Україна 

 

Функціонування та розвиток сучасного громадянського суспільства 

відбувається під впливом глибинних трансформацій соціального, 

економічного, політичного, інформаційного та технологічного харак- 

теру. Зазначені зміни, у свою чергу, зачіпають всю систему соціальної 

регуляції і особливо правове регулювання, яке зазнає все більшого 

«навантаження» у зв’язку із необхідністю забезпечення належного упо- 

рядковуючого впливу на відповідні суспільні відносини в умовах нових 

викликів і загроз, обумовлених насамперед технічними досягненнями 

сьогодення. Адже саме світовий науково-технічний прогрес обумовив 

якісні зміни у сприйнятті та розумінні характеру і природи практично 

всіх складових багатоманітної оточуючої дійсності, зокрема, соціальної 

та економічної структури суспільства, комунікативних та інших мож- 

ливостей людини, культурних та політичних практик тощо. Якщо 

раніше динаміка розвитку права визначалася переважно ціннісно-

ідеологічними чинниками, культурно-цивілізаційними особливостями 

певних суспільств, то на сьогодні процеси, що відбуваються у пра- 

вовій системі, детермінуються насамперед питаннями науко-технічного 

характеру. 

Цілком очевидним слід визнати, що нова науково-технологічна та 

інформаційно-комунікативна реальність вже суттєво вплинула не лише 

на особливості сприйняття та розуміння права як соціонормативного 

феномену, але й на специфіку його реалізації, на зміст його тради- 

ційних форм та інститутів – договору, правосуб’єктності, юридичної 

відповідальності тощо. Не залишили осторонь відповідні процеси і 

права людини та її основоположні свободи, які у демократичних, 

правових державах виступають фундаментом розвитку громадянського 

суспільства, одним із основних завдання якого є створення всіх 

необхідних умов для забезпечення їх повноцінної реалізації, а також їх 

охорона та захист від будь-яких протиправних посягань. 

Як справедливо зазначається у вітчизняній науковій літе- 

ратурі, «швидкість впроваджуваних технологічних змін і привнесення 



 

114 

інновацій в усі сфери життєдіяльності суспільства значно випере- 

джають наше розуміння їх суспільних і передусім моральних 

наслідків» [1, с. 39]. 

У вказаному контексті слід звернути увагу на те, що зміст прав і 

свобод людини, який конституюється в сучасному соціогуманітарному 

дискурсі та поступово отримує своє вираження у відповідних 

законодавчих змінах, все більше набуває трансгресивного характеру, 

який проявляється у тому, що права і свободи людини в умовах 

сучасного розвитку набувають якість своєрідної стратегії подолання 

усталених соціальних заборон, поширення зневаги до культурної 

традиції суспільства, пануючої у ньому системи моральних імперативів 

тощо. У такий спосіб трансгресія прав людини може розглядатися як 

прояв свободи волі та вибору, яка іманентно властива кожній особи- 

стості та передбачає можливість будь-якої людини діяти лише від- 

повідно до своїх особистих намірів та інтересів, а не в силу певних 

нормативних вимог, насамперед морального виміру, що до неї 

пред’являються.  

Слід відзначити, що у практичній площині така трансгресія отримує 

своє безпосереднє вираження на прикладі групи так званих соматичних 

прав людини, в межах концепції яких має місце складне поєднання 

майже всіх важливих сфер людської життєдіяльності та культури, 

зокрема, філософії, права, економіки, політики, техніки, медицини, 

моралі, релігії тощо. Узагальнено під соматичними (особистісними) 

правами людини прийнято розуміти можливості людини, пов’язані з 

його особистісно-фізичною самоідентифікацією як автономної біо- 

соціальної субстанції та засновані на правомочностях володіти, кори- 

стуватися і розпоряджатися власним тілом та/або життям, реалізація 

яких є можливою за допомогою сучасних технологій. Відтак, соматич- 

ними правами людини визнаються, зокрема, право на генетичні моди- 

фікації (зміну генного коду, клонування); репродуктивні права людини 

(право на штучне запліднення, сурогатне материнство, право на аборт 

та медичну стерилізацію); право на трансплантацію органів, тканин та 

клітин людини; право на зміну статі (транссексуалізм); право на зміну 

зовнішності (пластична хірургія, інші форми модифікації та реставрації 

тіла); право на евтаназію та вільний вибір її форми; право на участь у 

біомедичних дослідженнях тощо [2, с. 253]. 

З огляду на наведений вище перелік соматичних прав людини 

можемо стверджувати, що по суті вони суттєво розширюють зміст як 

деяких основоположних принципів права, зокрема, рівності та гума- 

нізму, так і традиційних фундаментальних прав людини, серед яких 

можна назвати, наприклад, право людини на життя, на вільний 

розвиток своєї особистості, на повагу до її гідності, на вільне 
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вираження своїх поглядів і переконань, на свободу світогляду, на 

охорону здоров’я тощо. Іншими словами, соматичні права людини 

мають сутнісний взаємозв’язок з традиційною системою основних прав 

людини, зміст яких у зв’язку із цим набуває трансгресивного характеру, 

що обумовлюється можливістю їх практичного здійснення за допо- 

могою досягнень природничих та технічних наук. 

Оскільки права і свободи людини, незважаючи на їх індивідуальний 

характер, завжди реалізуються та мають сенс лише в межах певного 

соціального цілого, у контексті заявленої проблематики виникає 

питання щодо особливостей впливу трансгресії змісту таких прав на 

розвиток громадянського суспільства та його інститутів. На нашу 

думку, такі особливості проявляються насамперед у наступному: 

1) по-перше, трансгресивний характер змісту більшості сучасних 

основоположних прав і свобод людини, наслідком розвитку якого є, 

зокрема, виокремлення у самостійну групу так званих соматичних 

(особистісних) прав людини, неминуче призводить до суттєвої 

деформації цілісності соціонормативної основи функціонування та роз- 

витку громадянського суспільства, вираженої насамперед у взаємодії, 

взаємоузгодженості та взаємозв’язках трьох найбільших нормативно-

регулятивних систем – права, моралі та релігії. При цьому таку дефор- 

мацію слід визнати закономірним наслідком колізійності у підходах і 

висновках стосовно значущості та цінності таких прав як в межах 

окремих галузей наукового знання, так і відповідних соціальних 

регуляторів, які відіграють важливу роль у забезпеченні соціального 

порядку в силу певної історичної традиції, притаманної суспільству. 

У контексті такої нормативної колізійності та невизначеності значно 

послаблюються традиційні підвалини функціонування та розвитку 

громадянського суспільства, що призводить до поширення різно- 

манітних криз у системі відповідних відносин (наприклад, у політичних 

відносинах це знаходить свій прояв у поширенні практики ведення 

гібридних війн із застосуванням низки нових технологічних можли- 

востей; у гендерних та сімейних відносинах це виражається у прак- 

тиці розповсюдження їх нетрадиційних форматів та нівелювання змісту 

статевих ознак особистості; у релігійних відносинах має місце 

переосмислення традиційних догм і правил, що провокує виникнення 

конфліктів на релігійному ґрунті); 

2) по-друге, трансгресія змісту основних прав і свобод людини 

призводить до надшвидкої інституціоналізації соціальних структур, 

цінностей та норм функціонування громадянського суспільства, 

суб’єкти якого не мають можливості належним чином осмислити  

їх та апробувати у реальних відносинах. Це, у свою чергу, сприяє все 

більшому «зануренню» громадянського суспільства у віртуальний 
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простір, в уявні моделі відповідних відносин, у сферу практично необ- 

межених можливостей їх формування, що штучно розриває віртуальну 

та реальну складові людської комунікації та породжує посилення 

конфліктного потенціалу останньої; 

3) по-третє, стратегія подолання вагомого впливу культурної 

традиції і, особливо, її морально-релігійного аспекту, на багатоманітні 

суспільні відносини через інститут прав людини трансформує усталене 

сприйняття змісту соціального порядку, який в цих умовах розуміється 

не як певний стан системи взаємовідносин в суспільстві, що сформо- 

ваний завдяки комплексній та узгодженій дії відповідних соціальних 

регуляторів, а як динамічний процес постійних змін та реформ з 

непередбачуваними наслідками. 

Таким чином, можемо підсумувати, що трансгресія змісту основних 

прав і свобод людини породжує амбівалентні та невизначені процеси у 

функціонуванні та розвитку сучасного громадянського суспільства, що 

здатні закладати якісні зміни у соціальну реальність, причому 

здебільшого негативного характеру. Останнє пов’язано насамперед з 

тим, що сучасна трансгресія змісту основних прав і свобод людини 

сприяє руйнуванню системи традиційних у суспільстві моральних 

норм, своєрідній дисперсії (множинності) моральних принципів ула- 

штування різних суспільних відносин, ентропії (невизначеності, 

хаотичності) їх розвитку тощо. 
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м. Київ, Україна 

 

Сучасна наукова концепція громадянського суспільства, що 

сформувалась у Європі, передбачає наступні складові: в економічній 

сфері – різноманітні форми власності, у тому числі приватну власність, 

яка сприяла створенню структур громадянського суспільства, 

незалежних від держави; у політичній сфері – наявність правової дер- 

жави, яка зв’язана законами, нею ж самою створеними, непорушність 

прав і свобод людини, розвинене самоврядування; у духовній сфері – 

плюралізм ідеологій і свобода інформації, пріоритет загальнолюдських 

цінностей, рівні можливості для всіх. Можна сказати, що громадянське 

суспільство – це особливий характер економічних, політичних, духов- 

них, моральних умов життя, що сприяють вільній реалізації приватних 

інтересів індивідів [1, с. 9]. Саме індивід та його законні інтереси є 

найвищою цінністю. 

Але чи можна вважати ідею громадянського суспільства такою, що 

прийнятна лише західному світу, чи можлива її реалізація в Азії? Зараз 

складно зрозуміти, як би розвивалась Азія, якщо б туди не прийшли 

західні імперії. На думку почесного професора міжнародної політичної 

економії бізнес-школи IMD (Швейцарія) Ж.П. Леманна, те, що слово 

«демократія» має давньогрецькі корені, що в грецькій філософії  

можна знайти початки демократичної думки, аж ніяк не означає,  

що демократія вбудована в політичну ДНК Заходу. З соціальної та 

економічної точок зору цей регіон нині приблизно у такому ж стано- 

вищі, що й Європа на початку ХХ ст. Залишається лише сподіватись, 

що азійський демократичний похід буде не таким тривалим і жорстким, 

як європейський [2]. 

Американський політолог Ф. Фукуяма вбачає в азійському 

суспільстві набір специфічних цінностей і вірувань, що відрізняють 

його від західного суспільства, але це не є достатньою причиною, щоб 

вважати, що демократія і Азія апріорі несумісні між собою [3].  

В азійських країнах ідея громадянського суспільства також присутня, 

але зміст концепції, в основу якої вона закладена, істотно відрізняється 
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від європейської. В Азії пріоритетне місце у свідомості людини 

займають так звані «азійські цінності», до яких традиційно відносять 

конфуціанські цінності, а саме: відданість традиціям, етику наполег- 

ливої праці, акцент на дисципліну, принцип побудови суспільства на 

основі природної ієрархії й авторитету. Важливе місце тут посідає віра 

в сильну державу як запоруку сталого зростання і гармонійного роз- 

витку суспільства, а також підтримання порядку і уникнення надмірної 

фрагментації в усіх сферах суспільного життя.  

На відміну від західних країн, в основі громадянського суспільства в 

Азії, зокрема в країнах Східної та Південно-Східної Азії, лежить не 

індивідуальна особистість, що самоорганізується, а особистість, яка 

мотивується груповим інтересом. На процес формування і розвитку 

громадянського суспільства істотно впливає держава, яка іноді навіть 

намагається його цілком контролювати. Так, наприклад, Японія, як і 

багато азійських країн, запозичила західні політичні структури, але їх 

зміст під впливом політичної практики зазнає відчутних змін. На 

суспільне життя в Японії впливає загальна традиційна установка на під- 

тримку гармонійних соціальних зв’язків, групової єдності, підпорядко- 

ваності особистих інтересів загальним, а також емоційну стриманість. 

Для японців, і взагалі для жителів Східної та Південно-Східної Азії, 

важливу роль відіграють узгодження інтересів і соціальний порядок, а 

не особисті інтереси та гідність. Гармонія досягається шляхом визна- 

чення соціальних ролей і виконання індивідами, групами, спільнотами 

належних зобов’язань [4, с. 80]. 

 В Японії не існує дихотомії «держава–громадянське суспільство», 

але є складна, ієрархічна по вертикалі і по горизонталі, а також орга- 

нізована за типом «лабіринт» система соціально-політичних структур. 

Водночас діють безліч некомерційних організацій у формі «юри- 

дична особа громадського інтересу». Існують чотири категорії таких 

організацій: організації соціального забезпечення, загальноосвітні 

організації, релігійні корпорації, реабілітаційні організації (реабілі- 

тація колишніх ув’язнених). Діють також громадські групи, що не  

мають офіційного юридичного статусу. Наприклад, асоціації сусідів,  

які є добровільним об’єднанням мешканців, що проживають в одному 

кварталі і виконують ряд важливих функцій, зокрема комунікація з 

місцевою владою, підтримання чистоти і громадського порядку, орга- 

нізація фестивалів тощо [5]. 

У китайській політичній культурі закладено сприйняття держави як 

найвищої цінності. Керівництво країни активно бореться з корупцією, у 

тому числі всередині правлячої верхівки. Причому робить це публічно і 

послідовно, проголосивши і дотримуючись гасла «Стабільність понад 

усе». Громадянське суспільство, яке нині лише формується, виконує 
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функції, делеговані йому державою. Так, в країні працюють кілька 

фондів, які допомагають вирішувати державні програми боротьби з 

бідністю, допомоги в навчанні, подоланні стихійного лиха тощо. 

Громадські інституції дають можливість різним за своїм соціальним 

статусом і рівнем освіти людям вчитися управляти, відповідати за 

зроблене. У цьому, мабуть, головна заслуга влади Китаю: вони змогли  

з самого початку встановити зворотній зв’язок з громадянським 

суспільством [6]. 

Громадянське суспільство в Сінгапурі традиційно є сферою, яка 

перебуває під контролем держави. Уряд Сінгапуру вважає за краще 

використовувати поняття «управлінського», «адміністративного» або 

«конституційного суспільства» (civic society) замість громадянсь- 

кого суспільства (civil society). У межах цього підходу громадянське 

суспільство розглядається як деполітизована сфера, де домінують 

цінності громадського обов’язку і конституційних обов’язків громадян, 

а не ліберальні цінності демократичних прав і свобод. Чинне 

законодавство Сінгапуру в області регулювання суспільних відносин 

дозволяє державі ефективно контролювати організації громадянського 

сектору, не допускаючи їх втручання в сферу політики.  

Однією з головних складових сінгапурського успіху є політична 

стабільність, що забезпечується авторитарними методами управління. 

Держава відіграє провідну роль не тільки в економічній і політичній 

сферах, а й у суспільному житті, в тому числі в будівництві грома- 

дянського суспільства. Офіційна ідеологія Сінгапуру побудована на 

протиставленні азійських цінностей, традиційного гуманізму техно- 

кратизму Заходу. Уряд офіційно пропагує як державну ідеологію 

«загальнолюдські цінності», такі як вірність своїй країні, повага  

до порядку, економічна самодисципліна, а також релігійна і расова 

гармонія [7]. Як бачимо, вони істотно відрізняються від західних 

ліберальних загальнолюдських цінностей. 

Таким чином, у країнах Східної та Південно-Східної Азії головну 

роль у формуванні громадянського суспільства відіграє держава, яка 

визначає основні напрями діяльності інститутів громадянського 

суспільства, обмежуючи їх втручання в сферу політики. У цих країнах 

основу громадянського суспільства становить розгалужена мережа 

різних недержавних громадських організацій. 

Для країн цього регіону, які ставлять в основу політичну 

стабільність і розвиток, політичні свободи і права громадян відіграють 

другорядну роль у порівнянні із загальним благополуччям суспільства. 

Індивід у східній традиції розглядається крізь призму тієї соціальної 

групи, до якої він належить. Інтереси суспільства мають пріоритет над 

інтересами індивіда. У цьому відмінність від демократії західного 
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зразка, що прийнятна європейським країнам, у якій індивідуалізм 

займає центральне місце. На цій відмінності ґрунтується й специфіка 

азійського громадянського суспільства. 

Норми і цінності суспільної свідомості західного світу, яких прагне 

дотримуватись суспільство в Україні, мають певні вади. Свідченням 

того є хоча б усюдисуща корупція, несправедливість, недієвість зако- 

нів, занепад економіки, зубожіння населення, утвердження культу спо- 

живання, насильства, цинізму й лицемірства. Наслідком цього стала 

соціальна деградація населення та наростання комплексу соціальних 

проблем, зміст яких становить девіантна поведінка, у тому числі й 

протиправна, правовий нігілізм, поширення наркоманії, алкоголізму, 

проституції, суїцидів, злочинності тощо. Саме тому позитивний досвід 

функціонування громадянського суспільства у зарубіжних країнах,  

у тому числі в країнах Східної і Південно-Східної Азії, необхідно 

вивчати та запозичувати все те цінне, що прийнятне менталітету 

українця. 

 

Література: 

1. Орлова О.В. Гражданское общество и личность: политико-

правовые проекты. Москва: Академический правовой университет, 

2005. 118 с. 

2. Леманн Ж.П. Драма азиатской демократии. URL.: 

https://bricsmagazine.com/ru/articles/drama-aziatskoy-demokratii 

3. Фукуяма Ф. Конфуцианство и демократия. Политнаука. 

Библиотека «Политология». URL: http://www.politnauka.org/library/dem/ 

fukuyama2.php 

4. Кочетков А. П. Некоторые особенности развития  

гражданского общества в странах Азии. Полис. Политические 

исследования. 2016. № 2. С. 78–79. https://doi.org/10.17976/jpps/ 

2016.02.07 URL.: https://www.politstudies.ru/article/5113 

5. Опыт стран Юго-Восточной Азии в развитии гражданского 

общества. https://spm.nurotan.kz/rus/deyatelnost/Projects/?cid=0&rid=166 

6. Торгейрсдоттир Г.С. История формирования гражданского 

общества в Китае, России и странах Центральной Азии в новейшее 

время: сравнительный анализ: дисс. ... д-ра ист. наук: 07.00.03 Москва, 

2007. 159 с. URL.: https://www.dissercat.com/content/istoriya-formiro- 

vaniya-grazhdanskogo-obshchestva-v-kitae-rossii-i-stranakh-tsentralnoi-azii- 

7. Ефимова Л.М. Сингапур, где сошлись Запад и Восток.  

URL.: https://mgimo.ru/about/news/experts/singapur-gde-soshlis-zapad-i-

vostok/ 

 

  



 

121 

НАПРЯМ 2. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО, ФІНАНСОВЕ ПРАВО 
 

 

 

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І АДМІНІСТРАТИВНЕ 

ПРАВО В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЗМІН І ВИКЛИКІВ 

 

Андрійко О. Ф. 

доктор юридичних наук, професор,  

член-кореспондент НАПрН України, 

завідувач відділу проблем державного управління  

та адміністративного права 

Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України 

м. Київ, Україна 

 

Громадянське суспільство – це суспільство з розвиненими еконо- 

мічними, політичними, духовними та іншими відносинами і зв’яз- 

ками, яке взаємодіє з державою та функціонує на засадах демократії і  

права. Таке визначення громадянського суспільства ми зустрічаємо у 

наукових працях та юридичних словниках, де, зокрема, зазначається, 

що громадянське суспільство є самостійною соціальною структурою 

для узгодження різноманітних інтересів людей. Воно не протиставля- 

ється державі, а взаємодіє з нею для досягнення загальних цілей. 

Структурними елементами громадянського суспільства є різноманітні 

об’єднання громадян, політичні партії, масові рухи тощо. 

Розбудова громадянського суспільства є метою подальшого 

розвитку як самого суспільства, так і держави, засобом забезпечення 

прав і свобод людини і громадянина. З проголошенням незалежності 

України у 1991 році була прийнята Концепція громадянського суспіль- 

ства, положення якої знайшли відображення в Конституції України, в 

якій проголошувався пріоритет прав людини у відносинах з державою. 

Становлення громадянського суспільства в Україні тісно пов’язано  

з проголошенням її незалежності, подіями Революції гідності (листопад 

2013 року – лютий 2014 року), які засвідчили прагнення українського 

народу до розбудови демократичної, соціальної і правової держави. 

Цей процес тривалий і охоплює усі складові життя суспільства і 

держави. Як показує практика останніх років, незважаючи на внутрішні 

та зовнішні проблеми, що постали перед країною, громадянське 

суспільство засвідчило готовність до викликів, що постали перед 

державою із загрозою її незалежності та територіальної цілісності. 
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Характеризуючи громадянське суспільство як співтовариство 

вільних індивідів в економічній, соціальній площині, свободі слова, в 

літературі зазначається, що громадянське суспільство – це правове 

демократичне суспільство, де обов’язковими чинниками виступають 

визнання, забезпечення і захист природних і придбаних прав людини і 

громадянина. Громадянське суспільство на шляху до правового 

демократичного суспільства розвивається одночасно з державою. Пра- 

вову державу можна вважати результатом розвитку громадянського 

суспільства і умовою її подальшого вдосконалення [1]. Держава зали- 

шається головним інститутом суспільства, організацією його життя, 

вирішенням завдань консолідації і організації його структур. Важливою 

залишається проблема зміцнення зв’язків держави та інших структур 

громадянського суспільства у різних сферах його життєдіяльності. 

В умовах викликів, що постають перед державою, її цілісністю і 

незалежністю, громадянське суспільство, його структури, активізують 

свою діяльність в напрямках зміцнення національної безпеки, об’єд- 

нання зусиль в питаннях поглиблення розуміння цінностей свобод  

і прав людини. Разом з тим, постають проблеми взаємодії держави  

і інших структур громадянського суспільства, в сфері економіки  

та соціальній сфері. Виникають питання горизонтальної взаємодії 

державного сектору економіки і таких секторів як корпоративний, 

приватний. 

У 2015 році Указом Президента України № 501 від 25 серпня була 

затверджена Національна стратегія у сфері прав людини. Необхідність 

її була зумовлена потребою вдосконалення діяльності держави щодо 

утвердження і забезпечення прав і свобод людини, створення дієвих 

механізмів їх реалізації та захисту в умовах збройної агресії на сході 

країни та окупації частини території України. Стратегія у сфері прав 

людини була спрямована на об’єднання суспільства щодо розу- 

міння цінностей прав і свобод людини, зосередження на вирішенні 

основних системних проблем забезпечення, реалізації та захисту прав і 

свобод людини в умовах викликів, що постали перед суспільством  

у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.  

За роки, що минули, продовжувався процес формування громадянсь- 

кого суспільства з активною його позицією щодо правозахисної і 

правозабезпечувальної ролі держави у сфері прав і свобод людини і 

громадянина. 

На подальше вдосконалення діяльності держави по забезпеченню 

прав і свобод людини в умовах продовження військової агресії Росії, 

Указом Президента від 24 березня 2021 року № 119(2021) була 

затверджена Національна стратегія у сфері прав людини. На виконання 

її, Кабінету Міністрів України було доручено розробити, із залученням 
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представників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, інститутів громадянського суспільства, провідних 

вітчизняних вчених і міжнародних експертів, План дій щодо реалізації 

Національної стратегії у сфері прав людини на 2021–2023 роки.  

В подальшому передбачається затверджувати такі плани дій на кожні 

три роки та інформувати про стан виконання плану безпосередньо 

Президента України. Отже, маємо визначені напрямки та шляхи 

реалізації забезпечення прав людини, які мають чітко окреслені 

орієнтири. 

З розвитком держави і формуванням дієвого громадянського 

суспільства змінюється і роль права, зокрема, такої його галузі, як 

адміністративне право, яка покликана забезпечувати організацію і 

діяльність державних інститутів, регулювати соціально-економічні 

процеси, що відбуваються в державі, вирішувати завдання консолідації 

і організації всіх структур соціуму. Видатний український адміністра- 

тивіст минулого століття В. Л. Коболевський у Нарисах радянського 

адміністративного права (1924 р.), відзначаючи різноманітність 

адміністративного права, зауважував, що «з одного боку, це право 

регулює адміністративну діяльність як таку, тобто стосується способів 

розв’язання окремих завдань державного управління, з іншого боку, 

воно дає громадянам ті чи інші права щодо влади і покладає на них ті 

чи інші обов’язки. У першому випадку для правильного розуміння 

права необхідно виходити з тих цілей, які ставить законодавство 

державного управління, в другому випадку юриста цікавить роз- 

маїття конкретних юридичних відносин між владою і громадянином»  

[2, c. 519]. 

Сучасне адміністративне право, змінюючись під впливом зовнішніх 

і внутрішніх факторів, все ще перебуває в процесі свого реформування. 

І хоча за роки з часу проголошення незалежності нашої держави 

відбулося багато змін, зокрема і в підходах до розуміння суспільної 

ролі і призначення цієї галузі права, все ще залишаються проблеми,  

що потребують осмислення і рішення. Розроблена Концепція ре- 

форми адміністративного права України стала орієнтиром у проведенні  

змін як в доктринальний аспект так і в нормативну систему 

адміністративного права. 

Адміністративне право має бути спрямованим на забезпечення прав 

і свобод людини у всіх сферах взаємодії з органами виконавчої влади. 

При цьому воно забезпечує вирішення важливих завдань, що стосу- 

ються побудови і діяльності органів виконавчої влади та їх взаємо- 

дії з іншими інститутами громадянського суспільства. Професор 

В. Б. Авер’янов, приділяючи увагу питанням оновлення суспільного 

призначення українського адміністративного права, зазначав, що 
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правозабезпечувальний напрямок адміністративного права передбачає 

адміністративно-правове регулювання широкого кола відносин, в яких 

громадянин (або інша приватна особа) стає певною мірою «рівно- 

правним» учасником стосунків з державою. Адже поряд з правом 

уповноважених суб’єктів вимагати від громадян виконання покладених 

на них обов’язків, громадянин також набуває права вимагати від 

владних органів, посадових осіб, виконання обов’язків, що забез- 

печують реалізацію конкретних суб’єктивних прав громадян [3, c. 155]. 

У реальному житті реалізувати це право громадянину не завжди 

просто, але активізація впливу інститутів громадянського суспільства 

на державні інституції дає свої позитивні результати. Крім того, 

унормування адміністративних процедур діяльності органів виконавчої 

влади в Україні довгі роки чомусь не вирішувалось належним чином,  

і є надія, що скоро цей процес закінчиться успішним прийняттям 

Закону про адміністративну процедуру, що вирішить у правовому полі 

процедурні питання взаємостосунків органів виконавчої влади з 

громадянами. 

Сьогодні в Україні відбуваються важливі процеси в розвитку 

держави і права. Вони ускладнюються зовнішніми факторами, такими, 

як війна на сході, анексія українських територій, епідемічна ситуація у 

світі і в Україні. Тому надзвичайно важливим є згуртованість грома- 

дянського суспільства та активна взаємодія з державними інституціями 

і держави з інституціями громадянського суспільства у відстоюванні 

територіальної цілісності країни, та подальшої розбудови правової, 

соціальної, демократичної держави. 
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Правову основу демократії участі, як і будь-якого іншого інституту 

конституційного права складають, як національне законодавство, так і 

міжнародні стандарти. Крім цього, важливим чинником, який впливає 

на якісну правову базу є досвід європейських держав, який дозволяє 

врахувати позитивні та негативні тенденції у становленні та розвитку 

даного виду демократії. Саме ці три чинники визначають та сприяють 

удосконаленню правового регулювання демократії участі в умовах 

українських реалій. 

Міжнародні стандарти займають одну із головних позицій  

у розвитку сфери демократії участі, що пояснюється існуванням  

в Україні примату міжнародного права і, відповідно, пріоритетом норм 

міжнародного права над національним законодавством у випадку 

певних колізії. Міжнародні стандарти щодо демократії участі доцільно 

класифікувати на: а) загальні стандарти; б) спеціальні стандарти;  

в) стандарти щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єктів 

публічного адміністрування.  

До загальних міжнародних стандартів в цій сфері доцільно віднести 

наступні нормативно-правові акти. Загальна декларація прав людини 

1948 року визначає гідність всіх членів людської сім’ї, рівні та 

невід’ємні їх права, що є основою свободи, справедливості та 

загального миру, у ч. 1 ст. 21 проголошує, що кожна людина має право 

брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через 

вільно обраних представників [1]. Міжнародний пакт про громадянські 

і політичні права 1966 року закріпив, що кожний громадянин повинен 

мати без будь-якої дискримінації і без необґрунтованих обмежень 

право і можливість брати участь у веденні державних справ як 

безпосередньо, так і за посередництвом вільно обраних представників 

[2]. У Преамбулі Європейської хартії місцевого самоврядування  

1985 року закріплено, що одним з демократичних принципів, що 

поділяються всіма державами – членами Ради Європи є право громадян 
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на участь в управлінні державними справами, яке найбільш без- 

посередньо може здійснюватися саме на місцевому рівні [3].  

Прийняття спеціальних нормативно-правових актів міжнародного 

характеру безпосередньо спрямовано на окреслення аспектів регулю- 

вання та реалізації демократії участі. Комітет міністрів Ради Європи у 

Рекомендації Rec (2001) 19 «Про участь громадян у місцевому 

публічному житті» від 06 грудня 2001 року звертає увагу, що місцева 

демократія є одним із наріжних каменів демократії, а діалог між 

громадянами й представниками влади, обраними на місцевому рівні, є 

суттєвим для місцевої демократії, оскільки зміцнює законність 

демократичних місцевих інститутів та ефективність їхніх дій. Вказаним 

документом також виокремлено Основні принципи політики демо- 

кратичної участі на місцевому рівні, до яких належать: 1) гарантування 

громадянам права на доступ до чіткої та вичерпної інформації про 

різноманітні справи місцевих громад; 2) пошук нових способів 

піднесення громадянської свідомості; 3) підвищення обізнаності про 

належність до громади та заохочення громадян робити внесок у життя 

своїх громад тощо [6].  

Окремо слід зупинитись на Додатковому протоколі до Європейської 

хартії місцевого самоврядування про право участі у справах місцевого 

органу влади від 16 листопада 2009 року, Закон про ратифікацію якого 

було прийнято Верховною Радою України 02 вересня 2014 року. [7] 

Так, у ст. 1, 2, Додаткового протоколу визначено, що державами 

повинно бути забезпечено право кожного на участь у справах місцевого 

органу влади, що полягає у вживанні рішучих заходів для визначення 

або впливу на здійснення повноважень та обов’язків означеного органу. 

Згадане право забезпечується шляхом: 1) надання місцевим органам 

влади повноважень надавати право участі та сприяти його здійсненню; 

2) забезпечення створення: a) процедур залучення людей, до яких 

віднесено консультаційні процеси, місцеві референдуми, звернення 

тощо; б) заходів для задоволення потреб категорій осіб, для яких є 

перешкоди в участі; в) сприяння використанню інформаційно-кому- 

нікаційних технологій для розвитку та здійснення права участі [4].  

Як передбачено Керівними принципами щодо громадської участі у 

процесі прийняття політичних рішень від 27 вересня 2017 року, 

прийнятими Комітетом міністрів Ради Європи, основою громадської 

участі виступає чесний та щирий обмін точками зору між залученими 

особами для їх належного врахування органами державної влади, а 

також забезпечення наступних умов: a) повага до прав людини та 

основоположних свобод, верховенства закону, дотримання фундамен- 

тальних демократичних принципів тощо; б) створення та підтримка 

сприятливого середовища, що гарантує особам право на свободу 
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об’єднань, свободу висловлювання та свободу доступу до інформації; 

в) визнання, захист і підтримка ролі громадянського суспільства в 

плюралістській демократії [5]. 

Останню групу міжнародних стандартів демократії участі 

утворюють стандарти щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності 

суб’єктів владних повноважень на місцях стосовно участі громадян в 

управлінні державними та суспільними справами. Передумовою появи 

означеної групи міжнародних актів є положення, що після вико- 

ристання всіх національних засобів юридичного захисту кожен має 

право звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних між- 

народних судових установ [8]. Такою міжнародною судовою устано- 

вою є Європейський суд з прав людини, практика якого застосовується 

судами на рівні з принципом верховенства права. Відповідно до п. 53 

рішення по справі «Мельниченко проти України» щодо порушення 

права особи на участь в управлінні державними справами, Суд вказує, 

що демократія без сумніву є фундаментальною ознакою громадянсь- 

кого суспільства, що пояснюється тим, що подальша реалізація прав та 

основних свобод людини найкраще забезпечується, з одного боку, 

ефективною політичною демократією та, з іншого боку, однаковим 

розумінням та дотриманням прав людини [9]. 

Таким чином, можна зробити деякі висновки. Основу нормативного 

регулювання демократії участі утворюють міжнародні стандарти та 

національне законодавство. Крім того, важливим чинником якісної 

правової бази є врахування та імплементація позитивного досвіду 

європейських держав, зокрема країн Європейського Союзу. Пропо- 

нуємо класифікувати міжнародні стандарти демократії участі на:  

а) загальні стандарти, що визначають загальні положення щодо права 

громадян на участь; б) спеціальні стандарти, що безпосередньо 

регламентують форми демократії участі; в) стандарти щодо оскарження 

рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування у 

контексті участі громадян в управлінні державними та суспільними 

справами. 
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Сучасні стрімкі трансформаційні зміни, що повсякчас відбу- 

ваються в усіх сферах суспільної життєдіяльності, особливо  

гостро позначаються на фінансовій та податковій, які є своєрідною 
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«кровоносною системою» для економіки країни, без ефектив- 

ного функціонування якої важко уявити державу самостійною  

та незалежною.  

На підтвердження та важливість означеного, особливо в умовах 

функціонування вітчизняного аграрного сектору, Коренюком П.І. за- 

значено, що «підтримка сталого економічного зростання – це складна 

соціально-економічна проблема, розв’язання якої потребує принци- 

пових змін у всіх сферах суспільного життя» [1, с. 237]. Активне ж 

використання в угоду економічному розвитку дещо стихійних сил 

ринку та конкуренції не є можливим без обґрунтованого встановлення 

системи обмежувальних та регулюючих елементів щодо запобігання 

негативному впливу ринку на державну економіку у цілому [1, с. 237]. 

Виходячи з чи не найбільшої ваги саме «аграрного сектору» в 

забезпеченні продовольчої безпеки, і не лише України, особливо в 

умовах стрімко-зростаючої кількості жителів нашої планети, що 

вимагає більш інтенсивної роботи аграріїв з вирощування продукції, її 

переробки та ефективного збуту, вбачається, що публічне адміністру- 

вання у сфері оподаткування аграрного сектору України є надзвичайно 

важливим та потребує вироблення системи дієвих регуляторів та 

оптимізаційних механізмів зі сторони держави [2]. Адже саме державна 

підтримка агропромислового сектору є запорукою його сталого 

розвитку й забезпечення продовольчої безпеки держави у цілому. 

У профільному словнику-довіднику з публічного адміністрування, 

2016 року видання, у розрізі вузького розуміння, «публічне адміні- 

стрування» розглядається як «професійна діяльність державних служ- 

бовців, яка включає всі види діяльності, спрямовані на реалізацію 

рішень уряду, як міждисциплінарна академічна сфера, що базується на 

теорії та концепціях економіки, політичних наук, соціології, адміністра- 

тивного права, менеджменту. У широкому ж сенсі, під «публічним 

адмініструванням» автори означеної праці розуміють всю систему 

адміністративних інститутів із ієрархічною побудовою, за допомогою 

якої відповідальність за виконання державних рішень спускається 

зверху донизу» [3, с. 128]. Разом з тим, навіть беручи до уваги більш 

повне розкриття змісту зазначеної нами категорії у широкому 

розумінні, найбільш важлива інституційна складова на сучасному етапі, 

якою є органи місцевого самоврядування, виключена із визначення 

популярного словника-довідника.  

На противагу цьому, у науковій статті Авер’янова В.Б., датованій 

ще 2003 роком, чітко означена уся найбільш важлива інституційна 

складова системи публічного адміністрування з урахуванням органів 

місцевого самоврядування. Зокрема, під поняттям «публічна адмі- 

ністрація», провідний вчений розуміє «сукупність органів виконавчої 
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влади та органів місцевого самоврядування, що підпорядковані 

політичній владі, забезпечують виконання закону та здійснюють інші 

публічно-управлінські функції» [4, с. 117].  

«Публічне адміністрування» є багатоаспектною категорією, пов’я- 

заною з такими невід’ємними структурними елементами як: влада, 

держава, політика та її формування й реалізація, публічне, державне та 

громадянське управління тощо. Відтак, «публічне адміністрування у 

сфері оподаткування аграрного сектору» є складним, багатоаспектним 

та мультиструктурним процесом відповідних публічних інституцій 

щодо забезпечення, організації й координації діяльності та функціону- 

вання підпорядкованих ланок і процесів, що на них покладені. 

Публічне управління у сфері оподаткування здійснюється через 

систему податкового адміністрування, а саме: систему її невід’ємних та 

пов’язаних між собою елементів, до яких варто віднести: про- 

гнозування й планування податкових надходжень; організацію та регу- 

лювання податкових відносин; здійснення податкового консуль- 

тування; реалізацію податкового контролю; контроль за податковим 

боргом та повсякчасне впровадження сучасних технологій податкового 

адміністрування. 

Науменко А.О. цілком слушно зазначає, що «система податкових 

пільг, яка діяла в Україні для аграрної галузі, останніми роками спри- 

чинила багато нарікань через свою низьку ефективність. Окрім того,  

у 2015 році змінилась система оподаткування, а у 2016 – система 

спеціального режиму ПДВ для аграріїв, зокрема, скорочено, перегля- 

нуто або зовсім скасовано значну частину податкових пільг підприєм- 

ствам сільгоспвиробництва. Обраний країною шлях на євроінтеграцію 

також вносить корективи в цей процес» [5, с. 102-103]. Окрім того, 

науковець стверджує, що: «Мета сучасної аграрної політики нашої 

країни полягає в гарантуванні продовольчої безпеки країни, утвер- 

дженні пріоритетного розвитку агропромислового виробництва, ство- 

ренні сучасного конкурентоспроможного агропромислового вироб- 

ництва, виході на агропромисловий ринок світу. Безумовно, жоден із 

цих напрямів неможливо втілити в життя без державної фінансової 

підтримки розвитку аграрного сектору економіки. Згідно з українським 

законодавством питома вага видатків на фінансування сільського 

господарства має становити не менше 5% видаткової частини Держав- 

ного бюджету» [5, с. 103]. Реальні ж обсяги фінансування далеко не 

досягають зазначених щойно показників. 

За своєю сутністю, податкова система є найбільш важливим 

інструментом впливу держави на аграрні відносини, що об’єднує усю 

систему відповідних податків. Таким чином, оподаткування суб’єктів 

аграрної сфери є складовою аграрної політики держави у цілому. 
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Податки, при оптимальних формах та розмірах, є більш дієвими та у 

меншій мірі – такими, що стимулюють інфляцію, на відміну від інших 

державних фінансових важелів. На макрорівні ж, податковий вплив на 

сільгоспвиробництво постає одним з найбільш важливих методів 

непрямого регулювання відповідного роду цін.  

Проблематика зниження податкового навантаження є надзвичайно 

актуальною протягом вже доволі тривалого часу. Втім, саме по собі 

зменшення податків лише спричинить недотримання коштів дохідної 

частини держбюджету. Відтак, важливим є системний підхід до цього 

питання та прозорі й максимально уніфіковані й адаптовані під 

особливості різних напрямків та умов агровиробництва правила, 

однаково застосовувані для усіх суб’єктів агросектору. Разом з тим, 

найбільш важливим постає питання справедливого розподілу 

податкового навантаження. 

У розрізі означеного, дещо контроверсійним виглядає підписаний 

Президентом України після місячного зволікання Закон України про 

зниження ставки ПДВ на окремі види аграрної продукції, схвалений 

Верховною Радою України ще минулого року, який викликав запеклі 

суперечки в учасників аграрного ринку й неоднозначні оцінки експер- 

тів, оскільки може відчутно зменшити доходи держбюджету поточного 

року та спрямований на сприяння розвитку насамперед великих агрохо- 

лдингів. Зокрема, він передбачає, що при постачанні, експорті й вве- 

зенні в Україну окремих видів сільгосппродукції ставка податку  

на додану вартість (ПДВ) має бути знижена з 20 до 14 %. Йдеться 

передусім про сировинні товари (пшениця, ячмінь, овес, жито, насіння 

соняшника, ріпак, кукурудза, льон, соєві, цукровий буряк, велика 

рогата худоба тощо), що переважно йдуть на експорт напряму чи через 

переробку та, здебільшого, не потрапляють до кінцевого споживача в 

Україні. Найбільш значна частка цих товарів є сировиною для товарів, 

експорт яких забезпечує Україні провідні місця на світових аграрних 

ринках і є «фондом» для забезпечення продовольчої безпеки нашої 

держави. Більш доцільним вбачається зміна самого ПДВ на товари 

кінцевого споживання або ж на аграрну продукцію, що є умовно 

готовою до вживання, наприклад, фрукти та овочі [6]. 

Виходячи з ваги саме «аграрного сектору» в забезпеченні продо- 

вольчої безпеки, і не лише України, особливо в умовах стрімко-зроста- 

ючої кількості жителів нашої планети, податкове адміністрування у 

вітчизняному аграрному секторі економіки є надзвичайно важливим  

та потребує вироблення системи дієвих регуляторів та оптимізацій- 

них механізмів зі сторони держави. Адже саме державна підтримка 

агропромислового сектору є запорукою його сталого розвитку й 

забезпечення продовольчої безпеки держави у цілому. Разом з тим, 
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спрямування такої державної підтримки має стосуватись насамперед 

дрібних сільгосппідприємств та забезпечення відповідної інвестиційно-

інноваційної платформи для розвитку вітчизняного аграрного сектору. 
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Під кібернетичною функцією держави слід розуміти основні 

законодавчо визначені та закріплені у відповідних нормативно-

правових актах напрями внутрішньої та зовнішньої діяльності органів 

державної влади, які спрямовані на забезпечення національних інтере- 

сів (особи, суспільства та держави) у кіберпросторі (кібернетичній 

сфері) в цілому як на національному, так і на міжнародному рівнях. 

Формування глобального кібернетичного суспільства з прита- 

манним йому кіберкультурою, кібермовою, кібермисленням, навіть 

криптовалютою – вже стало очевидним. Тож нагального дослідження 
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потребують питання розвитку кіберосвіти в Україні, а також різно- 

манітні розвідки у царині інформаційного права. Одним із ключових, 

на мій погляд, має виступати прогностичне осмислення тенденцій 

формування та розвитку кібернетичної функції держави. 

Отже, з-поміж основних тенденцій формування та розвитку 

кібернетичної функції держави назву наступніі: 

1) наукова рефлексія функцій держави почала відставати від 

практики державотворення – на практиці функції держави розширю- 

ються, як і сфери охоплення державним впливом життя суспільства, в 

теоретичному ж плані дослідники і надалі послуговуються застарілими 

моделями визначення функцій держави. Свого часу не було належним 

чином сприйнято і розвинено ідею щодо інформаційної функції дер- 

жави [1], але вже зараз формується і розвивається кібернетична фун- 

кція, яка переростає внутрішньодержавну значимість і стає комплекс- 

ною, включаючи і зовнішній аспект. Неусвідомлення і несприйняття 

науковою спільнотою тієї чи іншої потреби в динамічності змін функ- 

цій держави, жодним чином не впливає на форми їх прояву та роз- 

витку. Зволікання зі сприйняттям дійсності, я вже не кажу про наукове 

обґрунтоване її прогнозування, призводить до неефективності держав- 

ної безпекової політики, в тому числі в кібернетичній сфері; 

2) кардинально змінюється не лише зміст основних функцій, а 

форми їх прояву, що обумовлено кібернетичною глобалізацією і 

формуванням кіберпростору як окремого виду простору і відповідно 

окремої сфери суспільних відносин, яка має бути врегульована 

нормами права, зокрема визначена компетенція органів державної 

влади у ній; 

3) кібернетична глобалізація поряд із певними перевагами утворює 

значні ризики і загрози, котрі носять масштабний і глобальний 

характер, а відтак потребують скоординованих зусиль не лише всере- 

дині держави, а й чітких механізмів міжнародної кібернетичної взаємо- 

дії; відтак кібернетична функція виступає фактично трансформу- 

ючим джерелом держави, переведення її на новий формат існування 

мультиідентичностей у кіберпросторі; 

4) поступове зникнення національних кордонів у сучасному 

кіберсвіті значно зменшує, за збереження застарілих трактувань та 

розуміння функцій держави, національну, соціальну й безпекову та 

інформаційну цінність держави. Це обумовлено тим, що вона вже не 

виступає джерелом стабільності та правопорядку, гарантом захисту 

конституційних прав і свобод людини в кіберпросторі. За таких умов, 

формування та інституціоналізація кібернетичної функції дозволить 

зберегти за державою роль активного регулятора даних відносин, не 

лише як пасивного арбітра та спостерігача, а й активного учасника 
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формування безпекових відносин у кіберпросторі, ефективного 

запобігання соціальним, у тому числі національним конфліктам, 

попередженні та мінімізації наслідків ведення гібридної війни; 

5) розвиток кібернетичної функції держави формує засади для 

впровадження кіберкультури та кіберморалі людини в новій цивілізації. 

Основними тенденціями розвитку та підвищення ефективності 

кібернетичної функції можна вважати:  

– необхідність концептуального перегляду ролі аналітичного  

та прогнозно-індикативного формування, визначення, контролю, та 

реалізації кібернетичної функції з рівня реактивної функції на рівень 

проактивної;  

– застосування теорії юридичного прогнозування з метою 

оптимального визначення меж правового впливу на сферу інфор- 

маційних відносин – дескриптивне наукове передбачування перспек- 

тив, тенденцій, можливих чи бажаних станів та рівнів інформаційної 

функції, інформаційно-правової дійсності в майбутньому та назріва- 

ючих проблем щодо нього, а також можливих і необхідних шляхів, 

засобів і строків досягнення цих станів, поставлених цілей реалізації 

інформаційної функції, вирішення назріваючих проблем [2, с. 17]; 

– врахування та правове відображення особливостей сучасного 

інформаційного світового порядку у кіберпросторі, зокрема асиметрич- 

ності сформованої глобальної інформаційної системи, формування 

конкретних переваг в руках декількох основних гравців: Google, 

Facebook, Apple, Amazon, Alibaba, які фактично перетворюють світ на 

власну цифрову імперію;  

– створення ефективної системи нормативно-правового 

регулювання кібербезпекової політики, що ґрунтується на прогностич- 

ному підході та формуванні стратегічного балансу збереження 

національної ідентичності в умовах кібернетичної глобалізації;  

– чітке визначення та закріплення суб’єктом кібернетичних 

відносин – штучного інтелекту;  

– створення механізмів дотримання системи балансу національ- 

них інтересів в кіберпросторі (особи, суспільства і держави) та 

інтересів національної безпеки за умови пріоритетності других. Адже 

на відміну від інформаційних інтересів, стосовно кібернетичної сфери 

має бути чітко виписаний принцип і пріоритетності інтересів саме 

національної безпеки як родового поняття, а не кібербезпеки як 

видового; 

– формування реальних та діючих механізмів, в тому числі  

за допомогою недержавних суб’єктів, в тому числі волонтерських 

організацій в реалізації кібернетичних прав та свобод суб’єктів 

кібербезпекових правовідносин [3]; 
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– удосконалення інституту інформаційно-правової відповідаль- 

ності, зокрема, розроблення інформаційної деліктології, в рамках якою 

передбачати відповідальність за вчинення кіберправопорушень; 

– посилення ролі держави в сегменті забезпечення кібер- 

безпекової політики, зберігаючи за нею роль визначального регулятора 

суспільних кібернетичних відносин; 

– подальший розвиток засад інформаційної [4], в тому числі 

кібернетичної взаємодії як системи балансу між державним 

регулюванням і публічним управлінням, з одного боку, та саморегулю- 

ванням та самоорганізацією, – з іншого;  

– розвиток кібернетичної функції на засадах кібернетичної 

централізації;  

– вдосконалення форм опосередкованого впливу держави на 

кіберпростір;  

– розроблення засад кібербезпекової політики на засадах 

проактивності [5; 6]; 

– розвиток правових механізмів регулювання суспільних 

відносин, що виникатимуть у віртуальній реальності, як власної реаль- 

ності, що з’являється у симулякра на останній стадії його розвитку і 

формує віртуальне тіло – мережу, що в подальшому може бути 

використано як власний простір саморегуляції та саморозвитку штуч- 

ного інтелекту як самостійного суб’єкта кібервідносин. 
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Цього року Україна відзначатиме 25-річчя з дня ухвалення чинної 

Конституції, тим не менше з перших днів її чинності не вщухають ідеї 

відносно її реформування та модернізації, які згодом доповнилися 

пропозиціями щодо ухвалення нового Основного закону. При цьому за 

цю чверть століття ми стали свідками створення декількох консти- 

туційних комісій та розробки декількох конституційних проектів. 

Відбуваються і сегментарні зміни Конституції з окремих питань: 

судова реформа, запровадження децентралізації, уточнення строку 

повноважень виборчих органів. Окремим аспектом стала конституційна 

реформа 2004 року, яка пережила згортання у 2010 році та відновлення 

менш ніж за чотири роки. 

В цьому контексті важливим питанням є роль громадянського 

суспільства в конституційному процесі та готовність його інститутів  

до цього. 

Як слушно зазначає у своїй роботі А. Крусян, чинний Основний 

закон не оперує терміном «громадянське суспільство» у своєму тексті 

[1, с. 19]. Разом з тим, як відзначає Т. Подорожна, він містить весь 

спектр прав та гарантій для діяльності цього самого громадянського 

суспільства, при цьому встановлений на рівні, притаманному сучасній 

європейській правовій та демократичній державі [2]. 

Якщо вести мову про організаційні можливості впливу інститутів 

громадянського суспільства на конституційний процес, то слід 

зауважити наступне. 

У разі внесення змін до Розділів ІІ, ІV – ХІІ, ХІV – XV Конституції 

України, які відбуваються за рішенням Верховної Ради України, 

інститути громадянського суспільства впливають на цей процес, 

насамперед через суб’єктів політичної діяльності, представлених  

у Парламенті [3].  
Разом з тим, слід враховувати визначену ст. 155 Конституції 

України перерву між попереднім схваленням на одній парламентській 
сесії та остаточним схваленням конституційних змін на наступній 
черговій сесії [3]. Саме цей часовий розрив покликаний надати 
інститутам громадянського суспільства можливість застосувати свої 
важелі впливу, мобілізувати громадську думку та активні суспільні 
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верстви та зорієнтувати політичних суб’єктів, представлених у Пар- 
ламенті, на певні рішення. 

Натомість, у разі внесення змін до розділів I, III та XIII Конституції 
України остаточне рішення щодо доцільності таких змін ухвалюється 
всеукраїнським референдумом [3]. Тож громадянське суспільство має 
змогу впливати на цей процес через громадян, які голосуватимуть на 
референдумі. І в цій ситуації, роль та вплив громадянського суспільства 
визначатиметься ступенем розвитку такого суспільства, значенням його 
інститутів для формування волевиявлення громадян. 

Окремим питанням є роль громадянського суспільства у процесі 
ухвалення нової Конституції: наразі це питання не врегульоване і 
викликає значні дискусії. Тим не менше, оскільки у разі ухвалення 
нової Конституції змінюватимуться основи конституційного ладу, 
визначені І розділом чинної Конституції, очевидно, що такий процес 
передбачатиме проведення референдуму [3].  

Слід відзначити важливу особливість українського конституційного 
ладу, закріпленого чинною Конституцією 1996 року: сформований 
після тривалого часу тоталітаризму, коли такого явища, як гро- 
мадянське суспільство, повною мірою взагалі не існувало, а діяли певні 
соціальні інститути, які керувались партійними органами, новітній 
конституційний лад став результатом наукової діяльності вчених-
конституціоналістів та політичних компромісів між парламентом та 
Президентом. Проте він, значною мірою, не був результатом боротьби 
цього самого новонародженого громадянського суспільства, а лише 
відображав політичні процеси, які відбувались навколо складних 
ідеологічних питань. Тож якщо питання єдиного (а не подвійного) 
громадянства, статусу державної мови та символіки, можливості 
приватної власності на землю були предметом гострої суспільної дис- 
кусії, багато визначальних чинників державного та суспільного устрою, 
які є передумовами нормального функціонування громадянського 
суспільства, потрапили до Конституції за замовчуванням.  

Це спричиняє критичну проблему сучасності: втілені в українській 
Конституції передові ідеї сучасної конституційної науки, які запозичу- 
вались на основі міжнародного досвіду та є результатом багаторічної 
боротьбі в цих країнах за впровадження кожного права та відстоювання 
кожної свободи, сприймаються в Україні не лише як щось очевидне, 
зрозуміле і таке, що не може зменшитись або зникнути, але й інколи як 
взагалі зайве явище. 

Як наслідок, саме представники сучасного громадянсь- 
кого суспільства подекуди очолюють ідеї правового нігілізму, наси- 
чують суспільну думку пропозиціями щодо нехтування основами 
конституційного ладу та відмови від демократичних принципів та 
верховенства права.  
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Це явище погіршується глибокою політизацією усього сектору 
громадянського суспільства (у тому числі й тих його інститутів, для 
яких безпосередня політична діяльність не має бути основною метою 
їхньої діяльності). Крім того, різке та швидке розширення новітніх 
інформаційних технологій та, зокрема, соціальних мереж створило 
передумови для великих можливостей щодо як формування суспільної 
думки, так і маніпулювання нею. Це ставить на порядок денний 
проблеми відповідального ставлення інститутів громадянського 
суспільства до виконання своїх функцій, оскільки, отримуючи в свої 
руки «ядерну зброю суспільних настроїв», вони можуть не лише 
сприяти модернізації конституційного ладу, а й підривати його основу.  

Тим не менше, як зазначають дослідники Вайнер А.М. та Іванова 
А.В. саме по собі використання певних політичних технологій не є 
недоліком, а навпаки – сприяє розвитку громадянського суспільства, 
яке все одно не може існувати окремо від політики [4]. 

Крім того, слід розуміти, що проведення будь-якого процесу кон- 
ституційного реформування на даному історичному етапі вже немож- 
ливе без активної участі в цьому процесі інститутів громадянського 
суспільства, які набули достатньої ваги для врахування їхньої думки 
під час подібних перетворень. Тому здійснення процесу конституцій- 
ного перегляду лише за рішенням державних органів (Президент, 
парламент) без огляду на громадянське суспільство може призвести до 
ухвалення змін до Основного закону, які відповідатимуть формальним 
вимогам (будуть легальними), проте не набудуть необхідної суспільної 
легітимності. 

Таким чином, специфічна роль громадянського суспільства в 
модернізації конституційного ладу України обумовлена діалектичною 
суперечністю в становленні самого громадянського суспільства, коли 
чинний Основний закон часом встановлює більш сучасні та про- 
гресивні норми, ніж вимагає таке суспільство, водночас Конституція 
все ж потребує вдосконалення, для чого саме громадянське суспільство 
має генерувати ідеї та лобіювати їхнє втілення, тобто громадянське 
суспільство має одночасно і «наздоганяти» чинну Конституцію, і 
рухати конституційний процес вперед.  

У цій ситуації органи державної влади мають докладати зусиль, аби 
зменшувати деструктивний вплив окремих інститутів громадянського 
суспільства на конституційний процес, але і не усувати власне 
громадянське суспільство від цього процесу.  

Тобто становлення громадянського суспільства та подальший 
розвиток конституційного процесу в Україні повинні мати певну 
синхронізацію з метою уникнення загрози демократичним засадам 
конституційного ладу. 
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Активний розвиток технологій біометричної ідентифікації людини 

та верифікації біометричних документів, що видаються на ім’я фізичної 

особи, обумовив істотне розширення сфери застосування цих техно- 

логій у правоохоронній діяльності, зокрема Національної поліції. Не 

зважаючи на ряд переваг, якими супроводжується використання вка- 

заних технологій в діяльності Національної поліції, обробка біо- 

метричних даних несе в собі істотні ризики для прав і свобод суб’єктів 

біометричних даних. Протиправне збирання, зберігання, використання 
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та передача біометричних даних, неодноразові випадки співставлення 

біометричних даних фізичних осіб, затриманих за підозрою у вчиненні 

правопорушень з особами, чиї біометричні дані вже зберігаються у 

правоохоронних реєстрах, відмова уповноважених посадових осіб 

правоохоронних органів від видалення відповідної категорії персональ- 

них даних, непоінформованість суб’єктів біометричних даних про мету 

і процедури обробки їхніх біометричних даних [1, с. 4] негативно 

позначаються на розвитку в Україні сучасного громадянського 

суспільства, породжують значні ризики для фундаментальних прав і 

свобод людини. 

Цілями цієї роботи є дослідження нормативних та доктринальних 

засад забезпечення правомірної обробки біометричних даних в 

діяльності Національної поліції, проведення юридичної оцінки їх 

впливу на розвиток сучасного громадянського суспільства в Україні. 

Чинне в Україні законодавство не містить універсального підходу 

до визначення поняття «біометричні дані», так само як щодо набо- 

рів цих даних у відношенні до конкретних адміністративних про- 

цедур. Щодо діяльності Національної поліції, зміст поняття «біо- 

метричні дані» розкривається через перелік їх видів, наведений у ч. 2 

ст. 26 Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 року 

№ 580-VIII [2]. 

На відміну від законодавства України, в актах вторинного права 

Європейського Союзу [3] та спеціальних дослідженнях проблематики, 

порушеної у цій роботі, підготовлених за підтримки Організації об’єд- 

наних націй поняття «біометричні дані» у значенні діяльності поліції 

тлумачиться ширше, порівняно з нормами Закону України «Про 

Національну поліцію». Такий підхід головним чином досягається через 

включення до категорії біометричних даних окрім дактилокартки, 

зразки ДНК, також зображення обличчя людини, зразки відбитків 

пальців, долоні, а також райдужну оболонку ока [1, с. 7].  

Аналіз змісту норми, передбаченої у ч. 2 ст. 26 Закону України «Про 

Національну поліцію» [2] з позицій правової доктрини та досвіду 

правового регулювання зазначеної групи інформаційних відносин 

вказує на те, що законодавець відмежувавши вид категорії біометрич- 

них даних фото та відеозображення людини, тим самим розмежував 

правила обробки окремих категорій персональних даних, які обро- 

бляються у поліцейських цілях. 

При цьому, за правилами, закріпленими у ч. 1 ст. 27 згаданого 

Закону: «Поліція має безпосередній оперативний доступ до інформації 

та інформаційних ресурсів інших органів державної влади за 

обов’язковим дотриманням Закону України «Про захист персональних 

даних» [2]. 
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Із системного аналізу змісту наведених норм слідує, зокрема, те, що: 

по-перше, у відношенні до біометричних даних, Національна поліція та 

її територіальні підрозділи здійснюють збирання та накопичення 

відповідної категорії персональних даних, а також оперативний доступ 

до таких даних шляхом використання інформаційних ресурсів, які 

перебувають у володінні інших суб’єктів владних повноважень; по-

друге, активна діяльність Національної поліції щодо збирання та нако- 

пичення біометричних даних може здійснюватися щодо визначених у 

ч. 2 ст. 26 Закону України «Про Національну поліцію» осіб. 

Виходячи з таких правових позицій, пошук балансу між право- 

мірною обробкою біометричних даних органами Національної поліції 

та забезпеченням ефективного розвитку громадянського суспільства в 

Україні повинен здійснюватися за наступними основними векто- 

рами:  

1. Визначення в окремому підзаконному нормативно-правовому акті 

мети, підстав, процедур та строків обробки біометричних даних з 

урахуванням характеру конкретних завдань Національної поліції для 

виконання яких накопичувалася відповідна інформація.  

2. Забезпечення дотримання Національною поліцією у кожному 

випадку права суб’єкта біометричних даних на невтручання у приватне 

життя при виконанні завдань,, покладених на цей орган виконавчої 

влади з урахуванням критеріїв оцінки виконання негативних 

зобов’язань України як держави-члена Ради Європи за ч. 2 ст. 8 

Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод», 

вироблених практикою Європейського Суду з прав людини  

(далі – ЄСПЛ).  

Зважаючи на відсутність в Україні окремих нормативно-правових 

актів, положення яких повинні визначати правовий режим створення і 

використання баз біометричних даних в діяльності Національної 

поліції, а також порядок обробки і захисту відповідної категорії 

персональних даних, рішення ЄСПЛ, в яких закладені критерії оцінки 

такої діяльності набувають значення основоположних орієнтирів для 

оцінки правомірності дій поліції з біометричними даними. Порушена 

проблема була предметом розгляну у багатьох рішеннях ЄСПЛ, які 

мають важливе значення для ефективного розвитку сучасного 

громадянського суспільства. 
Так, наприклад, ЄСПЛ у рішенні від 04.12.2008 року зазначив, що 

зберігання і зразків клітин, і профілів ДНК свідчить про втручання 
держави в здійснення права заявників на повагу до їхнього приватного 
життя, за змістом положень §1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод. Однією з підстав для винесення ЄСПЛ 
вказаного рішення стало те, що закон не визначав умов та порядку 
зберігання відбитків пальців та зразків ДНК, не надавав гарантій, які 
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виключають їхнє нецільове використання, а також не передбачав 
можливості брати до уваги індивідуальні обставини конкретної справи 
[4]. Від так, у цій справі ЄСПЛ встановив порушення позитивних 
зобов’язань держави за ст. 8 Конвенції «Про захист прав людини і 
основоположних свобод», а також вказав на порушення балансу  
між приватними інтересами заявника та публічними інтересами 
держави-відповідача. 

В іншому рішенні від 13.02.2020 у справі «Gaughran v. the United 
Kingdom», ЄСПЛ зазначив, що невибірковий характер повноважень 
щодо зберігання профілю ДНК, відбитків пальців і фотографії 
заявника, без посилання на серйозність злочину або необхідність 
безстрокового зберігання, порушує справедливий баланс між держав- 
ними та приватними інтересами. Фактично Суд визнав, що орган,  
який здійснював збір даних, повинен виконувати свої обов’язки  
у спосіб, сумісний з правами та свободами інших осіб. У результаті  
Суд вирішив, що держава порушила допустиму межу свободи в цьому 
питанні, наслідком чого стало непропорційне втручання в право 
заявника на повагу до приватного життя, що не може вважатися 
необхідним у демократичному суспільстві [4]. 

Узагальнення цих та ряду інших рішень ЄСПЛ, пов’язаних з 
порушеною у цій роботі проблематикою дозволяє виокремити основні 
критерії оцінки правомірності обробки біометричних даних в діяль- 
ності поліції. Така обробка повинна бути необхідною у демо- 
кратичному суспільстві, переслідувати легітимну мету, визначену у 
нормах національного законодавства, забезпечувати пропорційне 
втручання у приватне і сімейне життя порівняно з переслідуваним 
суспільним інтересам, бути обмеженою у часі, а також узгоджуватися зі 
змістом повноважень органу поліції виходячи з матеріалів конкретної 
справи. 

Таким чином, проведене дослідження дає нам підстави 
констатувати, що забезпечення правомірної обробки біометричних 
даних в діяльності Національної поліції виступає важливим фактором 
розвитку сучасного громадянського суспільства в Україні. Важливим 
інструментом у протидії проявів протиправної обробки біометричних 
даних в діяльності Національної поліції виступає практика ЄСПЛ у цій 
сфері правового регулювання. Водночас, для забезпечення правомірної 
обробки біометричних даних по всім напрямам і рівням діяльності 
Національної поліції, на нашу думку, необхідно затвердити окре- 
мими наказами міністра внутрішніх справ України «Порядок обробки 
біометричних даних в базах даних, володільцем яких виступає 
Національна поліція» та «Положення про базу (бази) біометричних 
даних, володільцем яких виступає Національна поліція». 
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З огляду на істотні відмінності в організації роботи парламенту у 

різних країнах на сьогодні відсутній єдиний усталений підхід до 

розуміння правової природи та сутності його слідчих (контрольних) 

комісій/комітетів. При цьому, нами раніше вже були охарактеризовані 

ключові ознаки тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України 

[1], що дозволило розглядати останні як тимчасові, колегіальні, виборні 

робочі органи, які утворюються парламентом та забезпечують 

реалізацію його функцій шляхом розслідування питань, що становлять 

суспільних інтерес. Основи вищенаведеного підходу до розуміння 

значною мірою були відображені у профільному Законі України від 

19.12.2019 р. № 400-IX [2]. Водночас наразі актуалізується подальший 

розвиток правових засад тимчасових слідчих комісій Верховної Ради 
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України з огляду на оновлення даним Законом України реального 

змісту їх правового статусу.  

Сутність тимчасових слідчих комісій визначається сукупністю їх 

визначальних ознак, деякі з яких відображені у закріпленій Законом 

України від 19.12.2019 р. № 400-IX дефініції тимчасових слідчих 

комісій парламенту. Насамперед слід розглядати тимчасові слідчі 

комісії як окремі відособлені органи парламенту. Попри законодавчу 

відсутність визначення змісту статусу парламентського органу 

загальнотеоретичне розуміння дозволяє говорити про організаційну та 

функціональну приналежність тимчасових слідчих комісій до єдиного 

органу законодавчої влади, що зумовлює й їх місце у державному 

механізмі. Адже тимчасові слідчі комісії не лише утворюються 

парламентом з числа народних депутатів України, діють у складі 

парламенту та на визначеній ним правовій підставі, але й наділяються 

та реалізують повноваження, які похідні від парламенту та направлені 

на реалізацію його функцій.  

Також варто зауважити відносно самостійний характер повноважень 

тимчасових слідчих комісій та власні форми їх реалізації, які не можуть 

делегуватись чи перебиратись Верховною Радою України чи іншими її 

робочими органами. Зокрема, як вказує В.С. Журавський, тимчасові 

слідчі комісії наділяються повноваженнями примусового характеру, що 

є природним з огляду на здійснення ними парламентського 

розслідування [3, с. 18]. А надане парламентом виключне право 

здійснювати таке розслідування фактично перетворює слідчі комісії у 

квазісудові органи [4, с. 189].  

Згідно ч.3 ст.89 Конституції України від 28.06.1996 р. [5] тимчасові 

слідчі комісії утворюються Верховною Радою України «для проведення 

розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес». Водночас у 

ч. 1 ст. 1 Закон України від 19.12.2019 р. № 400-IX як завдання 

тимчасової слідчої комісії визначено «здійснення парламентського 

контролю шляхом проведення розслідування з питань, що становлять 

суспільний інтерес». Вважаємо, що останнє формулювання більшою 

мірою відображає не завдання, а мету їх діяльності. Зазначимо, що 

Ю.Г. Барабаш прямо визначає тимчасові слідчі комісії як суб’єктів, що 

здійснюють спеціалізований парламентський контроль і 

опосередковано контрольну функцію парламенту [6, с. 32–69]. Тому, на 

нашу думку, в контексті тимчасових слідчих комісій, які здійснюють 

розслідування від імені Верховної Ради України, має йтися саме про 

здійснення парламентського контролю як мету їх діяльності. Натомість 

розслідування питань, що становлять суспільний інтерес, може бути 

визначено як основний напрямок діяльності тимчасових слідчих 

комісій, що втілюється в їх законодавчо закріпленій компетенції. 
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Уточнення на конституційному рівні мети та завдань тимчасових 

слідчих комісій у сфері парламентського контролю сприятиме 

цілісності їх конституційно-правового статусу та відповідній 

інституалізації.  

Конституційна визначеність тимчасових слідчих комісій підкреслює 

їх вагому роль в організації діяльності парламенту й становить основу 

та гарантію їх правового статусу. Разом із тим, тривала відсутність 

профільного закону, низька інтенсивність утворення тимчасових 

слідчих комісій та суперечлива ефективність їх діяльності виявляють 

недостатність конституційних засад інституту тимчасових слідчих 

комісій, які пріоритетно могли би визначати й основні принципи та 

гарантії їх функціонування.  

Так чи інакше, загалом слід позитивно оцінити ухвалення Закону 

України від 19.12.2019 р. № 400-IX, який заповнив існуючу тривалий 

час прогалину законодавчого регулювання статусу тимчасових слідчих 

комісій. Адже і чинний, і попередні регламенти парламенту залишали 

неврегульованими засоби діяльності тимчасових слідчих комісій, 

порядок проведення їх засідань, повноваження керівництва та членів 

тимчасової слідчої комісії тощо. Хоча належне врегулювання статусу 

тимчасових слідчих комісій є першочерговою умовою ефективності 

здійснення ними парламентського розслідування.  

З негативного ж боку маємо вказати недостатнє врегулювання 

Законом України від 19.12.2019 р. № 400-IX порядку та гарантій 

діяльності тимчасових слідчих комісій (наприклад, стадій парламентсь- 

кого розслідування та їх процедурних аспектів), а також часткове 

дублювання положень Регламенту Верховної Ради України від 

10.02.2010 р. № 1861-VI [7] щодо створення тимчасових слідчих 

комісій та висновків їх роботи. При цьому, Закон України від 

19.12.2019 р. і Регламент Верховної Ради України від 10.02.2010 р. 

містять й певні розбіжності (наприклад, в частині підстав, за яких 

депутат не може входити до складу тимчасової слідчої комісії), що не 

сприяє сформованості, узгодженості та структурованості статусу тим- 

часових слідчих комісій. Саме тому комплексне врегулювання орга- 

нізації діяльності тимчасових слідчих комісій окремим законодав- 

чим актом пріоритетно потребує приведення у відповідність із ним 

Регламенту Верховної Ради України, а також врахування сучасної 

парламентської практики України та досвіду демократичних країн.  

Досить неоднозначним вбачається закріплений у ст.2 Закону 

України від 19.12.2019 р. № 400-IX перелік принципів діяльності 

тимчасових слідчих комісій. З одного боку, вони раніше взагалі  

не передбачались регламентом парламенту, а Закон України від 

15.01.2009 р. № 890-VI містив вужчий перелік таких принципів.  
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З іншого ж боку, так і не віднайшли визнання, наприклад, принципи 

гласності, науковості, плановості та взаємодії. Іншими принципами 

діяльності тимчасових слідчих комісій, вважаємо, має бути без- 

заперечне визнання ними фактів, встановлених рішенням суду, а також 

заборона дослідження питань, які виходять за межі предмету роз- 

слідування. До того ж попри законодавче декларування принципів 

діяльності тимчасових слідчих комісій нагальним залишається роз- 

криття їх змісту та реальне впровадження даних принципів в орга- 

нізацію та функціонування тимчасових слідчих комісій.  

Слід вказати й деяку дискусійність закріплення принципу не тільки 

об’єктивності та обґрунтованості, але й неупередженості прийнятих 

рішень тимчасових слідчих комісій. Адже неупередженість має бути 

безумовним наслідком зазначених об’єктивності та обґрунтованості 

прийняття відповідних рішень виключно на основі належно встанов- 

лених і доведених фактів. Хоча забезпечення неупередженості в роботі 

тимчасових слідчих комісій суттєво ускладнено політичним, а не 

професійним характером формування їх складу з представників різних 

фракцій і груп, що фактично не виключає їх політичну умотивованість 

під час роботи у тимчасових слідчих комісіях.  

Важливим принципом діяльності тимчасових слідчих комісій 

виступає гарантована ст.3, п.5 ч.1 ст.13 Закону України від  

19.12.2019 р. № 400-IX їх підзвітність виключно парламенту, що 

запобігає впливу на їх роботу з боку інших державних органів, 

керівництва парламенту, комітетів і фракцій тощо. При цьому, 

як наголошує М.П. Рачинська, повинен зберігатись баланс між 

підзвітністю тимчасової слідчої комісії та її політичною незалеж- 

ністю [8, с.78]. До речі, за законопроектом від 20.11.1998 р. реєстр.  

№ 2254 комісії мали бути не тільки підзвітні, але й відповідальні  

перед парламентом, що співвідноситься з нинішньою відповідальністю 

комітетів перед Верховною Радою України.  

Таким чином, тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України є 

тимчасовими, колегіальними, відособленими робочими органами 

парламенту, які утворюються ним з числа народних депутатів України 

та забезпечують здійснення парламентського контролю шляхом роз- 

слідування питань, що становлять суспільних інтерес, законодавчо 

наділяючись для цього самостійними повноваженнями та формами 

діяльності. Правові засади тимчасових слідчих комісій характери- 

зуються конституційною невизначеністю їх принципів і завдань, недос- 

татнім законодавчим врегулюванням порядку та гарантій діяльності 

тимчасових слідчих комісій, деякою декларативністю принципів їх 

діяльності, частковим дублюванням і неузгодженістю норм щодо 

створення тимчасових слідчих комісій та їх висновків. 
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Сьогодні світова спільнота зіштовхується з суперечливою реаль- 

ністю, з одного боку це позитивні аспекти глобалізації – безпреце- 

дентне зростання інформаційних, технологічних, комунікативних та 

інших можливостей людини, з іншого негативні – посилення факторів 

небезпеки, що становлять серйозну загрозу як для національної безпеки 
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окремих держав, так і для громадської безпеки у світі в цілому (теро- 

ристичні акти, збройні, релігійні, міжконфесійні конфлікти, стихійні 

лиха та катастрофи техногенного характеру, тощо, а тепер ще і 

пандемія короновірусу COVID-19).  

Захист прав і свобод людини та громадянина є одним з найактуаль- 

ніших завдань сьогодення, що давно зі сфери зацікавленості лише 

окремих держав і правозахисних організацій перейшло до розряду пріо- 

ритетних для всього світового співтовариства. Велика кількість гло- 

бальних небезпек різного ступеня складності вимагає створення спе- 

ціальних організаційно-правових механізмів регулювання суспільних 

відносин, що виникають під час надзвичайних ситуацій. Обмеження 

основних прав і свобод людини на сьогодні передбачають спеціальні 

ускладнені процедури застосування, що обмежують свавілля держави в 

умовах глобальної небезпеки. Провідним серед них є комплексний 

інститут надзвичайних правових режимів, що є ключовим елементом 

правового забезпечення національної безпеки в розвинених країнах 

світу.  

Межі надзвичайного правового регулювання, що формулюються 

правовою наукою, але не мають практичного закріплення в законо- 

давстві можна виділити в окрему групу. Правові межі надзвичайного 

регулювання являють собою юридичні рамки застосування надзвичай- 

ного регулювання, якими держава обмежує втручання у життя особи та 

суспільства. Межі надзвичайного правового регулювання – це межі 

об’єктивного та суб’єктивного характеру, що визначаються законодав- 

ством та міжнародними правовими актами, у рамках яких здійснюється 

спеціальний та винятковий юридичний вплив на суспільні відносини в 

надзвичайних обставинах. 

Мабуть сама постановка проблеми – Народовладдя та надзвичайні 

правові режими натикає на цікаві роздуми. З одного боку народо- 

владдя – основа демократичної побудови сучасного суспільства, а з 

іншого найбільш обтяжливі за інтенсивністю правообмежень 

надзвичайні правові режими. Ці два феномени немов би протистояють 

один одному. Немов би ці феномени антагоністи. Відразу виникає 

питання, що пов’язує такі поняття в єдину наукову концепцію? Обидва 

правові феномени і народовладдя і надзвичайні правові режими 

розвивались паралельними кроками. Так Народні віча в Київській Русі, 

які є класичним прикладом народовладдя, також вирішували питання 

війни та укладення миру, вирішення питання щодо допомоги сусіднім 

народам в умовах стихійного лиха тощо. Становлення та розвиток 

зазначених правових феноменів в сучасному розумінні цих правових 

явищ в державно-правовому механізмі більшості європейських країн 
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почалось в період їх переходу від абсолютизму то конституційної 

монархії, і постійно розвивається до сьогодення. 

Чимало науковців окремо досліджували і питання народовладдя і 

питання надзвичайних правових режимів, але в ракурсі взаємозв’язку 

цих правових феноменів наукових розвідок поки що не проводились. 

На перший погляд здається – яке може бути народовладдя в умовах 

введення карантину чи комендантського часу, коли держава вводить 

найбільш обтяжливі для населення правовобмеження: запроваджено 

ізоляцію, обмежується право вільного пересування територією країни 

тощо. Але якщо придивитись до цих правових явищ то можна 

побачити, що і одне і друге є за своєю сутністю є інститутами 

демократичними. І одне і друге явище викристалізовувались багато 

сторічь, розвивалися разом з розвитком суспільства.  

Зраз значно змінилися пріоритети в розподілі між інтересами 

держави суспільства і особи. Україна стикається з безпрецедентними 

викликами в безпековому середовищі як ззовні так і в середині країни. 

Це є і воєнна безпека і енергетична безпека, інформаційна та природно-

техногенна безпека, фінансова і продовольча безпека тощо. Глобальні 

виклики до національної безпеки України які з’явилися під час інтен- 

сивних демократичних перетворень в суспільстві ставлять завдання 

знайти власну українську модель забезпечення національної безпеки, 

знайти ту грань між народовладдям і імперативними повноваженнями 

держави, що дозволить розвиватись демократичним перетворенням не 

втрачаючи позиції в безпековому середовищі. За останні тридцять років 

Україна тричі (у 1990-1992 та 2004-2005 і 2013-2014 роках) ставала 

свідком безпрецедентних за масштабами, суб’єктним складом, 

поширенням, сукупністю видів та форм безпосереднього здійснення 

влади народом подій, що суттєво вплинули на розвиток країни, 

суспільних відносин, позиціонування влади тощо. Не вдаючись до 

аналізу причин та наслідків цих подій, варто зазначити, що аналіз їх 

природи свідчить про суттєве відставання правових підвалин їх 

регламентації від фактичного стану застосування тих чи інших форм  

та видів безпосередньої владної діяльності народу, що на прак- 

тиці приводило до виникнення юридичних колізій, ігнорування та 

делегітимації окремих рішень органів державної влади щодо обме- 

ження чи заборони виявів безпосереднього народовладдя, існування 

юридичних приписів та фактичних реалій як двох абсолютно 

протилежних вимірів. Кожна зазначена подія приводила до введення в 

державі того або іншого виду надзвичайного правового режиму 

легітимно або фіктивно. Соціально-політичні перетворення в світі, що 

відбуваються протягом останніх років також не втілюють надію на 

безконфліктне існування. Виснажується природа, зростає споживання 
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невідновлюваних ресурсів, весь час поширюється міжнародні тероризм 

та злочинність. Йде поширення короновірусної хвороби (COVID-19), 

яка призводить не лише до втрати людських ресурсів, а і приводить до 

глобальної економічної кризи. Загострюються відносини між країнами 

світовими лідерами за пальму першості, що призводить до штучного 

протистояння між цілими регіонами в світі. Але на сьогодні вже не 

можливі для застосування правові форми забезпечення національної 

безпеки країни, що не відповідають світовим стандартам в галузі 

забезпечення прав і свобод людини. Характеризуючи становлення та 

розвиток форм здійснення влади народом в незалежній Україні, можна 

констатувати диспропорції як в їх законодавчому забезпеченні, так і в 

практичному застосуванні. Так, здійснення влади народом через органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування отримало 

достатньо ґрунтовне дослідження у вітчизняній юридичній науці. У той 

же час ситуація з безпосереднім здійсненням влади народом суттєво 

відмінна: в Україні ще не набуто значного досвіду здійснення влади 

безпосередньо народом, застарілою або ж недосконалою є відповідна 

законодавча база, правова регламентація безпосереднього здійснення 

влади народом направлена на регулювання її форм, ігноруючи при 

цьому види такої діяльності. Особливої уваги на нашу думку слід 

приділити здійсненню народовладдя саме в умовах впливу на суспіль- 

ство глобальних факторів небезпеки тобто під час введення надзвичай- 

них правових режимів. Трансформація сучасного українського суспіль- 

ства вимагає нових підходів до вирішення питань в сфері наукового 

забезпечення національної безпеки. 

На відміну від низки країн світу, українська влада де-юре не 

вводила на території України надзвичайний правовий режим, проте 

поступово посилювала карантинні обмежувальні заходи, які де-факто 

встановлювали такий режим та безпідставно обмежували права 

людини. Разом з тим, не чіткі норми правових документів, які поспіхом 

приймались, в окремих випадках надавали дискреційні повноваження 

правоохоронним органам. Для прикладу в першу хвилю, під час 

карантинних заходів водились надмірні обмеження у реалізації права 

на свободу літніх людей, адже заборона покидати помешкання людям, 

старше за 60 років, має очевидні ознаки цілодобового домашнього 

арешту без відповідного судового рішення. Далі попри заяви право- 

захисників, Уряд не скасував заборону щодо перебування на вулицях 

без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи 

її спеціальний статус, тощо. Що у свою чергу створювало потенційні 

конфлікти між працівниками правоохоронних органів та громадянами. 

Правомірне обмеження правового статусу громадян, виступаючи  

в якості реалізації надзвичайного правового режиму, є основою 
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виокремлення особливої форми правового регулювання, специфіка 

якого полягає у характері правового впливу на відношення в таких 

умовах і виражається в установленні режиму правових обмежень. 

Розширення компетенції органів управління дає їм змогу певним чином 

змінити характер примусового впливу на громадян і юридичних осіб 

(не на конкретних осіб, а на населення всієї території). Обмеження прав 

і свобод громадян на території уведення надзвичайного правового 

режиму, правомірно, безпосередньо випливає із правової природи 

цього інституту і, в кінцевому підсумку, служить цілям захисту 

основних прав і свобод громадян. Обмеження прав людини в таких 

умовах є необхідною і змушеною мірою, що має тимчасовий характер, 

без якої неможливе досягнення цілей, заради яких надзвичайний 

правовий режим уводиться. 

Разом з тим, введений карантин в більшості країн світу, а відповідно 

і введені для забезпечення різного роду карантинних заходів режимні 

закони, потребують додаткового наукового вивчення інституту 

надзвичайних правових режимів, його становлення та подальшого 

розвитку. Відтак, необхідно комплексно дослідити організаційні та пра- 

вові засади інституту надзвичайних правових режимів, систему загаль- 

них і спеціальних суб’єктів, що їх забезпечують, їх правовий статус і 

застосування ними примусових заходів, розробити та обґрунтувати 

низку положень і практичних рекомендацій щодо подальших напрямків 

розвитку теорії цього інституту. На наш погляд при необхідності 

введення більш жорстких санітарних заходів, необхідно діяти згідно 

Конституції та вводити де-юре надзвичайний правовий режим в країні, 

а не де-факто створювати його за допомогою підзаконних нормативно-

правових актів. 
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Юридичні науки (загальнотеоретичні та галузеві), досить глибоко 

досліджують питання процесуально-правових відносин. Однак, в теорії 
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права практично відсутні праці, які б містили спроби на 

загальнотеоретичному рівні досліджувати специфіку процесуальних 

правовідносин у сфері реалізації конституційного контролю.  

Враховуючи існуючі у правовій доктрині підходи до поняття та 

ознак процесуальних правовідносин, варто зазначити, що право- 

відносини у сфері реалізації конституційного контролю мають 

специфічні риси, які проявляються в їх об’єктах, в складі суб’єктів цих 

відносин, в характері процесуальних прав і обов’язків даних суб’єктів.  

Важливе місце у структурі процесуальних відносин у сфері кон- 

ституційного контролю посідає об’єкт цих відносин. В якості об’єкта 

процесуальних відносин у сфері конституційного контролю більшість 

вчених-правознавців розглядають конституційно-правовий спір. Так,  

О. В. Брєжнєв визначає конституційно-правовий спір як розбіжність, 

що виникла між суб’єктами конституційних правовідносин в сфері 

реалізації норм конституційного права і підлягає вирішенню в особ- 

ливому порядку, встановленому законом, у тому числі шляхом вико- 

ристання державними органами повноважень юрисдикційного харак- 

теру [1, с. 3-4]. Вчений виходить з позиції співвідношення консти- 

туційно-правових спорів з відповідними інститутами конституційного 

права та виділяє наступні їх види: 1) конституційно-правові спори в 

сфері правотворчої діяльності; 2) конституційно-правові спори, пов’я- 

зані з тлумаченням Конституції і законів; 3) конституційно-правові 

спори у сфері правового статусу особи; 4) виборчі спори; 5) консти- 

туційно-правові спори в сфері організації державної влади та місцевого 

самоврядування [1, с. 4].  

Багатоаспектна правова природа конституційно-правових спорів 

визначає необхідність провести їх співвідношення з такими право- 

вими категоріями, як конституційно-правові конфлікти, конституційні 

колізії.  

Юридичний конфлікт в його «чистому» вигляді можна визначити як 

протиборство суб’єктів права з приводу використання, порушення або 

тлумачення правових норм. Об’єкт конфлікту, його суб’єктивна 

складова, учасники, мотивація їх поведінки повинні мати правові 

ознаки, а сам конфлікт повинен викликати юридичні наслідки [2, с. 11].  

Окремим видом юридичних конфліктів є конституційно-правові 

конфлікти. На думку В. М. Крівцової «сутність і природа державно-

правових конфліктів безпосередньо походять від сфери політичних 

відносин, наприклад, через установлення нових принципів державо- 

творення, укріплення політико-економічної незалежності, відтворення 

нових політичних інститутів … тощо» [3, с. 11].  

Це твердження, на нашу думку, є не зовсім вірними, оскільки 

конституційно-правові конфлікти не завжди є політичними 
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конфліктами, адже вони виникають внаслідок порушення правових 

норм, і вирішення конфліктів відбувається на підставі правових норм. 

Тому доцільно вважати, що їм властива політико-правова природа.  

Щодо співвідношення понять «конституційно-правовий спір» та 

«конституційно-правовий конфлікт» у юридичній доктрині існують 

різні підходи. Так, окремі вчені-правознавці вважають, що кон- 

ституційно-правовий спір є одним з видів конституційно-правових 

конфліктів [4, с. 239; 5, с. 11] Інші науковці притримуються позиції, 

відповідно до якої конституційно-правовий спір є стадією в розвитку 

конституційно-правового конфлікту [1, с. 3].  

Підтримуючи другу позицію, вважаємо за необхідне зазначити, що 

конституційно-правовий спір, будучи стадією розвитку конституційно-

правового конфлікту, може мати місце лише у випадку, коли існує 

певне протиборство, взаємні претензії сторін конфлікту, які вирішу- 

ються у певному процесуальному порядку. Тобто конституційно-право- 

вий конфлікт може бути передумовою виникнення конституційно-

правового спору. Однак предметом процесуальних відносин у сфері 

конституційного контролю не завжди є ситуація, яка має харак- 

тер конституційно-правового спору, зокрема, у випадку здійснення 

обов’язкового попереднього конституційного контролю.  

Розглядаючи співвідношення конституційно-правових колізій та 

конституційно-правових спорів, погоджуємось з науковцями, які 

вважають, що правові колізії, як і конституційно-правові конфлікти, є 

причиною, передумовою виникнення конституційно-правових спорів. 

Так, Ю. О. Тихомиров розглядає юридичний спір як вищу точку 

протиріч, викликаних колізією з найбільш гострим протиборством 

сторін [6, с. 44]. На думку А. А. Езерова, конституційно-правова колізія 

може розглядатися не як вид конституційних спорів, а як їх причина, 

джерело, передумова [7, с. 48].  

Розглядаючи співвідношення понять «конституційно-правова 

колізія» та «конституційно-правовий конфлікт», варто зазначити, що, 

наприклад, Ю.О. Тихомиров не проводить розмежування між 

юридичними колізіями і конфліктами, вважаючи, що загальне поняття 

«конфлікт» в праві зустрічається досить часто і зазвичай асоціюється з 

конфліктами норм права, тобто з їх «колізією», і що «юридичні колізії 

не тільки численні, а й вкрай різноманітні за своїм змістом, характером, 

гостротою, ієрархією, соціальною спрямованістю, галузевою прина- 

лежністю, політизованістю, формами вираження і способами вирі- 

шення» [6, с. 61-65]. У свою чергу О. В. Брєжнєв вважає, що об’єктив- 

ною основою юридичного конфлікту у сфері конституційного права є 

юридична колізія, яка визначається як протиріччя між існуючим 

конституційним правопорядком і заходами та діями щодо його зміни. 
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Колізії між суб’єктами конституційних правовідносин породжують 

юридичний конфлікт, тобто такий розвиток протиріччя, яке передбачає 

активне протиставлення позицій сторін відповідних правовідносин і 

завжди супроводжується їх протиборством. Якщо сторони намагаються 

врегулювати виниклі розбіжності за допомогою юрисдикційних 

процедур, конституційно-правовий конфлікт набуває характеру консти- 

туційно-правового спору, іншими словами, динаміка його розвитку 

отримує певну юридичну оформленість. Вирішення такого конфлікту 

відбувається в суворій відповідності з законом, в тому числі за допо- 

могою видання компетентним державним органом юридично обов’яз- 

кового правового акту, в якому констатується порушення норм кон- 

ституційного права, а також визначаються заходи по відновленню 

відповідного правового стану [1, с. 3-4].  

Будучи прихильником широкого підходу до розуміння сутності 

колізії як до протиріччя, що виникають у правовій системі суспільства, 

зокрема у правових концепціях, теоріях і поглядах, правосвідомості та 

правовій культурі, правоутворенні та реалізації норм права, правовій 

поведінці, законності та правопорядку, праворозумінні» [8, с. 34], 

можемо сказати, що конституційно-правова колізія і конституційно-

правовий конфлікт пов’язані між собою, в основі цих явищ лежить 

протиріччя. Конституційно-правова колізія може бути може бути пере- 

думовою виникнення конституційно-правового конфлікту, стадією 

якого може стати конституційний спір.  

Узагальнюючи аналіз розмежування понять «конституційно-

правовий спір», «конституційно-правовий конфлікт» та «консти- 

туційно-правова колізія», можемо зробити висновок, що об’єктом 

процесуальних відносин у сфері конституційного контролю варто 

вважати не конституційний спір, а наявний чи можливий консти- 

туційно-правовий конфлікт. 
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ВПЛИВ ВІДКРИТОСТІ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ  

НА СПРОМОЖНІСТЬ ГРОМАДИ 

 

Омельчук О. І. 

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби 

Національної академії державного управління  

при Президентові України 

м. Київ, Україна 

 

«Головне значення для гарантування реалізації вільного потоку 

інформації та ідей має визнання принципу, що владні органи володіють 

інформацією не для себе, а в інтересах суспільства та від його імені» 

Т. Мендел [2, c. 33]. 

 

Відкритість роботи органів місцевого самоврядування та позитивна 

співпраця з жителями громади є запорукою зміцнення спроможності 

громади. У сучасному світі відкритість та вільний обіг інформації є 

важливою цінністю взаємовідносин «влада – громада». Органи міс- 

цевого самоврядування планують та здійснюють місцеву політику, 

надаючи публічні послуги жителям громади, суб’єктам госпо- 

дарювання – особам, яких безпосередньо стосуються і публічні послуги 

і цілі розвитку громади у цілому. Отже, інформація таких владних 

органів є безпосереднім інтересом громади, як і, в тому числі, участь 

жителів гради у прийнятті владних рішень є інтересом усієї громади.  

Забезпечення рівного права на доступ до інформації та можливість 

жителів громади брати участь у реалізації місцевої політики є 
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важливим аспектом відкритості влади. А основна ціль діяльності 

органу місцевого самоврядування – розвиток громади та підвищення 

якості життя у громаді – є досяжною лише за умови вікритості  

влади, так, аби жителі громади могли об’єктивно оцінювати зусилля  

влади та аналізувати інформацію, якою оперують органи місцевого 

самоврядування.  

Інформаційна відкритість органів місцевого самоврядування 

означає організацію їх діяльності, за якої громадянам, їх об’єднанням, 

комерційним структурам, іншим суб’єктам громади гарантується 

можливість отримувати необхідну, вчасну та достатню інформацію про 

діяльність органів влади, прийняті владні рішення, у межах, встано- 

влених законодавством. [3, с.6] 

Отже, відкритість влади виявляється у: 

– доступності для громадян інформації, що становить суспільний 

інтерес або зачіпає особисті інтереси громадян;  

– систематичному, повному та вчасному інформуванні громадян 

про передбачувані або прийняті рішення;  

– розпорядженні інформацією у порядку, передбаченому законом та 

у законних межах; 

– здійсненні громадянами контролю за діяльністю державних 

органів, організацій і підприємств, громадських об’єднань, посадових 

осіб та прийнятих ними рішень, пов’язаних з дотриманням, охороною 

та захистом прав і законних інтересів громадян. 
Як демонструє українська практика, після прийняття закону 

України «Про доступ до публічної інформації», місцева влада стала 
відносно відкритою для співпраці з громадськими активістами, надає їм 
необхідну інформацію за запитами, але, це стосується зазвичай лише 
інформації, яка і так є опублікованою, наприклад, на сайтах місцевих 
рад. Але коли необхідно отримати інформацію щодо, наприклад, 
складу усього комунального майна, земельних ділянок комунальної 
власності, їх відчуження чи використання, виникають непорозуміння – 
посадові особи часто шукають можливості не надавати таку інфор- 
мацію, якщо нею володіють і надають заплутану відповідь, або іноді 
навіть не володіють такою інформацією, адже, можливо не проводили 
необхідну інвентаризацію, не узагальнювали, а тим паче, не 
оприлюднювали таку інформацію. [1, c. 67] На жаль, такі ситуації є 
типовими у багатьох громада і досі. Але інформаційна відкритість 
влади означає прозорість правил і порядку використання та обігу 
інформації, яка може бути корисною з огляду потреб жителів громади. 
Навіть у тих випадках, коли потребою є необхідність створення такої 
інформації, такої як системний облік ресурсів, інвентаризація майна, 
облік платників податків та зборів, актуальні вибірки такої інформації, 
тощо. Посадові та виборні особи місцевого самоврядування мають не 
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лише дотримуватись вимог прозорості інформації та даних, а й 
володіти необхідними компетенція, що дозволяють їм вчасно та у 
повному обсязі інформацію створювати, розуміти, яка саме інфор- 
мація чи дані є важливими та корисними з огляду на потреби  
місцевого розвитку.  

Також, важливим аспектом є і право органу місцевого 
самоврядування на інформацію від жителів громади – достовірну, 
вчасну та повну. Наприклад, влада не повинна приховувати інфор- 
мацію про ресурси комунальної власності, а жителі громади не повинні 
приховувати від влади інформацію про отримання ними доходу, 
актуальне володіння нерухомістю, тощо, Адже у цілях місцевого 
розвитку є відкритість інформації про всі ресурси громади – і ті, що 
знаходяться у розпорядженні місцевої ради від імені усієї громади, і ті, 
які знаходиться у приватному володінні осіб цієї громади і, відповідно 
до закону, обкладаються податками чи зборами (і повністю або 
частково зараховуються до бюджету громади). 

Тож, у процесі реалізації місцевої політики надзвичайно важливими 
є наступні засади:  

– органи місцевого самоврядування та посадові особи мають діяти 
виключно в інтересах жителів громади і владні рішення мають 
відповідати виключно інтересам жителів громади – а у разі порушення, 
мають діяти механізми притягнення до відповідальності (юридична 
відповідальність для цивільних, посадових осіб, політична – для 
виборних осіб) 

– обмеження інформації має відбуватись виключно у випадках, 
прямо визначених законом – а у разі порушення, не повинно 
здійснюватися вибіркове правосуддя; 

– взаємовідносини влади (органів влади) та громади (жителів 
громади) мають ґрунтуватись на взаємоповазі, основа якої є достатня 
професійна компетенція обох сторін: «влади має розуміти потреби 
громади та діяти професійно», «жителі громади мають розуміти та 
неупереджено оцінювати результати роботи влади та виконувати свої 
обов’язки зі сплати податків, участі у місцевих виборах, тощо».  

Отже, законодавство передбачає цілу низку інструментів участі 
громадян у реалізації місцевої політики та гарантує право їх доступу до 
інформації, але не менш важливим є гарантії ефективної взаємодії між 
владою та громадою – в цілях розвитку громади та в межах закону. А 
такі гарантії можливі лише за умови відкритості діяльності влади 
громади та відкритості діяльності жителів громади. Тож, відкритість 
місцевої політики, владних рішень, публічних процедур та 
відповідальне ставлення владних органів та жителів громади до 
інтересів один одного є запорукою місцевого розвитку. 
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Заснуванням в Україні Конституційного Суду відбувся найважливі- 

ший крок до розвитку нашої держави як правової, а українського су- 

спільства – як громадянського. Конституційний Суд України (Консти- 

туційний Суд, Суд) забезпечує верховенство права, Конституції і є 

єдиним органом держави, який шляхом реалізації притаманних лише 

йому функцій і повноважень стоїть на варті конституційних цінностей 

та ідеалів громадянського суспільства.  

Тож конституційним судам належить важливе місце в механізмі 

захисту прав і свобод людини та основ демократії; конституційні суди 

виконують роль посередника між народом і владою [1, с. 156, 161]. 

Своєю чергою, для розвитку інституту конституційної юрисдикції 

важливу роль відіграє громадянське суспільство. В його оцінках 

віддзеркалюються результати роботи Суду та формуються нові 

завдання для подальших реформ. Відтак громадянське суспільство є 

одним із визначальних чинників модернізації Суду. 
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Зважаючи на вказану взаємозумовленість, від рівня інституційної 

спроможності Суду залежать стан захищеності прав і свобод людини, 

міра поваги до Конституції України, авторитет і легітимність самого 

Суду, ступінь суспільної довіри до нього і держави в цілому. Водночас, 

чим вимогливішим і відповідальнішим є громадянське суспільство, тим 

ефективнішою є діяльність Конституційного Суду та реалізація прин- 

ципів демократичної, соціальної, правової держави. 

Методологічні підходи до проблем діяльності Конституційного 

Суду мають коригуватися під впливом динамічних змін у суспільстві. 

Сьогодні є підстави виокремити наступні, найбільш вагомі, чинники, 

що зумовлюють потребу в підвищенні інституційної спроможності 

Суду та удосконаленні його взаємодії з українським суспільством.  

Передовсім, це негативна тенденція порушення в Україні прав і 

свобод людини, загострення правопорушень стосовно правозахисників, 

журналістів, волонтерів та інших представників громадянського 

суспільства. Об’єктивно, це актуалізує проблему зміцнення абсолютно 

всіх елементів правозахисного механізму держави, у т. ч. Консти- 

туційного Суду як одного з ключових.  

Сьогодні доводиться констатувати низький рівень інституційної 

довіри до Суду (69 %). Взагалі, як зазначають соціологи, абсолютна 

довіра до суду є утопічною. Всі сучасні демократії стурбовані ознаками 

недовіри до суду, що мають різну якісну та кількісну характеристику, 

однак уникнути їх неможливо. Для європейських країн все більш 

характерним стає парадокс масової свідомості – довіра до суду змен- 

шується навіть за умов підвищення ефективності, доступності, справед- 

ливості судочинства, що фіксуються за результатами реформ судо- 

устрою. Зростають вимоги й очікування (особливо у більш освічених 

чи соціально адаптованих категорій населення), і, відповідно, з’явля- 

ється ймовірність невідповідності темпів реформ і наявності позитивної 

динаміки довіри до суду [2, с. 152].  

Тим не менше, недовіра до Суду несе в собі ризики негативних 

наслідків, і не тільки для Суду, а й для інституту конституційної 

юрисдикції та, навіть, правової системи в цілому. Відтак принцип 

підтримання суспільної довіри (до Суду та усіх державних інституцій) 

є актуальним завданням для держави. 

Слід зважати також на конституційне закріплення незворотності 

європейського курсу України, прямуючи яким необхідно утримувати 

на належному для членства в ЄС рівні стабільність інститутів, які 

забезпечують верховенство права, права людини і демократію. Одним 

із таких інститутів є конституційна юрисдикція. 

Наступним важливим чинником є зростання ролі Конституцій- 

ного Суду як правозахисного органу у зв’язку із запровадженням 
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конституційної скарги (кількісні щорічні показники звернень до Суду  

з конституційними скаргами перевищують аналогічні дані стосовно 

інших форм конституційних звернень).  

Потрібно враховувати, крім того, і високий рівень довіри людей до 

організацій громадянського суспільства, які наразі спроможні реалі- 

зувати свій інтелектуальний, моральний та інший потенціал у впро- 

вадженні державно-правових реформ, у контролі за діями влади, її 

відповідального ставлення до виконання конституційного обов’язку 

держави утверджувати і забезпечувати права і свободи людини і 

громадянина. 

Сучасний механізм взаємодії Конституційного Суду і громадянсь- 

кого суспільства можна визначити як певну систему політико-право- 

вих, морально-етичних, інституційних цілей, принципів, форм, методів 

і засобів, реалізація яких опосередковує та одночасно упорядковує 

взаємний зв’язок органу конституційної юрисдикції і суспільства.  

Складовими компонентами зазначеного механізму є: 

(а) політико-правовий (Конституція України, міжнародні договори, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою, державні 

стратегії, концепції, законодавство у сфері конституційної юрис- 

дикції, з питань прав і свобод людини, діяльності громадських  

об’єднань, інформаційних правовідносин та ЗМІ, органів місцевого 

самоврядування та ін.);  

(б) морально-етичний (конкретизується в етико– і соціолого-

правових категоріях доброчесності, відповідальності, свідомості, 

культури, довіри, поваги тощо, які однаково обов’язкові для обох 

сторін взаємодії); 

(в) інституційний, що представлений організаційно-функціональним 

зрізом двох підструктур: державної (Конституційний Суд) і громадсь- 

кої (організації громадянського суспільства).  

Побіжно торкаючись лише деяких аспектів розвитку зазначеного 

механізму, важливо зауважити, що його інституціональний і ціннісно-

нормативний фундамент складає Конституція України як найвища 

форма юридичного вираження ідеалів громадянського суспільства. 

Найбільшою мірою саме через «канал» конституційної юрисдикції 

Конституція справляє на суспільство зворотній вплив, зміцнює його 

позиції у відносинах з державою.  

Зважаючи на це, актуальним дискурсом у контексті розвитку 

взаємодії Конституційного Суду і громадянського суспільства 

постають питання конституційного закріплення основ громадянського 

суспільства та засад його відносин із державою, розширення каталогу 

основних прав і свобод людини і громадянина, новелізація традиційних 

конституційних прав і свобод тощо.  
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Розвиток механізму взаємодії Конституційного Суду і громадянсь- 

кого суспільства має спиратися на міцну основу принципів: засад 

діяльності Суду (верховенство права, незалежність, колегіальність, 

гласність, відкритість та ін.), принципів громадянського суспільства 

(рівність людей у своїй гідності і правах, гарантований юридичний 

захист прав і свобод, гарантована законом можливість об’єднуватися в 

незалежні громадські об’єднання, свобода створення і діяльності ЗМІ, 

ін.), а також принципів взаємодії Суду і суспільства (партнерство, 

відкритість, гласність, оперативність, законність та ін.). Неухильне 

дотримання Конституційним Судом зазначених принципів є важливою 

передумовою його легітимності.  

У контексті сучасної судової реформи (проект Стратегії розвитку 

правосуддя та конституційного судочинства на 2021–2023 роки, 

законопроект «Про конституційну процедуру» реєстр. № 4533 та ін.) 

актуалізуються проблеми нормативно-правового забезпечення удоско- 

налення механізмів відбору кандидатур на посади суддів Конститу- 

ційного Суду, його організації і діяльності, виконання актів Суду, 

розвитку його комунікації з суспільством. Так, з-поміж передба- 

чених форм комунікації Суду із суспільством, доцільним є залучення 

представників професійної громадськості до роботи органів, що здій- 

снюють відбір кандидатур на посади суддів Суду (суддів Конституцій- 

ного Суду у відставці, членів правничих, психологічних чи ін. 

асоціацій, тощо).  

Важливо також, щоби реформа відбувалася з урахуванням сучасних 

запитів суспільства на доброчесність влади. Конституція України  

(ст. 148) і Закон України «Про Конституційний Суд України» (ст. 11) 

передбачають, що судді Конституційного Суду повинні мати високі 

моральні якості та бути правниками з визнаним рівнем компетентності. 

Певно, що кожний претендент на посади суддів Конституційного Суду 

заслуговує таких характеристик уже в силу своїх зусиль і здобутків на 

науковій та/або практичній ниві. Водночас, для об’єктивності відбору 

доцільним було б орієнтуватися на науково-обґрунтований перелік 

моральних якостей і, мабуть, ділових здібностей, які необхідні для зай- 

няття посади судді Конституційного Суду, методологію їх оціню- 

вання, послуговуватися при цьому Стандартами професійної етики 

судді Конституційного Суду (які ще має встановити Суд). Наведені 

законодавчі вимоги доцільно було би підкріпити і принципом 

доброчесності суддів Суду (подібно до принципів державної служби). 

Разом із цим, не менш важливим є і принцип поваги до Конститу- 

ційного Суду. Венеціанська комісія і Генеральний директорат з прав 

людини та верховенства права Ради Європи наголосили на важливості 

поважливого ставлення інших гілок влади до ролі Суду як «стража 
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Конституції» [3]. Але це стосується і суспільства, яке законними 

формами і методами, а не способами неправомірного впливу, може 

сприяти розвитку інституту конституційної юрисдикції. Тож у міру 

зростання ролі громадянського суспільства проблема законності 

реалізації громадянської активності не втрачає своєї актуальності.  

Отже, в сучасних умовах механізм взаємодії Конституційного Суду 

і громадянського суспільства потребує вдосконалення, в комплексі 

охоплювати проблеми модернізації, як Конституційного Суду України, 

так і організацій громадянського суспільства.  
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прав та законних інтересів громадян у сфері вищої освіти було введене 

до законодавства про вищу освіту та стратегічних (програмних) 

документів розвитку національної освіти у 2002 р. Так, ст. 35 Закону 

України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. № 2984-III [1] (втратив 

чинність) запроваджувалося здійснення громадського контролю за 

діяльністю керівництва закладу вищої освіти зусиллями наглядової 

ради, створення якої для національних закладів вищої освіти було 

обов’язковим, а для решти закладів вищої освіти, які на той час 

належали до «III-го або IV-го рівня акредитації», – за погодженням з 

Міністерством освіти і науки України або іншим центральним органом 

виконавчої влади, в управлінні якого знаходився відповідний заклад. 

Отже, громадський контроль через діяльність наглядової ради мав 

поширюватися, виходячи з тексту ст. 35, лише на державні заклади 

вищої освіти «III-го або IV-го рівня акредитації». Трохи згодом, у 

Національній доктрині розвитку освіти, затвердженій Указом 

Президента України від 17.04.2002 р. № 347/2002 [2] одним із прин- 

ципів модернізації управління у сфері освіти було визначено «поєд- 

нання державного і громадського контролю», що, зрозуміло, поширю- 

ється й на вищу освіту як складник системи освіти. Надалі, у 

Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до  

2021 року, затвердженій Указом Президента України від 25.06.2013 р. 

№ 344/2013 [3], серед актуальних проблем було названо недосконалість 

механізмів залучення інститутів громадянського суспільства та 

громадськості до оновлення освіти та управління нею.  

Нині чинний Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. 

№ 1556-VII [4] визначає, що громадський контроль у сфері вищої 

освіти є правом суспільства, фізичних осіб – окремих громадян, 

працівників у сфері вищої освіти, осіб, які навчаються у закладах вищої 

освіти та інших суб’єктах освітньої діяльності, що можуть надавати 

відповідні освітні послуги, органів громадського самоврядування та 

низки інститутів громадянського суспільства – професійний спілок, 

організацій роботодавців та їх об’єднань, громадських організацій (ст. 

78), однак майже не приділяє уваги заходам його реалізації, в яких 

можлива участь громадськості та (або) інститутів громадянського 

суспільства. Не зважаючи на помітні зміни у чинному Законі, у 

порівнянні із Законом України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. [1], 

вважаємо, що наразі бракує комплексного підходу до регулювання 

громадського контролю у сфері вищої освіти через відсутність 

загального законодавчого забезпечення громадського контролю як 

різновиду контрольної діяльності, нормативних дефініцій таких понять, 

як «громадський контроль», «суб’єкт громадського контролю», «об’єкт 

громадського контролю», «захід громадського контролю» та ін., а тому 
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не є можливим достеменно визначити дефініції аналогічних понять  

у сфері вищої освіти.  

Зазначимо, що Верховна Рада України неодноразово робила спроби 

щодо прийняття відповідного законодавчого акту, проте всі вони були 

невдалими, не зважаючи на те, що Конституція України від  

28.06.1996 р. № 254к/96-ВР [5] закріпила за громадянами «…право 

брати участь в управлінні державними справами …» (ч. 1 ст. 38). Проте 

механізми залучення громадськості до питань розбудови України як 

суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави 

(ст. 1) досі залишаються не врегульованими в законодавстві. Так, 

зокрема, 14.04.2014 р. у Верховній Раді України було зареєстровано 

проєкт Закону про громадський контроль [6] (відкликано 27.11.2014 р.); 

24.04.2015 р. – проєкт Закону про народний контроль в Україні [7] 

(знято з розгляду 01.11.2016 р.); 13.05.2015 р. – проєкт Закону про 

громадський контроль [8], який, як і попередній, знято з розгляду 

01.11.2016 р. Згодом, 07.08.2018 р. було зареєстровано ще один проєкт 

Закону про громадянський контроль за діяльністю органів влади, їх 

посадових і службових осіб [9] (відкликано 29.08.2019 р.). Ми не 

ставимо перед собою мету зіставити зміст згаданих законопроєктів, 

проте і без такого аналізу маємо констатувати, що відсутність у законо- 

давстві дефініцій основних понять, пов’язаних зі здійсненням гро- 

мадського контролю, визначеної системи заходів громадського кон- 

тролю впливає на ефективність реалізації громадянами прав, наданих  

ч. 1 ст. 38 Конституції України ще у 1996 р., зокрема, у сфері  

вищої освіти. 

Водночас зауважимо, що окремі заходи громадського контролю у 

сфері вищої освіти мають нормативно-правове регулювання. 

Насамперед про такі заходи йдеться в Законі України «Про вищу 

освіту» від 01.07.2014 р. [4]. Зосередимо увагу на наступних з них. Так, 

у ст. 37 чинного Закону, як і в Законі України «Про вищу освіту» від 

17.01.2002 р. [1], зазначається, що громадський контроль за діяльністю 

закладу вищої освіти може бути реалізований через діяльність 

наглядової ради, проте її створення відповідно до ч. 1 цієї статті вже 

поширюється на всі заклади вищої освіти. Слід зазначити, що надані 

Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. [4] наглядовій 

раді повноваження дозволяють їй відчутно впливати на діяльність 

окремого закладу вищої освіти як об’єкта громадського контролю.  

В певній мірі реалізації громадського контролю у сфері вищої 

освіти має сприяти діяльність Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти, яке згідно з ч. 1 ст. 17 Закону України «Про вищу 

освіту» від 01.07.2014 р. [4] є постійно діючим колегіальним органом, 

що встановлює вимоги до системи забезпечення якості вищої освіти, 
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аналізує якість освітньої діяльності закладів вищої освіти та здійснює 

інші повноваження, визначені в ст. 18 цього Закону. Зауважимо, що до 

складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти  

з 23 осіб входять три особи, які обираються серед представників 

всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, та дві особи – із 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) або другого 

(магістерського) рівня (ч. ч. 1, 2 ст. 19 Закону України «Про вищу 

освіту» від 01.07.2014 р.). Залучення до складу Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти представників осіб, які 

навчаються, та роботодавців дає підстави для реалізації через їх 

діяльність громадського контролю у сфері забезпечення якості вищої 

освіти, тобто у даному випадку об’єктами громадського контролю є всі 

заклади вищої освіти. В контексті зазначеного підкреслимо, що окремі 

автори вказують на особливості Національного агентства із забез- 

печення якості вищої освіти як інституції, в діяльності якої поєдну- 

ються державний і громадський контроль як невіддільні складові 

правового регулювання у сфері вищої освіти [10, с. 152], наголошуючи 

на тому, що саме агентство є представницьким громадським органом 

[11, с. 106].  

Також в контексті даного дослідження згадаємо ще один засіб 

громадського контролю – створення Громадської ради при Міністерстві 

освіти і науки України, що регулюється Постановою Кабінету 

Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної політики» від 08.11.2010 р. № 996 

[12] та Положенням про Громадську раду при Міністерстві освіти і 

науки України, затвердженим Рішенням Громадської ради від 

19.08.2014 р. (прот. № 1) та погодженим Міністром освіти і науки 

України 19.08.2014 р. [13]. У цьому випадку об’єктом громадського 

контролю виступає діяльність Міністерства освіти і науки України.  

Отже, на основі вищевикладеного можна зробити висновок, що 

реалізація громадського контролю у сфері вищої освіти потребує 

комплексного законодавчого врегулювання шляхом внесення допов- 

нень до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. або прий- 

няття Верховною Радою України Закону України «Про громадський 

контроль», на підставі якого будуть внесені відповідні зміни і до 

Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р.  
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За відсутності комплексного правового забезпечення участі гро- 

мадськості в управлінні державними справами частково ці питання 

врегульовують Закони України «Про звернення громадян» від 

02.10.1996 р. № 393/96-ВР [1], «Про доступ до публічної інформації» 

від 13.01.2011 р. № 2939-VI [2], «Про громадські об’єднання» від 

22.03.2012 р. № 4572-VI [3] та ін., які загалом забезпечують реалізацію 

права громадянина на публічну інформацію, створюючи таким чином 

правову основу для участі громадськості в діяльності органів державної 

влади. Водночас в Україні у таких випадках практикується врегульо- 

вувати проблемні питання на підставі підзаконних нормативно-пра- 

вових актів. В контексті досліджуваної теми візьмемо до уваги чинний 

на сьогодні акт – Постанову Кабінету Міністрів України «Про забез- 

печення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики» від 08.11.2010 р. № 996 [4], якою, зокрема, затверджено 

Типове положення про громадську раду при міністерстві, іншому цен- 

тральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Респуб- 

ліки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, 

районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації. Останнє 

забезпечило правові основи для створення у 2014 р. Громадської ради 

відповідно до Постанови Правління Національного банку України 

«Про затвердження Положення про Громадську раду при Національ- 

ному банку України» від 05.06.2014 р. № 335 [5]. Згідно з названим 

Положенням Громадська рада при Національному банку України 

отримала статус постійно діючого колегіального консультативно-

дорадчого органу, який мав функціонувати на громадських засадах 

(строк повноважень складу цього органу становив два роки).  

Метою діяльності Громадської ради було визначено налагодження 

ефективної взаємодії Національного банку України з громадськістю 

задля забезпечення захисту прав та законних інтересів споживачів 

банківських послуг, що обумовило формування її складу з представ- 

ників наступних інституцій: по одному від Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб та від Асоціації «Бюро кредитних історій України», три 
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від банківських асоціацій (усі за згодою) та десять від інститутів 

громадянського суспільства, яким бажано мати економічну або 

юридичну освіту та досвід роботи в банківській сфері, а також надання 

пропозицій щодо вдосконалення відповідного законодавства. Рішення 

Громадської ради мали рекомендаційний характер й повинні бути 

обов’язково розглянуті Національним банком України.  

Спершу важливість створення Громадської ради при Національному 

банку України, який згідно з ч. 1 ст. 2 Закону України «Про Національ- 

ний банк України» від 20.05.1999 р. № 679-IV [6] є центральним 

банком держави, особливим центральним органом державного управ- 

ління, не викликало сумнівів, зважаючи на суспільне значення резуль- 

татів діяльності цієї державної інституції. Підкреслимо, що Національ- 

ний банк України – один з небагатьох органів державної влади, чиє 

функціональне призначення, виражене через основну функцію цен- 

трального банку України та базове повноваження Ради Національного 

банку України, закріплено в ст. ст. 99, 100 Конституції України від 

28.06.1996 р. № 254к/96-ВР [7]. Вважаємо, що основна функція 

Національного банку України – забезпечення стабільності грошової 

одиниці має не лише державне, але й суспільне значення, що вкотре 

доводить важливість створення Громадської ради при Національному 

банку України. Не зайвим буде нагадати, з якими проблемами стик- 

нулася вітчизняна банківська система у 2014 р., який став роком 

створення Громадської ради, та подальших роках. Так, 2014-2015 рр. 

банківська система переживала найбільш глибоку за часи свого існу- 

вання кризу. До початку цієї кризи, станом на 01.01.2014 р., в Україні 

налічувалося 180 банків, на 01.01.2015 р. – 163, на 01.01.2016 р. –  

117, на 01.01.2017 р. – 96, на 01.01.2018 р. – 82, на 01.01.2019 р. – 77, на 

01.01.2020 р. – 75, на 01.01.2021 р. – 73 [8]. Таким чином, за 

показником кількості банків сучасна банківська система України 

становить лише 40,5 % у порівнянні з початком 2014 р., а це своєю 

чергою призвело до численних порушень прав та законних інтересів 

споживачів банківських послуг. 

Отже, Громадська рада при Національному банку України 

розпочала свою діяльність в період розгортання кризи всередині 

банківської системи. Тому й виникає питання щодо результативності 

діяльності цього колегіального консультативно-дорадчого органу. Так, 

відповідно до офіційної інформації Національного банку України 

термін повноважень Громадської ради першого скликання, до складу 

якої входило 11 представників громадських організацій, один представ- 

ник від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та три представники 

банківських асоціацій, завершився 22.06.2016 р. [9]. Протягом  

2014-2016 рр. цей консультативно-дорадчий орган провів 26 засідань, 
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на яких ухвалив понад 100 рішень з актуальних питань банківської 

діяльності [9]. В контексті аналізу звітних даних виникають питання 

щодо дотримання Громадською радою вимог Положення про 

Громадську раду при Національному банку України, затвердженого 

Постановою Правління Національного банку України від 05.06.2014 р. 

№ 335 [5], щодо необхідності обов’язкового оприлюднення не лише 

керівного складу, але й установчих документів, планів роботи, 

прийнятих рішень, протоколів засідань, щорічних звітів про свою 

роботу та ін. насамперед на сторінках офіційного Інтернет-представ- 

ництва Національного банку України, які наводять на думку, що мета 

створення Громадської ради при Національному банку України не була 

досягнута. Це, з нашого погляду, також пояснюється її існуванням 

лише одну каденцію (2 роки) й пошуком нового формату забезпечення 

участі громадськості у формуванні та реалізації політики держави у 

фінансовому секторі, що знайшло відбиття у Рішенні Ради Національ- 

ного банку України «Про затвердження Положення про Громадську 

колегію Ради Національного банку України та її складу» від  

24.11.2016 р. № 2.4 [10].  

Слід зазначити, що Громадська колегія також має статус постійно 

діючого колегіального консультативно-дорадчого органу, члени якого 

виконують свої повноваження протягом двох років на громадських 

засадах. Мета її діяльності вже визначається як забезпечення діалогу з 

громадськістю під час вирішення питань щодо стабільності банківської 

системи та стійкості національної грошової одиниці, захисту прав та 

законних інтересів споживачів фінансових послуг, а також подання 

Раді Національного банку України пропозицій щодо виконання 

покладених на неї завдань. Набуття членства в Громадській колегії, як і 

у Громадській раді, можливе за відповідності претендента встанов- 

леним кваліфікаційним вимогам, які стали жорсткішими, оскільки мова 

йде вже не лише про вищу освіту в галузі економіки, фінансів або 

права, але й про п’ятирічний досвід роботи та бездоганну ділову 

репутацію. Схожими, за деякими винятками, лишаються підходи до 

формування кількісного складу Громадської колегії – три представники 

від банківських асоціацій або об’єднань, по одному від Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб та від профільного комітету 

Верховної Ради України й не більше одинадцяти представників від 

інститутів громадянського суспільства – громадських об’єднань, які 

діють не менше двох років, а метою їх діяльності є захист інте- 

ресів споживачів фінансових послуг. Рішення Громадської колегії  

також мають рекомендаційний характер, а сама діяльність цього 

консультативно-дорадчого органу, як і попереднього, підлягає 
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оприлюдненню за аналогічними позиціями, в першу чергу на сторінках 

Інтернет-представництва Національного банку України.  

На основі ознайомлення із матеріалами, розміщеними як на 

попередній, так і на нинішній версії офіційного сайту Національного 

банку України доводиться констатувати, що інформація про діяльність 

як Громадської ради, так і нині діючої Громадської колегії подається 

лише в рубриці «Новини», що не відповідає встановленим вимогам та 

вкотре засвідчує формальність роботи й цього органу, що в свою  

чергу пояснюється відсутністю базового законодавства про громадсь- 

кий контроль та вказує на необхідність прийняття Верховною Радою 

України закону, який би деталізував норми Конституції України щодо 

участі громадськості в діяльності органів державної влади та визначив 

ефективні механізми реалізації цього права в різних сферах діяльності, 

зокрема, й у банківській. 
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ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ  

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 

 

Чалабієва М. Р. 

кандидат юридичних наук, науковий співробітник 

Науково-дослідного інституту державного будівництва 

та місцевого самоврядування НАПрН України 

м. Харків, Україна 

 

Цифрові технології поступово поглинають усе більше сфер гро- 

мадського життя, суттєво виходячи за межі ідеї побудови інфор- 

маційного суспільства. Тому природно, що більшість країн мають на 

меті розвивати та реалізувати концепт цифрової держави задля вико- 

ристання її амбітних переваг. Інформатизація та цифровізація країни 

дає змогу наблизити Україну до наміченого «європейського» рівня. 

Саме діджиталізація державного управління одразу вирішить два мас- 

штабних питання: реалізує потенціал вітчизняних IT-спеціалістів та 

оптимізує роботу публічних органів влади. 

Переважно під «цифровізацією» розуміють процес впровадження 

електронно-цифрових технологій з метою вдосконалення рівня життя 

людини, суспільства та держави загалом. А електронне врядування стає 

механізмом реалізації концепту «цифрової держави», як фундаменталь- 

ного кроку впровадження інформаційно-комунікаційних технологій 

безпосередньо у діяльність органів публічної влади. При цьому 

діджиталізація публічного управління передбачає докорінну 

трансформацію традиційної діяльності органів державної влади, що 

спровокує стрімке залучення цифрових технологій у процес прийняття 

управлінських рішень (наприклад, автоматизація надання державних 

послуг за допомогою залучення штучного інтелекту та заданих 

алгоритмів). 

Таким чином, головною умовою для реалізації вищезазначе- 

ного концепту стає втілення у життя ідеї повноцінного електронного 

урядування, яке існує у цифровому вимірі. 
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Важливо розуміти, що діджиталізація публічного управління 

повинна здійснюватися у відповідності до наступних векторів. 

По-перше, процес інформатизації державної влади повинен вклю- 

чати у себе популяризацію використання електронних сервісів та їх 

функціональну сумісність. Загалом, діджиталізація передбачає обов’яз- 

кову інтероперабельність державних сервісів, тобто здатність продуктів 

та систем, програмні інтерфейси яких є відкритими для користувачів, 

функціонувати та взаємодіяти з іншими системами та електронними 

продуктами без обмежень доступу на рівні користувача. 

По-друге, повноцінне введення електронної ідентифікації. Наразі 

цей процес досі перебуває у стані розвитку через суттєві недоліки у 

системі забезпечення кібернетичної безпеки, зокрема, у питанні захисту 

персональних даних та достовірності ідентифікації. Поруч з цим, від- 

сутність інтероперабельності й сумісності складових цифрового ринку 

стають основними перешкодами на шляху діджиталізації держави. 

Електронний цифровий підпис є найпоширенішим і законо- 

давчо закріпленим засобом цифрової ідентифікації, який, насамперед, 

використовується у поданні суб’єктами підприємництва звітності до 

фіскальної служби. 

По-третє, останнім вектором розвитку діджиталізації державного 

управління є прозорість та відкритість даних.  

Поруч з масштабним захистом персональних даних осіб, роз- 

гортається обернено пропорційний напрямок – відкриті державні дані. 

Можновладці впевнені, що шляхом забезпечення прозорості та 

ефективності роботи державних органів, Україна зможе зробити крок  

у напрямку сучасної індустрії відкритих даних. Поки що, країна  

може похизуватися Єдиним державним порталом відкритих даних 

«data.gov.ua», який забезпечує публічний доступ до відкритих 

державних даних громадянам, державним та іншим організаціям. 

Таким чином, можна виокремити принципи реалізації політики 

цифрового розвитку – відкритість; прозорість; технологічна ней- 

тральність та портативність даних; орієнтованість на користувачів; 

доступність та інклюзивність; конфіденційність та безпека; адмі- 

ністративне спрощення. 

В Україні є всі умови для переходу державного управління на 

наступний щабель технологічного розвитку, але тема забезпечення 

безпеки електронної комунікації є вразливою з огляду на зростання 

кіберзлочинності у сфері захисту персональних та ідентифікаційних 

даних фізичних та юридичних осіб, які користуються державними 

послугами. 

Резюмуючи, перспектива цифровізації публічної влади полягає не 

тільки в тому, щоб автоматизувати державні процеси, а в тому, щоб 
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зробити ці процеси більш ефективними завдяки технологіям. Цей 

процес має складну структуру, що включає, насамперед, форму- 

вання культури цифровізації даних, корегування психології мислення 

населення щодо ідеї діджиталазації, та загалом зміцнення довіри  

до влади. 

При використанні комплексного підходу з формуванням належної 

нормативно-правової бази, сучасні діджитал технології стимулюва- 

тимуть розвиток відкритого цифрового суспільства, а отже – якісно 

підвищать рівень життя українців. 
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Ялова О. В. 
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доцент кафедри правничої лінгвістики 

Національної академії внутрішніх справ 

м. Київ, Україна 

 

Одним із важливих аспектів творення державності в незалежній 

Україні є мовна політика, яка покликана втілювати кращі тра- 

диції боротьби українського народу за національні ідеали, відпові- 

дати вимогам трансформаційного періоду, чинити вплив на динаміку 

гуманітарного розвитку суспільства. 

На парламентських слуханнях «Про функціонування української 

мови як державної в Україні», що відбулися 12 березня 2003 року, 

констатувалося, що сьогодні немає фундаментальних праць з правових 

аспектів функціонування української мови, зокрема ступня її правового 

забезпечення і розвитку, відповідності положень Конституції з цього 

приводу сучасним умовам; щодо наявності, достатності і дієвості 

підзаконних актів регулювання цього процесу та щодо стану 

дотримання і узгодження правових норм у сфері мовної політики з 

відповідними міжнародними стандартами. 

Окремі питання становлення, формування формування мовної 

політики, методології її дослідженьі реалізації в Україні висвітлювали 

безпосередньо чи опосередковано в останні роки вітчизняні і зарубіжні 

вчені-юристи Алмаші І.М., Биков О.М., Василенко В.А., Зархіна С.Е., 

Козюбра М.І., Колісник В.П., Колодій А.М., Костицький М.В., 

Шемшученко Ю.С. та інші, і вчені інших наукових напрямків: 



 

174 

Горбатенко В.П., Заблоцький В.В., Козієвська О.І., Корж А.В., 

Котигоренко В.О., Масенко Л.Т., Нагорна Л.П., Шумлянський С.В. та ін. 

Методологія – це вчення про методи пізнання, теоретичне 

обгрунтування використовуваних у науці методів і способів пізнання; 

теорія методів, сукупність певних теоретичних принципів, логічних 

прийомів і конкретних способів дослідження явищ; система певних 

теорій, гносеологічних та онтологічних принципів, законів і категорій, 

які опосередковують загальні властивості й зв’язки буття і наукового 

пізнання [1, с. 92]. 

Методологія – це не просто набір методів або й, навіть, їх система, а 

певним чином сформована ідеологія науково-аналітичної роботи, що 

базується на певних припущеннях, ідейно-теоретичних засадах, 

ціннісних постулатах, які загалом задають науково-пізнавальний 

горизонт (парадигму) відношення людини до світу, суб’єкта до об’єкта, 

що визначається та змінюється у процесі людської діяльності. 

Методи ж наукового пізнання – це способи аналізу конкретної 

сфери об’єктивної реальності, які надають загально-методологічним 

засадам предметної визначеності. В рамках того чи іншого методу 

вирізняють різні дослідницькі прийоми, за допомогою яких пізнавальна 

діяльність набуває гнучкості та адаптивних властивостей щодо 

предмета, що вивчається науковими засобами [2, с. 27]. 

Методологія права, вважає відомий російський вчений  

Керімов Д.А., є не що інше, як загальнонауковий феномен, який об’єд- 

нує всю сукупність принципів, засобів і методів пізнання (світоглядні, 

філософські методи пізнання і вчення про них, загально- і інди- 

відуально-наукові поняття і методи), вироблених всіма суспіль- 

ними науками, у тому числі і комплексом юридичних наук, і 

застосовуваних у процесі пізнання специфіки та правової діяльності, її 

практичного перетворення [3, с. 52]. 

Наукові знання юридичних наук, якщо вони використовуються для 

дослідження правових явищ, перетворюються у наукові методи, 

особливості застосування яких визначаються своєрідністю знань, їх 

призначенням, функціями, понятійним апаратом і т.п. Виступаючи в 

ролі мтоду наукового дослідження, наукові знання, дозволяють 

пояснити правові вища, виявляти і досліджувати їх нові властивості, 

прогнозувати розвиток. Подібним чином поняття і категорії 

юриспруденції, які зафіксовані у відповідних визначеннях і термінах, 

представляють собою узагальнені результати пізнання властивостей, 

зв’язків і відносин правових явищ, є одним з головних «інструментів» 

наукового правового дослідження [4, с. 249]. 
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Формування методології наукових досліджень мовної політики в 

Україні неможливе поза межами методології права загалом і 

методології конституційно-правової науки зокрема. 

Разом з тим, слід визначити той факт, що методологія дослідження 

того чи іншого правового явища не може бути сформованою водночас, 

без урахування попереднього теоретико-методологічного досвіду 

подібних явищ. У цьому відношенні слушним буде нагадати твер- 

дження Керімова Д.А., який зазначає, що без історичного відтворення 

правового розвитку виключається можливість логічного усвідомлення 

його закономірностей. На кожному історичному етапі свого генезису 

наука конституційного права виробила власні підходи до категорії 

«методологія», що зумовлювалося розвитком соціально-економічних 

відносин, науки та її методології в цілому й розвитком конституційного 

права як галузі [5, 89-90]. 

Федоренко В.Л. виокремлює три етапи генезису методології дослі- 

джень проблем системи конституційного права: дорадянський етап (від 

найдавніших часів до 1919 року), радянський етап (1919–1991 роки), 

пострадянський етап (1991 – донині). 

Власне, саме проголошення незалежної України створило об’єк- 

тивні предумови для формування нової методології науки національ- 

ного конституційного права та у свою чергу започаткувало третій етап 

розвитку і вдосконалення принципів і методів наукових досліджень 

мовної політики в Україні. 

Формування сучасної наукової методології конституційного права в 

Україні відбувається кількома шляхами. По-перше, шляхом 

трансформації уже апробованих методів науки радянського державного 

права; по-друге, шляхом запозичення позитивно зарекомендованої 

наукової методології, яка н визначалася в науці радянського держав- 

ного права, але практикувалася в зарубіжній науці конституційного 

права; по-третє, шляхом залучення до методологічного апарату науки 

конституційного права методів, що використовуються в інших науках, 

– соціології, політології, психології, статистиці, кібернетиці, теорії 

управління, синергетиці тощо. 

Відповідні концепції та теорії стали закономірним наслідком і 

результатом попередньо сформованого теоретико-методологічного 

досвіду пізнання права загалом, його системи і структури, а також 

утвердженням основ вітчизняної неопозитивістської та постпозити- 

вістської методології конституційно-правових досліджень у роботах 

Баймуратова М.О., Кампа В.М., Марцеляка О.В., Мелащенка В.Ф., 

Онищука М.В., Погорілка В.Ф., Степанюка О.І., Шаповала В.М.  

та інших правознавців. 
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Методологія науки конституційного права, за твердженням 

Погорілка В.Ф., це вчення про методи, які використовуються в науці 

конституційного права для пізнання конституційно-правових власти- 

востей об’єкта цих досліджень [6, с. 184]. 

На думку Федоренка В.Л., під методологією сучасної науки 

конституційного права слід розуміти комплексне світоглядне, 

філософсько – правове вчення про принципи, методи, прийоми і 

способи, які використовуються в цій юридичній науці для пізнання 

юридичних якостй і властивостей об’єкта відповідних наукових 

досліджень [5, с. 111]. 

На сьогодні існує ряд важливих проблем щодо мовних відносин у 

суспільстві, зокрема: правові аспекти функціонування української 

мови, забезпечення українською мовою різних сфер спілкування у 

різних регіонах держави, стан науки про українську мову і мовну 

ситуацію в Україні. При цьому немає фундаментальних, вичерпних 

праць з цих проблем, до того ж праць об’ктивних, без крайнощів і 

однобічних оцінок. 

Ці застереження стосуються, на нашу думку, не тільки питань 

функціонування державної мови, але й , загалом, формування і 

здійснення мовної політики в Україні. 

Об’єктивні дослідження мовної політики в Україні, на переконання 

Масенко Л.Т., стали можливими лише з кінця 1980-х років, а точніше 

від проголошення незалежності Української держави. До того наукові 

оцінки мовної політики, яку провадив радянський режим в УРСР, і 

досліджння її наслідків, як-от: витіснення української мови російсь- 

кою з багатьох сфер суспільного життя, формування масового асиме- 

тричного білінгвізму, однобічний інтерференційний вплив російської 

мови на українську та ряд інших проблем, пов’язаних з темою «мова і 

суспільство», перебували під забороною. 

Ключовим методологічним принципом у дослідженні процесів 

формування і реалізації мовної політики в Україні має бути визначення 

взаємин держави з корінними націями і національними меншинами, які 

виступають не тільки суб’єктами, але й об’ктами політичних впливів. 

Держава в першу чергу покликана розробляти і здійснювати мовну 

політику, створювати і забезпечувати ефективне функціонування 

відповідних структур. 

Таким чином, саме проголошення незалежності України створило 

об’єктивні передумови для формування нової методології науки 

конституційного права та започаткувало новий етап розвитку і вдо- 

сконалення принципів і методів наукових досліджень мовної політики 

в Україні. 

 



 

177 

Література: 

1. Конституційне право України / за ред. В.Ф.Погорілка. – Київ: 

Наукова думка, 1999., 734 с. 

2. Римаренко Ю.І. Етнодржавознавство: теоретико-методологічні 

засади / Ю.І.Римаренко, Л.Є. Шкляр, С.Ю.Римаренко. Київ:  

Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького, Київ, 1996. 537 с. 

3. Керімов Д.А. Методологія права (предмет, функції, проблеми 

філософії права) / Д.А.Керімов: Москва: Аванта, 2000. 560 с. 

4. Тихомиров О.Д. Юридична компаративістика: Філософські, 

теоретичні та методологічні проблеми / О.Д.Тихомиров. Київ: Знання, 

2005. 334 с. 

5. Федоренко В.Л. Система Конституційного права України: 

теоретико-методологічні аспекти: монографія. Київ: Ліра, 2009. 580с. 

6. Погорілко В.Ф. Конституційне право України: акад.курс: 

підручн.: у 2т. Т. 1. / за ред. В.Ф. Погорілка. Київ: Юрид. думка,  

2006. 544 с. 

 

 

 

  



 

178 

НАПРЯМ 3. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС, 
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Зміни, які відбуваються у світі (розпад Радянського Союзу і, як 

наслідок, зникнення соціалізму як альтернативної моделі суспільно-

економічного життя; відсутність протистояння двох систем – 

капіталістичної та соціалістичної; поява нових глобальних ризиків: 

тероризму, гібридних воєн, переворотів, природних та соціальних 

катаклізмів тощо) сталять під сумнів ефективність існуючих механізмів 

регулювання відносин, заснованих на юридичному позитивізмі та 

природно-правовому підході. Прагнення формування єдиного 

правового простору, розвиненого громадянського суспільства, спільної 

системи охорони прав та інтересів, а також захисту від глобальних 

небезпек породжує необхідність об’єднання зусиль в напрямі 

напрацювання ефективних підходів до врегулювання суспільних 

відносин. Україна, яка нещодавно входила до соціалістичної системи із 

домінуванням планово-адміністративних підходів до управління, стоїть 

тільки на початку шляху формування правової держави та інтеграції  

до розвиненої світової спільноти. А це, своєю чергою, зумовлює 

необхідність переосмислення підходів до розуміння права та зміни 

правосвідомості. 

Р. А. Майданик наголошує на необхідності реформування право- 

розуміння шляхом наближення формування та застосування правових 

норм до динаміки реально існуючих суспільних відносин, що здійсню- 

ються в сучасному глобалізованому світі завдяки впровадженню 

раціоналістичного праворозуміння як балансу загального юриричного, 

соціологічного та економічного аналізу права [1, с. 10–12]. 
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Економічний аналіз права у науці здебільшого розуміється як метод 

використання ідей, взятих з економіки, та поєднання їх з правовими 

теоріями і принципами. Економічний аналіз права зазвичай передбачає 

як вивчення поведінки людини у відповідь на правові норми, так і 

дослідження економічних наслідків цієї поведінки, а також оцінку 

економічних та соціальних наслідків правових принципів у всьому 

спектрі соціально-економічних та соціологічних класифікацій [2]. 

Інакше кажучи, економіка виступає як наукова теорія для прогнозу- 

вання наслідків правових санкцій на поведінку. З точки зору економіки 

санкції виглядають як ціни, і, можливо, суб’єкти реагують на ці санкції 

так, як вони реагують на ціни. Зокрема, реакцією на вищі ціни є менше 

споживання дорогого товару. Ймовірно, реакцією суб’єктів на суво- 

ріші юридичні санкції буде зменшення діянь, що є підставою для 

застосування таких санкцій [3]. 

Фундаментальною основою філософії «Права та економіки» є 

категорія ефективності. Категорія ефективності, маючи економічний 

зміст, здатна стати важливим (якщо не домінуючим) критерієм при 

створенні правових норм, спрямованих на мінімізацію ризиків. Втім, не 

менше значення має і базова для права цінність – справедливість. На 

думку Брюса Чепмена, інструменти економічного аналізу права 

(зокрема, ефективність) є інформаційно корисними для вікових дебатів 

про відповідність суспільного консенсусу і моральності для права [4]. 

Отже, назріла нагальна потреба у встановленні взаємозв’язку таких 

категорій, як ефективність та справедливість.  

Як зазначається в науковій літературі, ефективність і справе- 

дливість не є єдиними концепціями, з приводу яких ведуться дискусії.  

Часто трапляється, що лише один із способів розуміння ефективності 

(наприклад, максимізація добробуту) обговорюється, і навпаки, пита- 

ння справедливості поміщається в більш широкий контекст моралі. 

Зокрема, висловлюється думка, що економічна ефективність не має 

бути єдиною метою права, оскільки дотримання певних концепцій 

ефективності може призвести до порушення окремих правових та 

етичних принципів. Так, максимізація добробуту могла б виправдати 

мимовільне переміщення товарів. Втім, такий розподіл максимізує 

добробут, але суперечить правовому принципу свободи договору  

[5, с. 34–35]. 

Натомість, на думку Д. А. Архипова, справедливість є надмірно 

абстрактним поняттям, що дає змогу лише грубо поділити всі можливі 

правові рішення однієї проблеми на справедливі і несправедливі. На 

практиці цього виявляється недостатньо, оскільки найчастіше вибір 

доводиться робити між декількома prima facie справедливими, що не 

суперечать законодавству, рішеннями. А тому спектр «цілей у праві» 
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не може вичерпуватися однією тільки справедливістю. Серед них 

існують і більш-менш автономні підпорядковані цінності, такі як 

економічна ефективність, послідовне втілення якої в життя сприяє 

збільшенню добробуту кожного з нас. При цьому не варто розгля- 

дати справедливість і економічну ефективність як щось антагоністичне, 

вони є взаємодоповнювальними явищами, оскільки в процесі інтер- 

налізації (засвоєння соціальних норм, цінностей, настанов, уявлень, 

стереотипів і вірувань, що склалися в суспільстві) людина засвоює 

економічно ефективні моделі поведінки, які формують її почуття 

справедливості [6, с. 45–59]. 

Таким чином, виходячи з того, що почуття економічної ефек- 

тивності є морально ревалентним, оскільки економічна ефективність не 

може суперечити справедливості (та й моральності загалом), можна 

вважати доцільним формування такої моделі оцінки та побудови 

правових норм, яка б ґрунтувалася на справедливості з урахуванням 

концепції економічної ефективності. 

Отже, категорія ефективності, маючи економічний зміст, здатна 

стати важливим критерієм при створенні правових норм як моделей 

раціональної поведінки, спрямованих на мінімізацію ризиків. Втім, не 

менше значення має й базова для права цінність – справедливість, адже 

стимулом поведінки суб’єктів може бути не тільки сухе раціоналіс- 

тичне вирахування вигод і втрат, а й моральні відчуття та чесноти – 

співчуття, надійність, доброта, чесність тощо. У більшості випадків 

економічна ефективність та справедливість не перебувають в антаго- 

ністичному протистоянні, оскільки формування почуття справедливості 

відбувається через засвоєння економічно ефективних моделей 

поведінки. Тому, виходячи з моральної ревалентності економічної 

ефективності, доцільним є формування такої моделі оцінки та побудови 

правових норм, яка б ґрунтувалася на справедливості з урахуванням 

концепції економічної ефективності. 
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Аналізуючи основні ідеї, які потребують свого істотного оновлення 
в межах рекодифікації Книги 5 ЦК України, насамперед зазначимо, що 
Розділ I цієї Книги розпочинається главою 47 «Поняття зобов’язання. 
Сторони у зобов’язані». Аналіз цієї глави дозволяє зробити висновок 
про притаманність безпосередньо загальним положенням про зобов’я- 
зання лише 3-х статей (ст. 509 «Поняття зобов’язання та підстави його 
виникнення»; ст. 524 «Валюта зобов’язання»; ст. 525 «Недопустимість 
односторонньої відмови від зобов’язання»). Всі інші статті цієї глави 
(13 статей) присвячені сторонам у зобов’язаннях.  

Зважаючи на це, саме у загальних положеннях, що визначають 
поняття зобов’язання, доцільно навести їх класифікацію на окремі види 
(альтернативні, факультативні та натуральні зобов’язання) і визначити 
особливості правового регулювання зазначених окремих видів 
зобов’язань. Більше того, в цій же главі потребують закріплення 
підстави їх виникнення, умови і порядок відмови в судовому захисті 
вимог кредиторів за такими зобов’язаннями; випадки, коли вимогам 
кредитора за такими зобов’язаннями може бути надано судовий захист 
тощо. У цьому зв’язку заслуговує на увагу досвід таких країн-членів 
ЄС, як Нідерланди, Португалія, Франція тощо, які законодавчо закрі- 
пили загальні положення про окремі види зобов’язань в національних 
кодифікованих актах. Зазначена ідея знаходить своє підтвердження у 
Концепції оновлення Цивільного кодексу України, де також підкрес- 
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лено очевидний дисбаланс правових норм цієї глави. Таку «асиме- 
тричність» автори Концепції пропонуєть усунути за рахунок виділення 
із наведеного правового матеріалу нових глав, доповнення їх новими 
правилами та переміщення ст. 524–525 до інших масивів норм. У главі 
47 ЦК України пропонується сконцентрувати правила про поняття, 
види і принципи зобов’язання, а нові (виділені) глави будуть 
присвячені підставам виникнення зобов’язання та заміні сторін 
зобов’язання [1, с. 34]. 

Окремої уваги в межах цієї ж глави потребують питання заміни 
сторони в зобов’язанні. Наприклад, щодо заміни кредитора в 
зобов’язанні ст. 514 ЦК України «Обсяг прав, що переходять до нового 
кредитора у зобов’язанні» варто було б доповнити положенням  
про можливість відступлення прав, що виникнуть у майбутньому.  
Статтю 518 «Заперечення боржника проти вимоги нового кредитора» 
ЦК України доцільно доповнити положенням, що для заперечень, які 
можуть бути висунуті боржником проти вимоги нового кредитора, 
повинні бути юридичні підстави, що виникли до отримання повідом- 
лення про відступлення. Ст. 519 «Відповідальність первісного кре- 
дитора у зобов’язанні» ЦК України доцільно закріпити положення, що 
визначають, за які обставини, що стосуються долі основного зобов’я- 
зання, первинний кредитор несе відповідальність перед особою, якій 
передано право вимоги (відступлене право існує в момент відсту- 
плення, якщо тільки це право не є майбутнім правом; право не було 
раніше відступлено іншій особі; у боржника відсутні заперечення для 
захисту; ні боржник, ні первинний кредитор не робили заяви про 
зарахування, що стосується відступленного права; первісний кредитор 
відшкодує новому кредитору отримане виконання до подання доказів 
переходу до нового кредитора прав у зобов’язанні). При ряді 
послідовних відступлень боржник повинен вважатися таким, що 
належно виконав зобов’язання, якщо він здійснив виконання відпо- 
відно до повідомлення про останню з таких відступлень. Крім того в 
межах цієї статті доцільно визначитись за допомогою яких способів 
захисту кредитор може відновити свої права, якщо відбулось ряд 
послідовних відступлень прав.  

Щодо можливості заміни боржника в зобов’язанні в ст. 520  
ЦК доцільно закріпити загальні вимоги, що висуваються до згоди 
кредитора на заміну боржника в зобов’язанні. Крім того в межах цієї ж 
статті доцільно закріпити загальне правило, за яким, якщо початковий 
боржник звільняється від зобов’язання, то забезпечення виконання 
зобов’язання, надане будь-якою третьою особою, припиняється, якщо 
тільки така особа не погодиться відповідати за нового боржника. Крім 
того в межах цієї ж статті доцільно передбачити випадки заміни 
боржника або вступу нових боржників, коли новий боржник замінює 
або приєднується до первісного боржника (повна заміна на нового 
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боржника, неповна заміна на нового боржника або приєднання нового 
боржника). У випадку ж появи нового боржника, але не встано- 
влення виду заміни або приєднання доцільно закріпити презумпцію,  
що початковий боржник і новий боржник несуть солідарну 
відповідальність. 

Вищенаведені висновки знаходять своє підкріплення відобра- 
женими в Концепції проміжними висновками про доцільність перед- 
бачення у відповідній главі окремих положень, які б регулювали 
специфіку «комплексної» заміни сторони в синалагматичних зобов’я- 
заннях, а також закріплення на законодавчому рівні окремих моделей  
заміни боржника в зобов’язанні (повна заміна боржника, неповна 
заміна боржника та приєднання нового солідарного боржника) на 
кшталт ст. III.-5:202 DCFR «Види заміни боржника або вступу нових 
боржників» [1, с. 36]. 

Отже, підсумовуючи доцільно зазначити, що при оновленні 
загальних положень про зобов’язання в канві глави 47 «Поняття 
зобов’язання. Сторони у зобов’язані» Цивільного кодексу України 
варто було б закріпити: 1) особливості правового регулювання окремих 
видів (альтернативні, факультативні, натуральні зобов’язання) цивіль- 
них зобов’язань, підстави їх виникнення; 2) умови і порядок відмови в 
судовому захисті вимог кредиторів за такими зобов’язаннями, а також 
випадки, коли вимогам кредитора за такими зобов’язаннями може бути 
надано судовий захист тощо; 3) можливість відступлення прав, що 
виникнуть у майбутньому; 4) положення, що визначають, за які обста- 
вини, що стосуються долі основного зобов’язання, первинний кредитор 
несе відповідальність перед особою, якій передано право вимоги; 
5) загальні вимоги, що висуваються до згоди кредитора на заміну 
боржника в зобов’язанні тощо.  

 

Література: 
1. Концепція оновлення Цивільного кодексу України. Київ: 
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У цивілістичній літературі дослідженням охоронно-правових вза- 

ємодій, які виникають у разі порушення регулятивного правовідно- 

шенння, що становлять сутність захисного інструментарію, а також їхні 

темпоральні прояви, все ще залишається предметом жвавої наукової 

полеміки. А це, в свою чергу, негативно відтворюється у право- 

застосовній практиці. Наукове дослідження змісту та строків захисту 

порушених суб’єктивних прав особи зазвичай зводиться до аналізу 

виникнення, реалізації та припинення лише одного із захисних меха- 

нізмів – позовного домагання. В той же час, поза увагою наукової 

спільноти залишається проблематика співвідношення між фактом пору- 

шення суб’єктивного права і здатністю його до захисту. Наразі в циві- 

лістиці відсутнє загальне сприйняття того факту, що саме в межах 

охоронного правовідношення як окремої субстанції виникає і реалі- 

зується можливість застосування примусових заходів, вона стає кон- 

кретною, реальною і це становить зміст права кредитора на позов в 

матеріальному сенсі. Тож, потребує окремого вивчення питання загаль- 

них закономірностей охоронного правовідношення від моменту право- 

порушення і до часу задіяння відповідного заходу відповідальності. 

За загальним правилом, Цивільний кодекс вказує на те, що перебіг 

позовної давності починається лише від дня, коли особа довідалася або 

могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його 

порушила (ч. 1 ст. 261 ЦК України). Натомість, буквальне тлумачення 

невдалого тексту коментованої норми ч. 5 ст. 261 ЦКУ неодмінно 

призводить до хибного висновку, що у ній йдеться про виняток  

із загального правила: повноваження на судовий захист виникає  

ще до порушення цивільного права – з моменту, коли у вірителя за 

регулятивним правовідношенням виникла можливість пред’явити 

вимогу про виконання регулятивного обов’язку (читай від дати укла- 

дення договору), що явно суперечить юридичній природі описуваних 

взаємин. Тож, відповідне правило даної норми має бути скоригованим, 

про що вже згадувалося у цивілістиці [1, c. 235–240]. Втім, у нашій 
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літературі важко знайти таку пропозицію щодо вирішення питання, яка 

б не викликала сумнівів і була відразу безумовно прийнята. Такого 

роду проблеми тільки починають виникати з огляду на не завжди 

досконалу правову побудову відповідного механізму регулювання. Та 

головне, що сьогодні вже не виникає різнобачень з приводу характеру 

існуючих у даних момент взаємин сторін. Від чіткого розуміння  

«чи відбулося порушення права або інтересу» залежить питання,  

у межах якого правовідношення перебуває та здійснюється суб’єк- 

тивне матеріальне право його носія: регулятивного чи охоронного. Для  

ч. 5 ст. 261 ЦКУ це, наприклад, визначає момент відліку перебігу 

строку для його можливого захисту.  

Елементом охоронно-правового відношення є матеріальне право на 

позов, котре характеризує його сутність та обумовлює характер 

здійснення. Разом з тим, тривалий час домінуючою була теорія, згідно з 

якою право на позов в матеріальному розумінні вважалося здатністю 

примусової реалізації самого охоронюваного права (а не здатністю  

до його захисту). Ми послідовно піддаємо критиці цю рудимен- 

тарну теорію. Вчергове окреслимо окремі її положення, виключно  

з метою спростування очевидно застарілих, але все ж ще популярних  

у цивілістиці підходів. Виходячи з критикованої нами концепції, існує 

можливість права у випадку його порушення бути примусово здій- 

сненим, і вона включається до складу самого суб’єктивного права.  

Дане припущення тривалий час було майже безспірним. Але подаль- 

ший науковий розвиток викликав окремі суперечності між дослі- 

дниками питання. Так, М.М.Агарков та Д.М.Генкін вважали право на 

судовий захист окремим повноваження у складі суб’єктивного права  

[2, c. 475, 481; 3, c. 77]. М.А.Гурвич, навпаки, обстоював тезу про те, 

що захисне повноваження є особливим станом суб’єктивного права, до 

якого останнє трансформується у разі його порушення [4, c. 142].  

В свою чергу, М.П.Ринг, на відміну від М.А.Гурвича, вказував, що 

повноваження на застосування примусу не є обов’язковим елементом у 

розвитку будь-якого суб’єктивного права, якщо немає правопорушення, 

відсутнє і право на позов [5, c. 79]. 

І все ж у літературі середини 20-го століття при дослідженні змісту 

суб’єктивного права були найбільш поширеними теорії на кшталт того, 

що правовий захист полягає в примусовому здійсненні права. Так, 

В.П. Грибанов вказував, що можливість правоохоронного характеру 

входить до самого змісту суб’єктивного матеріального права, як одна з 

його правомочностей. Право на звернення до компетентних державних 

органів за захистом порушеного права нерозривно пов’язане з 

суб’єктивним матеріальним правом: характер самої вимоги про захист 

права визначається характером порушеного чи оспорюваного права, 
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зміст якого в основному визначає і спосіб його захисту [6, c. 97]. Низка 

сучасних дослідників питання також ототожнює поняття «захист 

порушеного права» та «примусове його здійснення» або, як мінімум, не 

вбачають між ними принципової різниці [7, c. 40]. Така теза є 

неправильною, і може бути прийнятною лише у разі її добрячої 

конкретизації та коригування виключно у якості умовної побудови. 

Почнемо з того, що сучасна цивілістика загалом критично відноситься 

до класичної теорії, згідно з якою суб’єктивне право у разі його 

порушення трансформується в право на позов, набуваючи примусової 

здатності (переходить у так званий «напружений» стан) [8, c. 7]. Тож 

нині досить непереконливо виглядає одна з головних позицій даної 

теорії про те, що захист порушеного права відбувається шляхом його 

примусової реалізації. Справа в тому, що коментована теорія не здатна 

охопити інші, ніж виконання обов’язку в натурі, способи правового 

захисту порушеного суб’єктивного права. Адже, якщо захист права 

полягає у його примусовому здійсненні, не можна пояснити підстави та 

передумови виникнення окремих способів правового захисту.  

Дійсно, якщо погодитися з тезою, що захист порушеного суб’єктив- 

ного права відбувається шляхом примусового його здійснення, то 

унеможливлюється юридичне обґрунтування повноважень особи щодо 

захисту права окремим способами, які за своїм змістом не співпадають 

із змістом порушеного права. З  

позицій коментованої доктрини можна пояснити захист, скажімо, 

права на сплату коштів судовим стягненням їх з боржника, що  

можна було б кваліфікувати як примусове виконання обов’язку  

в натурі. Проте, з зазначеного правопорушення в уповноваженого 

можуть виникнути і інші вимоги, наприклад, стягнення неустойки, 

відшкодування збитків, розірвання договору тощо. Вказані правомоч- 

ності кредитора теж спрямовані на захист порушеного суб’єктивного 

права, проте за своїм змістом вони не співпадають з ним. Відтак, 

задоволення в судовому порядку таких вимог не може характери- 

зуватися як примусове здійснення порушеного права, позаяк такі мож- 

ливості не були закладені в самому праві: суб’єктивних прав подібного 

змісту у непорушеному стані відношення у вірителя не існувало. Тож, 

отримуємо, що вказані охоронні повноваження виникли лише від часу 

правопорушення або після нього та мають самостійний порівняно  

з регулятивним правом характер, оскільки з нього не випливають.  

З факту одного й того ж порушення можуть також виникати 

декілька самостійних охоронного змісту повноважень, котрі напряму 

не передбачені у диспозиції ст. 16 ЦКУ, але є специфічними для даного 

виду взаємин в силу припису спеціальних правових норм. Так, у разі 

порушення належного покупцеві регулятивного матеріального права на 
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отримання якісного товару, в нього з’являються домагання щодо 

зменшення покупної ціни, усунення дефектів речі, відшкодування 

власних витрат на їх усунення, розірвання договору та заміни товару 

(ст. 680 ЦКУ). Крім того, покупець вправі вимагати відшкодування 

нанесених йому в результаті отримання майна неналежної якості 

збитків. Неважко помітити, що всі зазначені повноваження мають 

самостійний характер як по відношенню до порушеного регулятивного 

права, так і стосовно одне одного. Хоча підставою для їх виникнення 

був один і той же факт – порушення права на отримання якісної речі, 

реалізація кожного захисного повноваження відбуватиметься в межах 

окремого охоронного правовідношення. Вказані охоронні права можуть 

реалізуватися як у судовому, так і несудовому порядку. Більше того, за 

кожним з них, якщо віритель обере судовий спосіб здійснення своїх 

прав, спливатиме свій строк пред’явлення позову, який може не спів- 

падати з іншими як за моментом виникнення, так і за тривалістю 

перебігу, в тому числі з урахуванням його зупинення чи перери- 

вання. Скажімо, позовне домагання стосовно зменшення покупної ціни 

з’явиться від часу виявлення недоліків товару, тоді як право вимоги 

щодо відшкодування збитків – від часу їх заподіяння. Визнання 

продавцем охоронного обов’язку щодо усунення дефектів товару 

перерве перебіг давності за даною вимогою, тоді як тривалість 

домагань іншого змісту продовжуватиметься. 

Таким чином, ми вправі зробити висновок, що насправді, регу- 

лятивне відношення у разі його порушення припиняється, а не 

перетворюється в охоронне або в елемент останнього – домагання. 

Також слід погодитися з виказаною у літературі позицією, відповідно 

до якої предметом примусової реалізації є не порушене суб’єктивне 

право, а відповідна охоронна вимога: суд примусово реалізує не право, 

що виявилося порушеним, а вимогу про припинення такого порушення. 

І навпаки, не можна підтримати тезу, відповідно до якої порушене 

суб’єктивне право реалізується в межах охоронних правовідносин. 

Насправді, це не так. В межах цих відносин реалізується те право, яке 

входить до змісту саме охоронного відношення. Це не порушене 

(охоронюване) право, а охоронне. Звісно, охоронне повноваження може 

мати той же зміст, що і охоронюване (хоча, не завжди це так), але в 

будь-якому разі захист порушеного регулятивного права становить 

собою реалізацію (в тому числі за допомогою суду) охоронного права. 
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ВИДИ АЛЕАТОРНИХ ДОГОВОРІВ  

ЗА ЦИВІЛЬНИМ КОДЕКСОМ ФРАНЦІЇ 

 

Долинська М. С. 

доктор юридичних наук, професор, 

завідувачка кафедри господарсько-правових дисциплін  

Львівського державного університету внутрішніх справ 

м. Львів, Україна 

 

Одним з основних актів, яким керувалися французькі нотаріуси, 

вчиняючи нотаріальні дії, був Французький Цивільний кодекс, 

офіційно запроваджений у 1804 році та який у 1807 році отримав нову 

назву на честь імператора Наполеона І.  

Неможливо перебільшити значення вищевказаного кодифікованого 

акту не лише для самої Франції, але й для багатьох інших держав. 

Варто пригадати, що відомою є історія використання норм 

Французького цивільного кодексу на теренах Польщі протягом  

1808–1946 років. Поділяємо позицію вчених, що нормами Кодексу 

Наполеона внесені значний вклад у розвиток польського приватного 

права [1, с. 70]. 

Оскільки західноукраїнські землі тривалий час знаходилися під 

юрисдикцією Польщі, тому певні коріння французького законодавства 

спостерігаємо і на цих теренах. 
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На нашу думку, надзвичайно важливе значення для провадження 

нотаріального процесу французького нотаріату мала третя книга 

Кодексу (найбільша за обсягом) – «Про різні способи, якими надається 

власність», яка включала статті 711–2283 [2, с. 193].  

Виходячи з теми дослідження, важливим та необхідним, на нашу 

думку, є аналіз норм статей Титулу ХІІ «Про алеаторні договори», 

вищевказаної книги третьої Французького Цивільного кодексу. 

Як позитивне варто відзначити, що у статті 1964 Кодексу Наполеона 

передбачено законодавче визначення поняття алеаторного договору, 

згідно з яким алеаторним договором вважається двостороння 

домовленість, наслідки якої стосуються вигоди та збитків або для всіх 

сторін, або для однієї із них, та залежать від невідомої події [3, с. 567]. 

У частині другій вищевказаної статті Французького Цивільного 

кодексу вказано на п’ять основних видів алеаторних договорів, а саме:  

1. договір страхування, що регулюється морським законодавством; 

2. договір морської позики, який регулюється морським 

законодавством; 

3. гральний договір; 

4. договір парі; 

5. договір довічної ренти [3, с. 567]. 

На нашу думку, виходячи із проблем нотаріального посві- 

дчення цивільних договорів, варто окремо виділити норми глави ІІ 

«Про договір пожиттєвої ренти» Книги Третьої Кодексу Наполеона  

[3, с. 568–571], яка складається в свою чергу з двох розділів. 

У розділі першому вищевказаної глави законодавчого акту 

регулюються питання умов, які необхідні для дійсності дого- 

вору пожиттєвої ренти, та включає до свого складу статті 1968–1976 

Кодексу Наполеона.  

Однією з основних вимог договору пожиттєвої ренти (стаття 1968 

Цивільного кодексу) виступає оплатна основа пожиттєвої ренти, яка 

може бути встановлена за допомогою сплати певної грошової суми або 

наданням будь-якої цінної речі, як рухомої, так і нерухомого майна 

[3, с. 568–569]. 

У статті 1969 Цивільного кодексу Франції передбачено, що пожи- 

ттєва рента також може бути встановлена на безоплатній основі за 

допомогою двох способів: договору дарування або заповіту. 

Наступна стаття Кодексу Наполеона (1970) уточнює виконання 

попередньої статті. Зокрема зазначено, що у випадку встановлення 

ренти на безоплатній основі, така довічна рента підлягає зменшенню, а 

у випадку, якщо вона перевищує ту частину майна, яким дозво- 

лено розпоряджатися, то тоді така рента є недійсною у випадку,  
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якщо вона встановлена на користь особи, що не володіє здатністю її 

прийняти [3, с. 569]. 

Відповідно до статті 1971 Цивільного кодексу Франції, 

законодавець встановлює два основні види термінів дії договору 

пожиттєвої ренти, а саме: 

– довічна рента може бути встановлена на термін життя тієї особи, 

яке сплачує за неї відповідну ціну; 

– довічна рента може бути встановлена на термін життя третьої 

особи, яка не має жодного права на ренту. 

Цілком слушною є позиція законодавця, згідно з якою сторонам 

надано право у пожиттєвій ренті встановлювати строк кінцевого 

терміну дії договору ренти: життя як однієї, так і декількох осіб.  

Зауважуємо, що відповідно до статті 1974 Цивільного кодексу 

Франції, будь-який договір довічної ренти, який установлений на строк 

життя особи (безстроково), що померла в день укладання договору, не 

породжує ніяких наслідків.  

Також не породжує наслідків договір довічної ренти у випадку, 

коли такий договір був установлений на весь строк життя особи 

(безстроково), яка страждала на захворювання, яке спричинило смерть 

особи (з ким було укладено договір) протягом 20 днів з дня укладення 

договору (стаття 1975 Кодексу Наполеона). 

Довічна рента може бути встановлена на користь третьої особи, 

хоча б її ціна і була сплачена іншою особою. У випадку, коли довічна 

рента встановлена на користь третьої особи та навіть якщо вона (рента) 

носить характер безоплатної угоди, то відповідно до частини другої 

статті 1973 Кодексу Наполеона, до неї не застосовуються формальні 

вимоги, які визначені (вказаним законодавчим актом) для договору 

дарування. При цьому наголошено на тому, що вищевказане не 

стосується випадків, коли стоїть питання щодо: зменшення довічної 

ренти та недійсності ренти. 

Також Кодекс Наполеона (у статті 1973) регулював питання 

укладення пожиттєвої ренти, коли сторонами такого договору виступає 

подружжя. Варто зауважити, що вищевказана стаття Цивільного 

кодексу Франції була доповнена частиною третьою у 1963 році.  

Наприклад, у випадку коли в договорі ренти, який був укладений 

двома подружжям (як дружиною, так і чоловіком) або одним з них, та 

передбачено перехід права на отримання ренти до пережилого 

подружжя (чоловіка або дружини), то тоді договірна умова про такий 

перехід права може носити двоїстий характер: як безоплатної, так і 

платної угоди.  

У вище зазначеному випадку (укладення договору ренти 

подружжям), компенсація або відшкодування, яке підлягає сплаті 



 

191 

одержувачем таких прав (на утримання ренти) на рахунок спільності 

майна або на рахунок спадщини померлого подружжя, то вона 

дорівнює вартості прав на ренту, що до нього переходять. 

У випадку, якщо волевиявлення подружжя не було іншим, то тоді 

перехід прав на ренту за договором ренти, передбачається встано- 

вленим на безоплатній основі [3, с. 569]. 

Варто вказати на те, що з аналізу праць науковців, в тому числі М. 

Апанасюка вбачається, що у тогочасній Франції існували наступні види 

договорів ренти: строкова рента, постійна рента, вічна рента, яка в 

свою чергу поділялася на два підвиди: рента з нерухомість та рента з 

капіталом [4, с. 125]. Також науковці окремо виділяли земельну ренту.  

На нашу думку, земельну ренту варто віднести до групи ренти з 

нерухомістю. 

Узагальнюючи норми алеаторних договорів за Французьким 

цивільним кодексом варто вказати, що вони продовжують своє 

«існування» і в теперішній час та зустрічаються у нотаріальній 

практиці нотаріусів незалежної України. 

Мова в першу чергу йде про договори ренти, які були впровадженні 

в цивільний обіг Цивільним кодексом України 2003 року. 

Однак вищевказані договори не знайшли свого широкого 

розповсюдження.  

Сподіваємося, що із запровадженням ринку землі, особливо особи 

похилого віку зможуть вигідно укласти та нотаріально посвідчити 

договори земельної ренти. 
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ГИГ-КОНТРАКТ: ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИРОДУ ДОГОВОРУ 

 

Зуб І. В. 

кандидат юридичних наук, 

в. о. провідного наукового співробітника відділу дослідження проблем 

взаємодії держави та громадського суспільства 

Київського регіонального центру НАПрН України 

м. Київ, Україна 

 

Останнім часом в Україні активізувалися пошуки нових форм 

регулювання трудових відносин. Зокрема, Кодекс законів про працю 

України (далі – КЗпП України) був доповнений положеннями про 

гнучкий режим робочого часу (нова редакція статті 60), надомну працю 

(нова стаття 60-1), дистанційну роботу (нова стаття 60-2). І хоча 

законодавче закріплення вказаних положень, у першу чергу, пов’я- 

зано з необхідністю адекватного реагування на зміни в організації  

праців умовах здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, 

запроваджених з метою запобігання поширенню на території України  

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  

SARS-CoV-2, вказаний фактор не єдиним чинником появи нових 

інструментів регулювання трудових відносин.  

Не менш вагомим фактором щодо пошуку таких форм  

виступає цифровізація економіки. Зазначимо, що на забезпечення її 

законодавчого регулювання спрямовано декілька законопроектів, 

нещодавно внесених на розгляд до Верховної Ради України. Зокрема, 

йдеться про проекти законів України «Про стимулювання розвитку 

цифрової економіки в Україні» (реєстр. № 4303 від 02.11.2020,  

поданий народними депутатами України Чернєвим Е.В. та іншими), 

«Про особливості регулювання господарської діяльності у сфері інфор- 

маційних технологій» (реєстр. № 4303-1 від 18.11.2020, поданий 

народним депутатом України Бортом В.П.) та «Про стимулю- 

вання розвитку сфери інформаційних технологій в Україні» (реєстр.  

№ 4303-2 від 18.11.2020, поданий народними депутатами України 

Рудик К.О. та іншими). При цьому після доопрацювання у Комітеті 

Верховної Ради України з питань цифрової трансформації проект  

№ 4303 став проектом Закону України  

«Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» 

(реєстр. № 4303 від 02.11.2020 доопрацьований, поданий народними 

депутатами України Крячком М.В. та іншими).  

Одним із центральних понять у доопрацьованому проекті є поняття 

«фахівець», під яким згідно з його ст. 1 розуміється «працівник, гіг-

спеціаліст або фізична особа (фізична особа – підприємець), залучена 
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на підставі іншого цивільно-правового чи господарсько-правового 

договору про виконання робіт (надання послуг) в межах здійснення 

видів діяльності, передбачених частиною четвертою статті 5 цього 

Закону» (у цій частині перераховуються види діяльності, на які поши- 

рюється спеціальний правовий режим Дія Сіті, що запроваджується у 

проекті). Отже «фахівцем»– «гіг-спеціалістом» у цій статті визнається 

«фізична особа, яка є підрядником та (або) виконавцем за гіг-

контрактом», а «гіг-контрактом» – «цивільно-правовий договір, за яким 

фізична особа (гіг-спеціаліст) зобов’язується особисто виконувати 

роботи та (або) надавати послуги за завданнями резидента Дія Сіті 

(замовника), а резидент Дія Сіті зобов’язується оплачувати виконані 

роботи та (або) надані послуги і забезпечити гіг-спеціалісту належні 

умови для виконання робіт та (або) надання послуг, а також соціальні 

гарантії, передбачені розділом V цього Закону».  

Зазначимо, що у вказаному розділі йдеться, зокрема, про таке. 

Згідно з ч. 6 ст. 15 проекту «послуги, що надаються за гіг-контрактом, 

можуть полягати у виконанні функцій певної посади, зокрема, функцій 

головного інженера, функцій відповідальної особи, що організовує 

роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці».  

В свою чергу, згідно з ч. 1 ст. 18 проекту, у гіг-контракті можуть 

визначатися, зокрема: час відпочинку; умови перебування гіг-

спеціалістів за визначеним місцем виконання робіт (надання послуг) та 

за місцем здійснення діяльності резидентом Дія Сіті; правила резидента 

Дія Сіті (зокрема, щодо охорони праці у місцях виконання робіт 

(надання послуг) та місцях здійснення діяльності резидентом Дія Сіті) 

та відповідальність за їх порушення. При цьому згідно з ч. 1 ст. 19 

проекту «сторони гіг-контракту можуть погодити виконання гіг-

спеціалістом робіт (надання послуг) протягом визначеної кількості 

годин на день та (або) на тиждень, які не можуть перевищувати 8 та 40 

годин, відповідно. За відсутності домовленості сторін про визначену 

кількість годин, вважається, що гіг-спеціаліст виконує роботи (надає 

послуги) протягом 40 годин на тиждень». Згідно з ч. 4 цієї статті «гіг-

спеціаліст має право на щорічну оплачувану перерву у виконанні робіт 

(наданні послуг) тривалістю 17 робочих днів, якщо гіг-контрактом не 

визначена більша її тривалість». Таким чином, у разі прийняття 

вказаного проекту у запропонованій редакції у законодавстві України 

з’явиться цивільно-правовий договір з умовами, які притаманні 

трудовому договору, тобто договір, в якому поєднуватимуться умови, 

пов’язані з наданням послуг (виконання робіт), що відноситься до 

предмету цивільного права, з умовами трудового договору, що відно- 

ситься до предмету трудового права. У зв’язку з цим постає питання 
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про доктринальну можливість укладення такого договору та його 

правову природу. 

З цього приводу, насамперед, варто вказати, що згідно зі ст. 628  

ЦК України сторони мають право укласти змішаний договір, тобто 

договір, в якому містяться елементи різних договорів. Причому в 

літературі висловлена думка, що, крім загального їх розуміння як 

цивільно-правових, можливо «розширене їх бачення, коли в договорі 

містяться умови, що належать до різних галузей права. Такі договори 

йменуються полігалузевими (різногалузевими, багатогалузевими). 

Прикладом може бути договір, який одночасно включає в себе умови 

цивільного та трудового договорів» [2. c. 156]. Водночас слід звер- 

нути увагу, що ряд вчених поряд з змішаними виділяє комплексні 

договори міжгалузевого характеру, причому «припустимість зазна- 

чених договорів зумовлена закріпленим сучасним законодавством 

принципом субсидіарного застосування цивільно-правових норм до 

відносин, які побудовані на рівності їх учасників і знаходяться за 

межами цивільного права як галузі права» [3. c. 361]. Ще одна точка 

зору полягає в тому, що договір, який поєднує у собі елементи 

цивільно-правового та трудового договору відноситься до непоімено- 

ваних договорів, підставою для застосування яких є ст. 6 ЦК України, 

згідно з якою сторони мають право укладати договори, які не 

передбачені актами цивільного законодавства, за умови, що вони 

відповідають загальним засадам цивільного законодавства. Варто 

також звернути увагу, що вказане питання розглядається не лише з 

точки зору науки цивільного права, а й точки зору науки трудового 

права. Так, Я. Сімутина зазначає, що «у законодавстві багатьох країн 

вже існує окрема категорія працюючих осіб «на межі» трудового та 

цивільного права, які не визнаються у повній мірі працівниками за 

трудовим договором, поза тим, їм гарантуються окремі трудові права. 

За чинним законодавством України такої категорії працюючих, яка 

знаходиться між трудовими та цивільно-правовими відносинами, наразі 

бути не може, а суд у кожному конкретному випадкумає класифікувати 

відносини або як трудові, або як цивільно-правові. Водночас питання 

правової регламентації наділення мінімальними трудовими гарантіями 

та захистом так званих «залежних підрядників чи виконавців» або 

«квазі-самозайнятих», які не належать до категорії працівників у 

розумінні трудового законодавства, вже зараз потребує широкого 

обговорення та уваги». С. 22. 

Отже, із викладеного можна зробити висновок, що сучасній 

науковій літературі допускається можливість укладення цивільно-

правового договору, в якому разом з умовами, притаманними такому 

договору, містяться умови, притаманні трудовому договору. 
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Одним із основних завдань розробки концептуальних засад роз- 

витку в Україні гідної праці є модернізація системи соціально-трудових 

відносин. Зайнятість населення повинна розглядатися не тільки з по- 

зиції кількості робочих місць, а й як стабільна зайнятість. Така модер- 

нізація відносин у сфері праці стає можливою завдяки соціальному 

партнерству. Вважаємо, що партнерські відносини є базовими для 

сучасної України. Перебудова системи соціально-трудових відносин на 

засадах партнерства вимагає перегляду усіма сторонами соціального 
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діалогу своєї ролі в такому партнерстві. На наш погляд, роль держави 

має бути зосереджена на створенні правових умов у трудовому 

законодавстві, здатних реалізовувати державні гарантії, зокрема ті, що 

закріплені Конституцією України. Водночас ці правові умови мають 

будуватися на принципах «справедливості», «рівності» та «гуманізму». 

Партнерські відносини між державою, роботодавцями та працівниками 

повинні набути цивілізованої форми, де юридична рівність сторін, 

справедливий розподіл національного багатства, гідні умови праці 

виступають необхідними умовами партнерства.  

«Колективно-договірне регулювання і соціальне партнерство, 

суб’єктами якого зараз є не заорганізовані трудові колективи та необ- 

межені володарі-керівники, а загартовані в соціальному протистоянні 

профспілки та більш толерантні, ніж раніше, роботодавці, спрямо- 

вуються як на пошук резервів для підтримки економіки в цілому, так і 

на забезпечення існування людей праці в нинішніх суворих умовах»  

[1, с. 113]. Тобто гідна праця неможлива за межами партнерства 

учасників відносин у сфері праці. І як слушно обґрунтовує 

Н. М. Гвоздик, необхідно зосередитися на використанні соціального 

партнерства для підвищення ефективності інвестицій у людський 

капітал підприємства [2, с. 12]. Міжнародна спільнота наголошує, що 

серйозними викликами сьогодення залишаються хронічна бідність і 

жахлива нерівність, конфлікт і нестабільність. Це створює перешкоди 

для повноцінної участі людей у гідній праці, і в результаті колосальний 

обсяг людського потенціалу залишається невикористаним [3, с. 3]. Що 

це доводить? На наше переконання, усвідомлення ролі соціального 

партнерства для регулювання соціально-трудових відносин і для 

розвитку людського потенціалу України повинно змусити сторони 

соціального партнерства переглянути свої відносини.  

Кожна зі сторін має усвідомити таке: по‑перше, капітал нічого не 

вартий без праці людини. Тільки із застосуванням здібностей пра- 

цівника до праці власник підприємства, установи, організації може 

створити товари, роботи, послуги і, як результат, отримати прибуток; 

по‑друге, працівник має застосовувати свої здібності до праці в такий 

спосіб, щоб роботодавець мав можливість отримати прибуток і 

розподілити його. Працівники повинні усвідомити, що цифрова рево- 

люція не тільки відкриває нові можливості, а й породжує нові 

проблеми ‒ нестандартні трудові контракти і скорочення обсягу робо- 

чого часу, які нерівномірно розподілені між висококваліфікованими і 

некваліфікованими працівниками [3, с. 3]. Тобто на фоні скорочення 

людської праці за рахунок впровадження інноваційних цифрових 

технологій і сам працівник має змінюватися для того, щоб його 

здібності до праці задовольняли господарчі інтереси і потреби робото- 
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давця; по‑третє, розвиток підприємств і в результаті цього створення 

робочих місць зі стабільною зайнятістю вимагає підготовки праців- 

ників для роботи в нових динамічних умовах, і таку підготовку необ- 

хідно розглядати як «безперервне навчання», забезпечити яке без участі 

держави працівникам та роботодавцям складно. Держава, отримуючи 

частку валового внутрішнього продукту для забезпечення функціо- 

нування свого апарату, повинна розуміти, що цей валовий продукт 

вироблений зусиллями працівників та роботодавців, а отже, вона має 

сприяти їм у його створенні; по‑четверте, жодна зі сторін соціального 

діалогу не може існувати одна без одної, і тому поляризація еконо- 

мічних інтересів сторін має відійти на другий план, а першоосновою 

повинна стати оновлена система соціально-партнерських відносин. 

Тобто для розвитку людського потенціалу соціальне партнер- 

ство має об’єднати цілі, завдання та результати діяльності держави, 

роботодавців та працівників. Досягнення соціально-економічних 

результатів та підвищення рівня добробуту працівників та членів їхніх 

сімей, на наше переконання, неможливе без створення нової якості 

інтелектуального потенціалу населення, зокрема працівників. Водночас 

шлях для досягнення соціального миру та злагоди у сфері праці 

залежить від ефективної реалізації інтелектуального потенціалу пра- 

цівників. А він щонайменше складається зі стану його здоров’я, 

здатності застосовувати знання як результат безперервності навчання 

та можливості задовольняти свої соціальні потреби та потреби членів 

своєї сім’ї. Отже, постає питання, а чи має можливість середньостатис- 

тичний український працівник використати і реалізувати власний 

інтелектуальний потенціал на своєму робочому місці? І наступне 

запитання: а чи має цей працівник фінансові можливості зберігати та 

розвивати свій інтелектуальний потенціал? Ось, на нашу думку, ті 

практичні питання, які потребують вирішення учасниками соціально-

партнерських відносин. Але, хто має їх вирішувати?  

Ми вважаємо, що вирішувати їх мають зацікавлені особи. Виходячи 

з того, що зацікавленими в розвитку соціального партнерства  

є держава, роботодавці та працівники, то, відповідно, саме вони мають 

досягти компромісу щодо шляхів модернізації процесу праці, 

використовуючи інтелектуальний капітал та потенціал працівників.  

У той же час слід зазначити, що галузями, які здійснюють соціальну 

підтримку населення та забезпечують якість життя, без яких 

реалізувати наведені цілі та завдання неможливо, є охорона здоров’я, 

освіта та соціальне обслуговування. Ці галузі фінансуються переважно 

за державні кошти, а держава фінансово неспроможна забезпечити 

належний рівень їхнього розвитку та надання якісних і необхідних 

послуг населенню. Виходячи з цього, задля збереження, використання, 
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формування та розвитку інтелектуального капіталу як єдиної основи та 

системоутворюючої ідеї, що об’єднує державу, роботодавців та праців- 

ників, потребує розвитку система соціально-трудових відносин.  

Забезпечення збереження інтелектуального потенціалу повинно 

здійснюватися через вирішення проблеми безробіття шляхом створення 

нових робочих місць, потім слід забезпечити стабільний розвиток 

інтелектуального потенціалу працівників через систему освіти (здо- 

буття освіти, підвищення кваліфікації та перекваліфікації праців- 

ників, безперервна освіта), у результаті чого отримаємо нову якість 

трудового потенціалу в державі, будуть задоволені потреби та інтереси 

роботодавців, а працівники отримують стабільну зайнятість, мож- 

ливість професійного росту та гідну оплату праці.  

Таким чином, першочергове завдання суб’єктів соціально-

партнерських відносин – це вибір засобів збереження інтелектуального 

потенціалу України та мінімізації відтоку кваліфікованих працівників з 

країни. На наш погляд, такі засоби повинні мати тільки договірну 

природу. А сама угода має виступати підставою виникнення та зміни 

трудових правовідносин, які за своїм змістом нерозривно пов’язані з 

домовленістю держави, роботодавця та працівника чи майбутнього 

працівника. Чому договір? Тому що законодавство, яке регулює 

відносини між суб’єктами соціального партнерства, надає їм правову 

форму лише за умов попередньо сформованих правил поведінки між 

цими учасниками або якщо суб’єкти досягли у відносинах певного 

компромісу. При цьому договірний характер суспільно корисної праці 

передбачає можливість договірними методами встановлювати умови її 

оплати, зокрема і щодо розподілу прибутку від товарів, робіт та послуг, 

створених працею працівників. А отже, акти соціального партнер- 

ства виступають тією перехідною ланкою, яка юридично оформлює 

досягнутий компроміс. 

Відносини між соціальними партнерами набудуть соціально орієн- 

тованого характеру не тоді, коли держава власними приписами вима- 

гатиме виконання закріпленого мінімального рівня соціальних та тру- 

дових гарантій, а тоді, коли такі суб’єкти, як держава, працівники та 

роботодавці, шляхом «адекватних узгоджень» досягнуть балансу влас- 

них інтересів у соціально-трудових відносинах. У контексті цього акти 

соціального партнерства, зокрема територіальні та галузеві угоди, є 

правовими засобами планового соціально-економічного розвитку в 

інтересах працівників, трудових колективів, територіальних громад, 

тощо. Доступ до соціальних благ як результат участі в колективному 

процесі суспільно корисної праці є необхідним не лише для окремого 

працівника, а населення демократичної, правової держави загалом. 

Україна повинна розвивати свій інтелектуальний капітал шляхом роз- 
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витку трудових відносин через механізм соціального партнерства,  

де самостійне місце повинні знайти взаємні зобов’язання сторін  

з питань підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та переква- 

ліфікації працівників тощо. 
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Одним з традиційних драйверів успішного розвитку громадянського 

суспільства за усіх часів було і залишається цивільне право. Адже саме 

цивільне право закріплює та охороняє, а у разі необхідності – і захищає 

людські цінності, на яких будується вільне громадянське суспільство як 

спосіб цивілізованого буття людини. Усі ці цінності знайшли своє 

відображення у ст. 3 ЦК України і отримали назву «Загальні засади 

цивільного законодавства». 

До загальних засад цивільного законодавства чинний Цивільний 

кодекс відносить такі: 

1) неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого 

життя людини; 
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2) неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, 

встановлених Конституцією України та законом; 

3) свобода договору; 

4) свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом; 

5) судовий захист цивільного права та інтересу; 

6) справедливість, добросовісність та розумність. 

Як відомо, роботу над основним текстом чинного Цивільного 

кодексу України, прийнятого Верховною Радою України 16.03.2003 

року [1], було завершено робочою групою з підготовки проекту ЦК ще 

у 1996 році. З цього часу ЦК України не піддавався системним змінам, 

навпаки зміни до його тексту вносилися ситуативно, частіше всього під 

впливом кон’юнктурних інтересів. 

Утім виклики сьогодення зумовили необхідність підготовки науков- 

цями Концепції оновлення Цивільного кодексу України [2], яка дозво- 

лить визначитися з основними підходами та ідеями оновлення усього 

цивільного законодавства, і на її базі підготувати відповідні законо- 

давчі зміни. Бурхливий розвиток суспільних відносин, у тому  

числі підприємницьких, корпоративних, інформаційних відносин, 

поява низки абсолютно нових об’єктів цивільних прав, а також інші 

чинники, що впливають на розвиток європейського приватного права, з 

неминучістю зумовлює необхідність оновлення положень Цивільного 

кодексу України. Норми оновленого ЦК повинні створити стабільну 

основу цивільно – правового регулювання особистих немайнових і 

майнових відносин в усіх сферах громадянського демократичного 

суспільства; мають спиратися на принципи свободи особи, свободи 

власності, свободи інформації, свободи договору та підприємництва 

тощо, підкріплені усіма доступними цивільному праву механізмами 

судового захисту. 

Як вже зазначалося, чинний ЦК містить закритий перелік загальних 

засад цивільного законодавства (ст. 3 ЦК України). Враховуючи 

суспільний запит, з практичної точки зору доцільно, на наш погляд, 

прямо зазначити, що перелік основних засад цивільного законодавства 

(так само і перелік базових цінностей громадянського суспільства, що 

забезпечується засобами правового впливу) не є закритим. Це 

дозволить істотно розширити правовий інструментарій для регулю- 

вання приватно-правових відносин, передусім на рівні судової прак- 

тики. Варто також розглянути можливість включення до переліку 

основних засад цивільного права принципу диспозитивності, який де-

факто є основоположним принципом приватного права і має знайти 

відповідне місце у ст. 3 ЦК України. Автори Концепції оновлення 

цивільного законодавства також пропонують уточнити окремі прин- 

ципи ст. 3 ЦК України. Наприклад, принцип свободи договору точніше 
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сформулювати як принцип свободи правочину. Вже у процесі норм- 

опроєктування необхідно буде визначитися з місцем розташу- 

вання таких важливих для сучасного громадянського суспільства прин- 

ципів: свобода інтелектуальної (творчої) діяльності; свобода інформації 

та інформаційного обміну; усвідомленої відповідальної взаємодії 

людини з автономними роботами та штучним інтелектом; неприпусти- 

мість втручання в особисте життя фізичної особи, обумовлене роз- 

витком новітніх технологій і розвинути їх в окремих книгах ЦК 

(наприклад, неприпустимість свавільного втручання у геном людини; 

неприпустимість свавільного втручання в організм людини та її 

зародка, сферу репродукції людини; крім того – неприпустимість 

свавільного втручання у сферу інформації про особу, персональних 

даних та ін.) [2, c. 8].  

Окремо слід зауважити, що цивільне право не може стояти осторонь 

об’єктивних викликів, зумовлених розвитком науково-технічного 

прогресу, передових інноваційних технологій та робототехніки. Ство- 

рення штучного інтелекту та розвиток робототехніки надало мож- 

ливість виготовляти роботів з високим рівнем автономії, яким під силу 

самостійно виконувати доволі складні завдання та вступати у певні 

соціальні відносини. Вочевидь, цивільне право має закріплювати 

принаймні загальні підходи до регулювання відповідних відносин,  

так само як і регулювання смарт-контрактів, розрахунків крипто- 

валютою та ін. 

Важливим для формування і розвитку громадянського суспільства є 

забезпечення правових свобод людини засобами державного примусу. 

І цю функцію в цивільному праві виконують способи захисту суб’єк- 

тивних цивільних прав, закріплені у ст.16 чинного ЦК України, яка 

закріплює загальні підходи до захисту цивільних прав та інтересів 

судом. В Концепції оновлення цивільного законодавства є пропозиції і 

щодо вдосконалення цього інституту цивільного права. Так, зокрема, 

пропонується уточнити окремі положення ст. 16 ЦК України. Врахо- 

вуючи зміни, які були внесені у ЦПК та ГПК України у контексті 

проведення судової реформи наприкінці 2017 року, положення зазна- 

ченої статті повинні бути уточнені у площині можливості застосування 

способів захисту, прямо не передбачених законом або договором. При 

цьому такі зміни повинні не просто повторювати відповідні положення 

ЦПК та ГПК, а враховувати останні тенденції розвитку приватного 

права щодо забезпечення особі права на застосування адекватних та 

ефективних способів захисту порушених суб’єктивних прав, як цього 

вимагає ст. 13 ЄКПЛ та практика її застосування ЄСПЛ. Відповідно до 

запитів судової практики, ЦК України необхідно доповнити новими 

способами захисту інформаційних прав особи, персональних даних та 
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конфіденційної інформації про особу, у сфері прав на охорону здоров’я 

фізичної особи, репродуктивних прав і прав на збереження своєї 

генетичної ідентичності тощо [2, c. 8–9]. 

Узагальнюючи викладене, ґрунтуючись на аналізі Концепції 

оновлення цивільного законодавства, є підстави стверджувати, що 

сьогодні представники науки цивільного права готові критично та 

якісно переосмислювати усталені підходи до правового регулювання 

традиційних інститутів цивільного права, що забезпечує можливість 

поступального руху у напрямку розвитку громадянського суспільства 

та гарантування його основних цінностей.  
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«При діловому конфлікті йде обговорення проблеми.  

У психологічному конфлікті обговорюються особистості.  

Психологічний конфлікт йде до взаємного знищення,  

а діловий вирішує проблему і зближує партнерів».  

М. Литвак  

 

З року в рік питання захисту прав, відстоювання інтересів людини 

активно досліджується вченими-юристами. В умовах сучасного ритму 

життя одним із етапів розвитку сімейного законодавства стає поступове 

запровадження альтернативного вирішення проблем у сім’ях. 

За оцінками фахівців, понад 80% конфліктних ситуацій виникають 

саме між подружжям. Це можуть бути конфлікти поколінь, спори про 

розірвання шлюбу, поділ подружнього майна, визначення місця прожи- 

вання дітей, стягнення аліментів, визнання батьківства, позбавлення 
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батьківських прав, встановлення опіки (піклування), деякі категорії 

спадкових спорів, усиновлення тощо. 

Згідно з енциклопедією сучасної України конфлікт (від лат. 

сonflictus – зіткнення) – це зіткнення протилежних інтересів, поглядів, 

оцінок, цінностей [1].  

У той час, коли сьогодення диктує нові правила, а подружні 

напруження призводять до активних дій, супроводжуючи при цьому 

негативні психоемоційні наслідки, науковці все частіше вдаються до 

вивчення осучаснених методів управління такими ситуаціями з метою 

уникнення розгляду затяжних сімейних справ у багаторічних судових 

процесах. 

Слід звернути увагу, що сьогодні інститут медіації все більше 

набуває своєї популярності, адже стає альтернативним способом 

врегулювання спору через посередника, який не є представником 

публічної влади, не виконує функцій судді та не приймає остаточного 

рішення. Світова практика свідчить, що медіація є більш ефективною, 

ніж звернення до суду. Суд вважається останньою інстанцією, на яку 

посилаються сторони конфлікту, якщо посередництво не могло його 

вирішити. [2, с. 119]. 

Медіацією (англ. mediation – посередництво) є процедура прими- 

рення конфліктуючих сторін шляхом їх вступу в добровільні пере- 

говори в присутності нейтральної особи – медіатора (посередника), 

з метою досягнення взаєморозуміння та прийняття взаємоприйнятних 

рішень, які вирішують конфліктну ситуацію [3].  

Варто зазначати, що Сполучені Штати Америки стали першою 

країною, яка закріпила інститут медіації на законодавчому рівну. Вже у 

1981 році у штаті Каліфорнія медіація була запропонована для 

вирішення суперечок, пов’язаних з опікою над дітьми [4]. 

На сьогодні медіація розповсюджена в більшості країн світу понад  

25 років. Зокрема, ця процедура успішно застосовується, у тому числі 

при розв’язанні сімейно-правових спорів, в Європі (Австрії, Бельгії, 

Великій Британії, Норвегії, Німеччині, Фінляндії, Польщі), Австралії, 

Новій Зеландії та в інших країнах.  

Це добровільний і конфіденційний процес, в якому нейтральна 

третя особа (медіатор) допомагає сторонам знайти взаємоприйнятний 

варіант вирішення ситуації, що склалася.  

Особливою рисою медіації є те, що сторони спільно беруть на себе 

відповідальність за прийняття рішення та його виконання. Медіатор – 

спеціально підготовлений посередник у вирішенні конфліктів, який 

однаково підтримує обидві сторони та допомагає їм знайти взаємо- 

прийнятне рішення. Медіатор: активно слухає та аналізує; ставить 

питання, що сприяють розумінню ситуації; дотримується нейтралітету; 



 

204 

не надає порад і не висловлює свою точку зору; не шукає правих та 

винуватих; створює атмосферу, сприятливу для переговорів і пошуку 

інтересів кожної сторони суперечки, щоб у результаті допомогти їм 

відшукати взаємоприйнятне розв’язання конфлікту; несе відпо- 

відальність за процес, а не за рішення.  

Завдання медіації – задовольнити інтереси сторін, знайшовши опти- 

мальний вихід з ситуації, яка склалась, з мінімальними негатив- 

ними наслідками. [5, с. 38].  

На нашу думку, сьогодні основною метою запровадження інституту 

медіації є цивілізоване врегулювання суперечок, збереження цінностей, 

уникнення надлишкової емоційності, амбіцій та подальше прийняття 

взаємоприйнятних домовленостей. Вирішення спорів таким шляхом 

економить час, знижує вартість вирішення спору, забезпечує приват- 

ність, конфіденційність, зменшує градус конфліктності, покращує від- 

носини між членами родини. 

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, можна констатувати, 

що запровадження інституту медіації створює додаткові можливості, 

забезпечує певну трансформацію конфлікту для кожного з подружжя, 

створює підґрунтя для їх співробітництва і підтримки. Іншими словами, 

процес медіації застосовує індивідуальний підхід та допомагає дося- 

гати процесуальної економії, обходить недосконалість окремих норм 

сімейного законодавства, сприяє перспективності й подальшому вико- 

нанню консенсусного, компромісного рішення. 

Враховуючи позитивні аспекти медіації, вона розглядається як 

найбільш прогресивна форма неформального врегулювання приватно- 

правових спорів, адже трансформує конфлікти в співробітництво. 

Звісно, інститут медіації в Україні є відносно новим явищем. Однак 

ми сподіваємося, що прийняття в нашій державі Закону України  

«Про медіацію» надасть можливість розвивати цей напрям, запози- 

чувати досвід інших країн та врешті-решт вирішувати сімейні кон- 

флікти добросовісно. 
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За даними звіту, який щорічно готується мережею ООН зі сталого 

розвитку з опитування громадян у кожній країні-членові ООН за 

критеріями, що включають соціальну підтримку, особисті та грома- 

дянські свободи, тривалість життя, дохід на душу населення та рівень 

корупції, вже четвертий рік поспіль Фінляндія визнається найщас- 

ливішою країною у світі. Це країна з високим рівнем доходу, без- 

доганно організованою освітньою системою, з високою культурою 

самообслуговування та, що дуже важливо, з надзвичайно високими 

постійними зв’язками населення з природою[1].  

На рівень формування щасливих країн певною мірою впливає 

співвідношення державних витрат на охорону навколишнього 

природного середовища до ВВП, яке варіюється в країнах-членах ЄС: 

від 0,2% у Фінляндії, 0,3% на Кіпрі та Литві, 0,4% у Данії, Ірландії, 

Угорщині та Австрії, – до понад 1%, на Мальті (1,2%), Бельгії та Греції 

(по 1,3%) та Нідерландах (1,4%) [2].  

Логічно постає питання: чи є перспективи в України бути щасливою 

країною? Спробуємо проаналізувати таке на існуючих засадах 

формування в Україні соціальної, правової, екологічно спрямованої 

демократичної держави. 

1. Демократичні засади в Україні започатковано 30 років тому з 

прийняттям Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» (1991), в якому вперше було закріплено систему еко- 

логічних прав громадян та гарантій їх реалізації і захисту (Розділ 2). 

Особливо важливими є визначені Законом правові форми участі гро- 

мадян при прийнятті екологічно важливих рішень, зокрема, участі: в 
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обговоренні проектів нормативно-правових актів, проектів будів- 

ництва, експлуатації, реконструкції, здатних впливати на стан довкілля; 

в оцінці впливу планованої діяльності на стан довкілля: у стратегічній 

екологічній оцінці загальнодержавних планів, програм, які можуть 

мати вплив на навколишнє природне середовище; у загальнодержав- 

них та місцевих референдумах з екологічних питань; у здійсненні 

природоохоронних заходів; в екологічному інформуванні; у громадсь- 

кому екологічному контролі та моніторингу; у формуванні екологічних 

партій та організацій; у висловленні своєї думки, в тому числі шляхом 

проведення мітингів та демонстрацій; в екологічній освіті та вихованні; 

у доступі до правосуддя з питань довкілля та інше.  

Конституція України (1996) лише згодом визнала екологічні права 

людини і громадянина (ст. 50), встановила обов’язок держави забез- 

печувати екологічну безпеку (ст. 16) та заклала інші положення 

існування в країні потужної екологічної демократії. На розвиток таких 

положень в останні роки прийнято чимало Законів України, які розши- 

рюють інститути екологічної демократії: «Про звернення громадян», 

«Про доступ до публічної інформації», «Про громадські об’єд- 

нання», «Про оцінку впливу на довкілля», «Про Стратегічну еколо- 

гічну оцінку», «Про народовладдя через всеукраїнський референдум» 

та багато інших.  

2. Спрямованість держави щодо посилення залучення своїх 

громадян до спільного вирішення екологічних проблем визначено в 

Законі України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної 

політики України на період до 2030 року» (2020), в Указах Президента 

України 24 березня 2021 року «Про Національну стратегію у сфері прав 

людини», «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 23 березня 2021 року «Про виклики і загрози національній безпеці 

України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх 

нейтралізації», в інших документах. Тому формування та реалізація 

державної політики у відповідній сфері зараз ґрунтується на принципі: 

жодні рішення для громадянського суспільства не можуть прийма- 

тися без громадянського суспільства. Це означає постійну спів- 

працю органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

 та інших інститутів громадянського суспільства на всіх етапах  

сталого природокористування, охорони довкілля та забезпечення 

екологічної безпеки.  

3. В літературі традиційно пов’язують вирішення багатьох екологіч- 

них проблем із рівнем еколого-правової освіти, культури, свідомості 

суспільства. Підвищення рівня екологічної освіти та виховання, 

екологічної культури та науки визначено основною ціллю державної 

екологічної політики у Законі України від 21 грудня 2010 р. «Про 
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основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 

2020 року». Тому для формування екологічної держави передусім 

доцільно підвищувати рівень екологічної правосвідомості, яка є 

похідною від загального поняття «правосвідомості», тобто форми 

суспільної свідомості, що містить в собі сукупність поглядів, почуттів, 

емоцій, ідей, теорій та концепцій, а також уявлень і настанов, які 

характеризують відношення особи, суспільної групи і суспільства  

в цілому до чинного чи бажаного права, а також до всього,  

що охоплюється правовим регулюванням [3].  

Поняття терміну «правосвідомість» співвідноситься певною мірою з 

поняттям «парадигма» – з багатозначним поняттям, яке залежне від 

контексту та може означати певний, обумовлений часом та обстави- 

нами сталий на певний період стиль, традицію, концепцію, генеральну 

ідею, закон тощо, за зміною яких можна застосувати граничні умови – 

зміни парадигми [4]. Тому у межах формування еколого-правової 

свідомості слід вести мову про еколого-правову парадигму, яку 

доцільно розглядати як сукупність філософсько-правових, загально- 

теоретичних основ правових наук, тобто як систему понять і уявлень, 

термінів і категорій, які властиві кожному періодові розвитку дер- 

жави та права. В сучасних умовах правовим наукам, на засадах такого 

принципу державної екологічної політики як міжсекторальне партнер- 

ство у справі охорони довкілля, доцільно брати до уваги підходи до 

поняття «екологічна парадигма», що вживається загальною екологією 

як системна парадигма, згідно з якою екологічна система є головним 

об’єктом сучасної екології та яка включає в себе всі живі і неживі 

компоненти природи [5]. У такому значенні саме екологічні системи, 

або ж Природа, мають розглядатися як основні об’єкти правового 

регулювання використання, відтворення та охорони. 

4. На таких засадах сучасні екологічно вмотивовані представники 

суспільства пропонують формувати в Україні екологічну демократію, 

тобто такий політичний устрій держави, при якому враховуються 

права не тільки людей, а й тварин, рослин, мікроорганізмів, екосистем, 

або ж Природи [6]. В екологічній демократії визнається основна 

соціальна цінність – Природа та її права.  

Права́ приро́ди – це потреби, домагання, інтереси природи, розгля- 

дуваною як моральний партнер, який захищається морально і законом. 

Права природи можна розглядати в об’єктивному і суб’єктивному 

значенні: по-перше, як система правил поведінки, система регулювання 

суспільних відносин з природою; по-друге, як визнані домагання будь 

якої живої істоти, екосистеми на відповідне благо, якийсь інтерес в 

чому-небуть. Права природи не існують самі по собі, а є відбиттям 

моралі й етики конкретного людського суспільства або його груп. Вони 
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є своєрідним засобом контролю за владою людини, яка не повинна 

переступати межу свободи, окресленої правами природи. Право – це 

регулятор суспільних відносин. В такому випадку права природи 

регулюють наші стосунки з природою. Природа має права в тій мірі,  

в якій ми приймаємо обмеження своєї власної поведінки заради 

її інтересів [7]. 

Побудова екологічної демократії потребуватиме додаткової системи 

стримувань і противаг, яка буде захищати об’єкти Природи від свавілля 

з боку людей і при цьому не буде суперечити загальним принципам 

демократії. Для дієвого захисту прав природи при екологічній 

демократії мають бути створені спеціальні суди з прав природи. 

Інтереси природних об’єктів в них можуть представляти спеціальні 

адвокати, а на правах опікунів постраждалих тварин і рослин – пред- 

ставники природоохоронних громадських організацій, або ж упов- 

новажений з прав тварин (природи). Права природи – це нова потужна 

культурна ідея XXI століття. Це навіть більше ніж ідея – це цілий 

новий суспільно-політичний та екологічний рух [7]. 

5. З метою посилення засад формування екологічної демократії 

пропонується в Конституції України до основних соціальних цінностей 

віднести Природу та її права. До прикладу, Конституція Еквадору є 

першою в світі, де юридично закріплені права природи, окремих еко- 

логічних систем, таких як басейни річок [8]. Цікавою у такому 

контексті є Конституція Швейцарії, яка прийнята в ім’я Всемогутнього 

Бога (що є природною основою існування всього на Землі). За Кон- 

ституцією народ і швейцарські кантони, усвідомлюючи свою відпо- 

відальність перед Творцем, повні рішучості оновити свій союз з метою 

зміцнення свободи, демократії, незалежності і миру в дусі солідарності 

та відкритості до світу, спонукуванні жити в єдності притаманних 

відмінностей, при дотриманні поваги один одного і справедливості, 

усвідомлюючи наявність спільних досягнень і свою відповідальність 

перед майбутніми поколіннями та інше, Конфедерація бере на  

себе зобов’язання по тривалому збереженню природних ресурсів та 

справедливого і мирного міжнародного правопорядку (Преамбула) [9]. 
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 Кожна сфера суспільного життя функціонує у взаємодії з різними 

державними органами та інституціями. Результатом такої взаємодії є 
взаємний вплив держави на суспільство і навпаки. Та навіть якщо цей 
вплив є мінімальним, без державного регулювання у сучасному світі не 
існує жодних суспільних відносин. Це цілком зрозуміло і справедливо, 
адже суспільство обрало саме державний устрій за основну форму 
організації свого буття [1, с. 5]. Не є виключенням і сфера регулювання 
безпечності та якості промислової продукції. 

Державне регулювання відносин у сфері встановлення, засто- 
сування та виконання обов’язкових вимог до промислової продукції 



 

211 

здійснюється органами виконавчої влади, іншими державними 
установами та організаціями згідно зі встановленими правовими нор- 
мами щодо організації та правового забезпечення зазначеної сфери су- 
спільних відносин [2, с. 370].  

До обов’язкових вимог, зазвичай, належать вимоги безпеки сто- 
совно користувача та навколишнього середовища. Також до обов’яз- 
кових вимог можуть бути віднесені специфічні якості продукції, які 
забезпечують її підвищену надійність (тривалий експлуатаційний 
термін, здатність протистояти несприятливим умовам експлуатації та 
ін.) при використанні [3, с. 432]  

Обов’язкові вимоги до продукції встановлюються в нормативно-
правових та нормативних актах.  

Так до нормативно-правових актів де встановлюються обов’язкові 
вимоги до продукції відносяться технічні регламенти, які у відпо- 
відності до ст. 1 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку 
відповідності» є нормативно-правовими актами, в яких визначаються 
характеристики продукції або пов’язані з ними процеси та методи 
виробництва, включаючи відповідні адміністративні положення, 
додержання яких є обов’язковим. Вони можуть також включати або 
виключно стосуватися вимог до термінології, позначень, пакування, 
маркування чи етикетування в тій мірі, в якій вони застосовуються до 
продукції, процесу або методу виробництва. Технічні регламенти 
затверджуються законами чи актами Кабінету Міністрів України [4]. 

До нормативних документів в яких встановлюються вимоги до про- 
дукції можна віднести стандарти. Згідно ст. 1 Закону України «Про 
стандартизацію» стандарт це нормативний документ, заснований на 
консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загаль- 
ного і неодноразового використання правила, настанови або характе- 
ристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на 
досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері. До 
основної мети стандартизації відноситься забезпечення охорони життя 
та здоров’я, прав та інтересів споживачів, збереження навколишнього 
природного середовища і економія всіх видів ресурсів. 

Національні стандарти як визначено ст. 23 Закону застосовуються 
на добровільній основі, крім випадків, якщо обов’язковість їх 
застосування встановлена нормативно-правовими актами [5]. 

Отже, у разі посилання в технічних регламентах на відповідні 
стандарти, встановлені в стандартах вимоги до продукції чи процесів 
стають обов’язковими до виконання, а стандарти набувають статусу 
нормативно-правових актів.  

Як зазначає М.М. Пархоменко, стандартизація є специфічним 
засобом регулювання господарської діяльності й водночас складовою 
національної системи технічного регулювання [6, с. 19].  
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Технічне регулювання визначено Законом України «Про технічні 
регламенти та оцінку відповідності» як правове регулювання відносин 
у сфері визначення та виконання обов’язкових вимог до характеристик 
продукції або пов’язаних з ними процесів та методів виробництва, а 
також перевірки їх додержання шляхом оцінки відповідності та/або 
державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції чи 
інших видів державного нагляду (контролю) [4]. 

Стан системи технічного регулювання свідчить про технологічний 
прогрес країни, конкурентоспроможність її продукції, а також про 
репутацію та технічну спроможність її виробників [7]. 

Розглядаючи питання ролі громадських об’єднань у державному 
регулюванні сфери безпечності та якості продукції зазначимо, що 
згідно Закону України «Про громадські об’єднання» громадське 
об’єднання – це добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридич- 
них осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, 
задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, 
екологічних, та інших інтересів. За організаційно-правовою формою 
громадське об’єднання утворюється як громадська організація або 
громадська спілка. 

Громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) 
якого є фізичні особи визначено громадською організацією, а засновни- 
ками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учас- 
никами) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні 
особи – громадською спілкою [8]. 

Технічні комітети стандартизації за організаційно-правовою 
формою не є громадськими об’єднаннями, а визначені ст. 15 Закону 
«Про стандартизацію» як форма співробітництва заінтересованих юри- 
дичних та фізичних осіб з метою організації і виконання робіт з 
міжнародної, регіональної, національної стандартизації у визначених 
сферах діяльності та за закріпленими об’єктами стандартизації. Але до 
їх роботи залучаються на рівні з уповноваженими представниками 
органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого 
самоврядування, також суб’єкти господарювання та їх громадських 
об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань, наукових установ 
та навчальних закладів, науково-технічних та інженерних товариств 
(спілок), громадських організацій споживачів (об’єднань споживачів), 
інших громадських об’єднань, професійних спілок, провідних науков- 
ців і фахівців. Технічні комітети стандартизації формуються з ураху- 
ванням принципу представництва всіх заінтересованих сторін та ство- 
рюються відповідним наказом Національного органу стандартизації. 

До повноважень технічних комітетів стандартизації належить: 
участь у роботі відповідних технічних комітетів стандартизації між- 
народних і регіональних організацій стандартизації; розроблення і 
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погодження національних стандартів, кодексів усталеної практики та 
змін до них; участь у формуванні програми робіт з національної 
стандартизації; перевірка і перегляд національних стандартів та кодек- 
сів усталеної практики, розробниками яких вони є; погодження і 
надання пропозицій щодо скасування та відновлення дії національних 
стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них [5]. 

На наше переконання, враховуючи той факт, що стандарт це 
нормативний документ заснований на консенсусі, необхідно долучати 
до його розробки якомога більше професіоналів у відповідній сфері 
розробки та виготовлення продукції, а також громадських об’єднань 
суб’єктів господарювання, об’єднань організацій роботодавців та 
споживачів, природоохоронних об’єднань з метою безпосередньо 
впливу на розробку нормативних актів в сфері технічного регулювання 
та встановлення як обов’язкових так і не обов’язкових вимог до 
продукції забезпечуючи тим самим відповідну безпечність та якість 
продукції, охорону життя та здоров’я, прав та інтересів споживачів, 
врахування інтересів суб’єктів господарювання, збереження навколиш- 
нього природного середовища. 
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Причетності до кримінального правопорушення притаманні ознаки 

інституту кримінального права. У юридичній літературі під правовим 
інститутом розуміють структурний елемент галузі права, що об’єднує 
споріднені правові норми й відрізняється від галузі права обсягом 
відносин, які регламентуються [1, с. 156]. Причетність до криміналь- 
ного правопорушення має всі підстави вважатися правовим інститутам, 
оскільки він об’єднує певні кримінально-правові норми.  

Причетність до кримінального правопорушення відображається  
у кримінально-правових нормах Загальної та Особливої частин 
КК України. Спеціальні положення, які вказують на певні ознаки 
причетності до кримінального правопорушення, розміщено у Загальній 
частині, а саме у чч. 6 та 7 ст. 27 КК України. В Особливій частині 
визначені кримінально-правові норми, які містять склади кримінальних 
правопорушень, що передбачають відповідальність за діяння, які мають 
ознаки причетності до кримінальних правопорушень. 

Причетність є своєрідним «антиподом» співучасті у кримінальному 
правопорушенні. У частинах 6 та 7 статті 27 КК України вказано,  
які саме діяння не є співучастю до кримінального правопорушення. 
Відповідно до змісту ч. 6 ст. 27 КК України до цих діянь відносять 
заздалегідь не обіцяне: приховування злочину; придбання або отри- 
мання, зберігання чи збут майна, завідомо одержаного кримінально 
протиправним шляхом; легалізація (відмивання) майна, одержаного 
кримінально протиправним шляхом. Відповідальність за ці діяння 
може наступати за статтями 198, 198, 209, 256 або 396 КК України.  
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Згідно з ч. 7 ст. 27 КК України не є співучастю обіцяне до закін- 
чення вчинення кримінального правопорушення, неповідомлення про 
достовірно відоме підготовлюване або вчинюване кримінальне право- 
порушення. У цій статті зазначено, що такі особи підлягають кримі- 
нальній відповідальності лише у випадках, коли вчинене ними діяння 
містить ознаки іншого кримінального правопорушення. З огляду на 
зміст цієї норми кримінальне законодавство України містить спеціальні 
норми, які передбачають відповідальність за неповідомлення про 
достовірно відоме кримінальне правопорушення. До таких спеціальних 
норм слід віднести: ч. 2 ст. 146-1, ч. 3 ст. 243 КК України та ін. 

Так, ч. 2 ст. 146-1 (насильницьке зникнення) КК України містить 
ознаки складу неповідомлення про злочин. Відповідальність за це 
діяння настає у випадку, коли спеціальна особа – керівник не пові- 
домляє компетентні органи про злочин, а саме про вчинені його під- 
леглими арешт, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в 
будь-якій іншій формі, поєднане з подальшою відмовою визнати факт 
такого арешту, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в 
будь-якій іншій формі або приховуванням даних про долю такої 
людини чи її місце перебування. 

Причетних до кримінального правопорушення суб’єктів та спів- 
учасників кримінального правопорушення об’єднує те, що їхня 
діяльність пов’язана з предикатним (основним або первинним) діянням. 
Скоєння такого діяння є підставою виникнення інституту причетності 
до кримінального правопорушення. Причетність може виникнути лише 
після вчинення предикатного кримінального правопорушення, неза- 
лежно від того, на якій стадії віно було закінчене. Усвідомлення 
особою наявності предикатного кримінального правопорушення є 
обов’язковою ознакою для притягнення до відповідальності за 
причетність. 

Між предикатним кримінальним правопорушенням і причетним до 
нього діянням не повинно бути двостороннього причинного зв’язку, 
оскільки діяльність причетних осіб не перебуває у причинному зв’язку 
з діяльністю винних у предикатному кримінальному правопорушенні. 
Ці кримінальні правопорушення перебувають між собою в одно- 
сторонньому зв’язку. Причетність не є співучастю в предикатному 
кримінальному правопорушенні, оскільки не сприяє його вчиненню. 
Тому суб’єктом причетності не може бути виконавець, пособник, 
підбурювач або організатор основного кримінальне правопорушення 
[2, с. 57]. 
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Однією із новел Кримінального процесуального кодексу України 

(далі –КПК) є положення доказового права, які стосуються закрі- 

плення процесуальних джерел доказів щодо кримінальних проступків. 

З моменту виникнення кримінальних процесуальних правовідносин 

перед суб’єктами кримінального провадження, що здійснюють кримі- 

нальну процесуальну діяльність, постає питання про встановлення  

тих чи інших фактів та обставин, що підлягають встановленню  

у кримінальному провадженні. Це можливо лише за умови чіткого 

й послідовного дотримання вироблених наукою кримінального про- 

цесуального права правил процесу доказування. Одним зі складових 

елементів цього процесу є процесуальне джерело доказів.  

В українській мові джерело тлумачиться як те, що дає початок 

чому-небудь, звідки щось виходить [2, с. 218]. В.В. Вапнярчук вважає, 

що процесуальні джерела доказів – це та процесуальна форма, в якій 

докази (певні фактичні дані) допускаються у кримінальне провадження. 

[1, с. 291]. Відповідно до ст. 298
1 

КПК, процесуальними джерелами 

доказів у кримінальному провадженні про кримінальні проступки, крім 

визначених ст. 84 КПК (показання, речові докази, документи, вис- 

новки експертів) також є пояснення осіб, результати медичного 

освідування, висновок спеціаліста, показання технічних приладів 

і технічних засобів, що мають функції фото й кінозйомки, відео- 

запису, чи засобів фото– й кінозйомки, відеозапису. І перше, що 

хотілось би відмітити, у такому випадку втрачаються самі ознаки 

системності джерел доказів. Законодавець розширив систему про- 

цесуальних джерел доказів, доповнивши її джерелами, що можуть бути 

використані під час здійснення досудового розслідування щодо кримі- 
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нальних проступків, залишивши при цьому ту систему джерел доказів, 

що може бути використана під час здійснення досудового розслі- 

дування злочинів. Він дозволив на підставі ухвали слідчого судді, яка 

постановляється за клопотанням прокурора, використовувати в кримі- 

нальному провадженні щодо злочину ті процесуальні джерела доказів, 

які можуть бути використані під час здійснення досудового розслі- 

дування щодо кримінальних проступків. За таких обставин може 

з’явитися можливість зловживання правом з боку посадових осіб 

державних органів, які можуть мати в цьому власний інтерес.  

Пояснення осіб. Відібрання пояснень є формою отримання інфор- 

мації від особи є досить схожою на отримання показань, але із низкою 

відмінностей. Надання пояснень є правом особи. Відповідно, на відміну 

від отримання показань, при відібранні пояснень особа не попереджа- 

ється про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 Кримі- 

нального Кодексу (далі – КК). Водночас, якщо особа надає пояснення в 

порядку повідомлення правоохоронному органу про вчинення 

кримінального проступку, то мабуть можлива відповідальність за 

завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального про- 

ступуку (ст. 383 КК). За межами досудового розслідування особа не 

наділяється певним процесуальним статусом, а отже, не вправі 

користуватися правами та свободами конкретного учасника криміналь- 

ного провадження, які вона могла б мати, якби її процесуальний статус 

був визначений. А коли так, то й докази, отримані з пояснення тієї чи 

іншої особи, не можуть бути допустимими. Тому в разі визнання 

пояснень процесуальним джерелом доказів створюється небезпека 

отримання недостовірної інформації. Крім того, законодавець ніяким 

чином не роз’яснив, що вони собою представляють, а також в ході яких 

процесуальних дій вони можуть бути отримані. Тому, напевно, буде 

мати практика щодо обов’язкового допиту осіб, від яких раніше були 

відібрані пояснення.  

Окремі юридично значимі факти під час провадження щодо 

кримінального проступку можуть встановлюватися шляхом проведення 

медичного освідування. Зокрема, затримання особи, яка можливо 

вчинила кримінальний проступок, передбачений ст. 286
1
 КК, з озна- 

ками перебування у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння або 

перебування під впливом лікарських засобів, що знижують її увагу та 

швидкість реакції, здійснюється не більш як на три години з обов`я- 

зковим доставленням такої особи до медичного закладу для забез- 

печення проходження відповідного медичного освідування (ч. 2  

ст. 298
2 

КПК). Шляхом здійснення такого освідування при розсліду- 

ванні кримінального проступку може бути встановлено й інші факти, 

наприклад, факт наявності у особи тілесних ушкоджень тощо. Про 
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результати медичного освідування особа інформується одночасно із 

врученням повідомлення про підозру. У разі незгоди з результатами 

медичного освідування особа протягом сорока восьми годин має право 

звернутися до дізнавача або прокурора з клопотанням про проведення 

експертизи. У такому випадку дізнавач або прокурор має право 

звернутися до експерта для проведення експертизи із дотриманням 

правил, передбачених КПК. Якщо протягом встановленого строку 

особа не звернеться з клопотанням про проведення експертизи, 

відповідне клопотання може бути заявлено лише під час судового 

розгляду (ч. 2 ст. 298
4
 КПК). Однак відсутність визначення змісту 

поняття медичного освідування, а також вимог до його отримання, 

закономірно призводитиме до відсутності гарантії забезпечення прав та 

законних інтересів учасників кримінального провадження, при 

збиранні таких доказів, а також відсутності гарантії їх достовірності та 

допустимості. 

В разі необхідності встановлення юридично значимих фактів, 

виявлення яких потребує спеціальних знань, дізнавач вправі залучати 

для надання висновку спеціаліста (п. 7 ч. 4 ст. 71 КПК). Однак 

кримінальне процесуальне законодавство також не дає визначення 

даного виду джерел та не містить вимог до їх отримання. Висновок 

спеціаліста має відповідати вимогам, що пред’являються до висновку 

експерта (ст. 300 КПК). Деякі автори вважають, що перевагою такого 

способу отримання доказової інформації, порівняно із призначенням 

експертизи, є можливість отримання висновку спеціаліста до внесення 

інформації до ЄРДР (ч. 3 ст. 214 КПК) [6, с. 220]. Слід зауважити, що 

питання про недостовірність висновку спеціаліста може бути 

поставлено навіть на тій підставі, що ця особа не попереджається про 

кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого 

висновку. Стаття 360 КПК передбачає, що під час дослідження доказів 

суд має право скористатися усними консультаціями або письмовими 

роз’ясненнями спеціаліста, наданими на підставі його спеціальних 

знань. Спеціалісту можуть бути поставлені питання по суті наданих 

усних консультацій чи письмових роз’яснень. Проте, у цій статті не 

йдеться про висновок спеціаліста. Тому виникає питання: у межах  

якої процесуальної дії суд проводитиме такі дослідження? Як можна 

легалізувати ці докази у випадку зміни правової кваліфікації право- 

порушення на більш тяжку та перехід із розслідування кримінального 

проступку до розслідування злочину? 

Показання технічних приладів і технічних засобів, що мають 

функції фото– і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото– і кіно- 

зйомки, відеозапису. Вказані прилади та засоби можуть використову- 

ватися учасниками події, очевидцями, або працювати в автоматичному 
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режимі. Зокрема, може йтися про автомобільні відеореєстратори, 

камери спостереження в громадських місцях та у приватних воло- 

діннях, «боді-камери» поліцейських тощо. Поліція для забезпечення 

публічної безпеки і порядку може закріплювати на форменному одязі, 

службових транспортних засобах, монтувати/розміщувати по зовніш- 

ньому периметру доріг і будівль автоматичну фото– і відеотехніку, а 

також використовувати інформацію, отриману із автоматичної фото- і 

відеотехніки, що знаходиться в чужому володінні (ч. 1 ст. 40 ЗУ «Про 

національну поліцію» від 2 липня 2015 р. № 580-VIII) [3]. Окрім цього 

у великих містах України з метою оперативного отримання інформації 

та ліквідації наслідків небезпечних подій, надзвичайних ситуацій, 

підвищення рівня громадської безпеки і порядку в місцях загального 

користування використовуються комплексні системи відеоспос- 

тереження. Для отримання відповідної інформації орган дізнання може 

звернутися із запитом до володільця (розпорядника) такої інформації. 

Аналогічним шляхом відповідну інформацію може отримати й сторона 

захисту . Такого роду докази можуть використовуватися й при роз- 

слідуванні злочинів (як різновид такого джерела доказів як документ). 

Але у цьому випадку їх отримання є можливим виключно після 

внесення відомостей про подію кримінального правопорушення  

до ЄРДР. 

Висновки. Нова редакція КПК містить низку оціночних понять 

стосовно процесуальних джерел доказів, які можуть стати причиною 

зловживань або неефективної роботи органів досудового розслі- 

дування. Закон має ряд термінологічних помилок, що створюють не- 

узгодженість між різними нормами. На нашу думку, передбачені 

Кримінальним процесуальним кодексом норми, в яких закріплені 

питання процесуальних джерел доказів у кримінальних провадженнях 

про кримінальні проступки потребують значних доопрацювань в 

частині визначення змісту та вимог до порядку отримання кожного 

окремого джерела.  
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1. Стан аварійності на вітчизняних автошляхах з різними за 

ступенем тяжкості наслідками фізичного і матеріального характеру, не 

дивлячись на певну позитивну динаміку у сфері безпеки дорожнього 

руху, все ж залишається критичною. За 45 років (1975-2020), 30-ть з 

яких у незалежній Україні, держава втратила біля 278 тис. осіб і майже 

1 млн 800 тис громадян отримало тілесні ушкодження і стала 

інвалідами. Україна перетворилася в одного з лідерів серед країн ЄС за 

питомими показниками аварійності та наслідків ДТП. За даними 

Директорату з безпеки на транспорті Міністерства інфраструктури у 

2017 р. на 100 тис. населення в Україні припало 12,5 особи загиблих у 

ДТП, що на 150% перевищує середньоєвропейський показник за цей 

період [1]. Україна є першою за поширеністю смерті в ДТП молоді 

віком 15-24 років та другою за смертністю дітей віком від 5 до 14 років 

[1]. Не зважаючи на значну кількість науково-прикладних розробок 

щодо проблеми скорочення кількісно-якісних показників автотран- 

спортних кримінальних правопорушень: концепцій, програм, стратегій, 

планів, дисертацій, рекомендацій, нормативно-правових актів тощо, 

обстановка суттєво не покращилася. Між тим Резолюцією Генеральної 

Асамблеї ООН «Про підвищення рівня безпеки дорожнього руху у 

                                                                 
1 Примітка. Матеріал підготовлений на виконання фундаментальної теми відділу 

кримінологічних досліджень НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка 

В.В. Сташиса НАПрН України «Стратегія запобігання правопорушенням у сфері  

дорожнього руху та експлуатації транспорту в Україні» (0120U105615). 
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всьому світі» (2008 р.) передбачено, що кожна країна повинна мати 

перспективну амбітну мету скорочення смертності внаслідок ДТП на 

основі впровадження інноваційних технологій, що змінить так звану 

архітектуру дорожньої безпеки [2, с. 170].  
2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2020 р. 

було ухвалено чергову стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього 
руху в Україні на період до 2024 року, в якій наведені результати 
проведеного Національною поліцією аналізу стану причин аварійності 
на території України. Основними причинами скоєння дорожньо-
транспортних пригод із загиблими та/або травмованими людьми є: 
порушення правил маневрування ‒ 22%; перевищення безпечної 
швидкості ‒ 34%; недотримання дистанції ‒ 8%; порушення правил 
проїзду перехрестя ‒ 8%; керування транспортним засобом у нетве- 
резому стані ‒ 3,23%; виїзд на смугу зустрічного транспорту ‒ 1,35%; 
порушення правил проїзду пішохідних переходів ‒ 6%. Дорожня 
інфраструктура також впливає на показники аварійності. Так, у 2019 р. 
сталося 948 ДТП через незадовільний стан доріг, в яких 51 особа 
загинула та 359 осіб травмовані, з них на дорогах державного значення 
890 ДТП, на дорогах місцевого значення ‒ 58 ДТП. За рахунками 
світового банку, соціально-економічні втрати України від дорожньо-
транспортного травматизму оцінюється в 68,6 млрд гривень на рік, що 
становить близько 2% валового внутрішнього продукту, включаючи 
матеріальні витрати, пов’язані з пошкодженням майна та зниженням 
продуктивності праці, та людські втрати через серйозні травми або 
смерть внаслідок дорожньо-транспортних пригод [3]. Підрахунок 
показує, що 82,6% аварійності, смертності та травмованості в Україні 
залежить виключно від людського фактору, а саме культури дотри- 
мання, як висловився професор О.М. Костенко, «модусу обережності». 
Він писав, що саме соціальна культура громадян забезпечує радикаль- 
ним чином формування у людей модусу обережності, притаманного 
особам, у яких воля і свідомість узгоджені із природними законами 
суспільного життя людей [4, с. 160]. Можливо, нехтування цим 
модусом, у тому числі і учасниками дорожнього руху, властиво лише 
людям сьогодення? Стійке відтворення цих кримінальних правопору- 
шень обумовлено, зокрема, необачністю (40,8%), легкодумством 
(30,99%), недисциплінованістю (біля 15%), інші негативні відхилення 
(13,4%). За даними професора В. А. Мисливого, який здійснював 
дослідження злочинів проти безпеки дорожнього руху ще у 90-х роках 
ХХ ст., перелічені якості є чинниками майже половини ДТП та близько 
80% усіх аварій із тяжкими наслідками: перевищення швидкості, виїзд 
на смугу зустрічного руху, порушення правил обгону, маневрування, 
черговості переїзду перехресть. Безсумнівно зовнішні несприятливі 
кризові явища в нашій країні, внутрішні психофізіологічні характерис- 
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тики особистості водія викликають певну зневажливість щодо 
додержання правил безпеки дорожнього руху [5, с. 228-229]. Тобто там, 
де їх суворе дотримання в більшій мірі залежить від культури і право- 
свідомості водія, водіння автотранспортом. Саме вони не дозволяють 
водію «вийти за межі безпеки своєї поведінки» (О. М. Костенко). Отже, 
культурологічний напрям у запобіганні автотранспортним правопору- 
шенням, має стати, на наш погляд пріоритетним. 

3. Сьогодні, на фоні характерних для нашого часу прагматизму, 
раціоналізму, технократизму, індивідуалізму, як би відсуваються на 
задній план духовні цінності, культура особистості та її поведінка у 
різних сферах свідомості й буття. Культура – це якісна характеристика 
розвитку суспільства. Культура – це регулятор, правило або вимога 
відповідно до якої люди будують свою поведінку та діяльність. Дії 
людей регулюються нормами та правилами, які вони для себе 
встановлюють. Людина може за власним бажанням керуватися ними 
або ігнорувати їх. Вибір дій залежить від рівня засвоєння культури, у 
тому числі культури праці. Чим вище рівень культури водія, тим 
обмеженою стає свобода вибору дій, підвищується модус обережності, 
який сам по собі зобов’язує дотримуватися у тому числі й правил 
безпеки дорожнього руху [6, с. 5, 13, 28]. 

4. Стратегією підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні 
на період до 2024 року ставиться дуже амбітна, на наш погляд, мета 
зниження рівня смертності внаслідок ДТП щонайменше на 30%, 
зниження ступеня тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод 
для учасників дорожнього руху та зменшення соціально-економічних 
витрат від дорожньо-транспортного травматизму та ін. Для досягнення 
цієї мети пропонується низка (сто потужних заходів організаційно-
управлінського, технологічного, правового, матеріально-ресурсного, 
інформаційно-роз’яснювального та ін. характеру), але серед них чітко 
не визначений культурологічний підхід до виконання цієї Стратегії. Без 
виховання нового типу водія з підвищеною безпековою мотивацією 
досягти «завітної» мети буде складно.  

5. До необхідності розробки культурологічної концепції (напряму) 
запобігання необережної злочинності, різновидом якої є злочинність у 
сфері безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, наполя- 
гають такі вітчизняні вчені, як С. І. Нежурбіда [7], О. М. Костенко [4], 
К. О. Полтава [2] та ін. Частіше мова йде про відсутність культури у 
структурі особистості злочинця-водія [5, с. 197]. Між тим, на нашу 
думку, запобіжний культурологічний напрям має розроблятися сто- 
совно таких складових руху, як: водій‒транспорт‒люди (пішоходи, 
пасажири та ін.)‒дорога (середовище)‒управління (державна політика 
щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, контроль, нормативно-
правове його забезпечення тощо). Культуризація цих складових без- 
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пеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, як імператив 
підвищення її рівня, потребує розробки і вмілого втілення у процес 
розвитку громадянського суспільства практичних ефективних методів  
і заходів запобігання правопорушень у цій сфері. Вважаю, що їх 
конкретизацію має ініціювати «прикладна культурологія безпеки 
дорожнього руху», яку потрібно створити. 
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Останнім часом робота вітчизняних митних органів отримує багато 

критики від політиків і бізнесменів, журналістів і громадян, а також від 

уряду та Президента України. При цьому претензії до цієї структури та 
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пропозиції відрізняються інколи до протилежного: поки одні жаліються 

на надмірну суворість та складність процедур митного контролю, 

вимагаючи створити виключно усміхнену сервісну службу, інших 

обурює невиправдана лояльність до порушників встановлених правил 

переміщення товарів через кордон та відсутність дієвих механізмів 

захисту державних інтересів. Тут, на нашу думку, важливо приймати не 

ситуативні рішення, а впроваджувати науково обґрунтовану концепцію 

розвитку, орієнтовану на міжнародні стандарти діяльності митних 

адміністрацій та кращі організаційні практики зарубіжних країн. 

На Форумі розвитку громадянського суспільства «Точка неповер- 

нення» М.Маринович нагадав вдало підмічену британським аналітиком 

Джеймсом Шерром особливість нашої держави: «Україна – країна зі 

слабкою державою і сильним громадянським суспільством», та сфор- 

мулював надзвичайно важливе завдання громадянського суспільства: 

змусити державу бути справедливою та ефективною [1]. 

Підтримуючи думку, що митниця є невід’ємним інструментом 

державного апарату, у повній мірі відносимо до неї вимоги щодо 

справедливості та ефективності. Звичайно, українське суспільство 

також хоче мати митницю «як за кордоном»: надійну, некорумповану, 

професійну, із широкими правоохоронними повноваженнями, здатну 

реально протидіяти злочинності на кордонах та співпрацювати з 

уповноваженими іноземними органами, наділену повноваженнями на 

слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, забезпечену та добре 

навчену поводитись зі зброєю, сучасними технічними та спеціальними 

засобами.  

Однак, дев’ять років активних, але при цьому різновекторних 

трансформацій митної системи (об’єднання з податковою службою в 

Міністерство доходів і зборів у 2012 р., перетворення міністерства в 

Державну фіскальну службу у 2014 р., роз’єднання служб у 2018 р., 

зменшення кількості митниць з 26 до 16 у 2019 р., зміна принципів 

функціонування Держмитслужби шляхом переходу у формат однієї 

юридичної особи з одночасним відновленням митниць у кожній 

області, експерименти в системі проходження служби в митних органах 

та впровадження контрактної форми трудового договору – у 2021 році), 

не сформували єдиного підходу у визначенні напрямків подальшого її 

розвитку. Через занадто швидкі і недостатньо обґрунтовані ідеї рефор- 

мування митної служби фактично складається ситуація, коли до завер- 

шення одного варіанта вдосконалення ініціюється новий, при цьому не 

проводиться аналіз результатів попереднього, не надається оцінка 

запроваджених змін, не підраховується вартість таких новацій, не 

ставиться питання про відповідальність.  



 

225 

Переконані, що таке розмаїття незавершених змін не дозволяє ні 

уряду, ні суспільству, ні персоналу митних органів відчути позитивні 

зрушення, а нестабільність системи й відсутність чіткої перспективи 

призводить до зміщення пріоритетів та низької мотивації. Нами вже 

обґрунтовувалось у попередніх дослідженнях, що концепція такої 

перебудови не може бути короткостроковою, а подібні шарахання 

жодним чином не підвищують інституційну спроможність служби 

[2, с. 425]. Розбалансовується і правове забезпечення, коли окремі 

зміни правових норм в митному законодавстві не узгоджуються ні між 

собою, ні з науковими розробками, ні із попередньою логікою регулю- 

вання правовідносин в певній сфері (до прикладу – більш ніж п’яти- 

річна епопея по врегулюванню питання реєстрації та оподаткування 

авто з іноземною реєстрацією). 

В Україні давно і на різних рівнях говорилось про необхідність 

надання вітчизняним митним органам права здійснювати оперативно-

розшукові заходи. Тим більше, що здійснення митними адміністра- 

ціями такого роду діяльності є загальносвітовою практикою, а серед 

країн Євросоюзу та СНД лише митна служба України до тепер не про- 

водить таких заходів [3, с. 119]. В контексті майбутнього розширення 

ЄС за рахунок нових членів Європейська комісія вживає всіх необ- 

хідних заходів для того, щоб подібні повноваження були також надані і 

митним адміністраціям країн-кандидатів. 

Недостатньо повноважень у вітчизняних митників і щодо протидії 

незаконному переміщенню товарів та предметів через кордон, чергову 

хвилю активізації боротьби з яким переживає сьогодні українське 

суспільство. Безпрецедентні заходи у квітні 2021 року були прийняті 

РНБО: уведені санкції щодо ряду юридичних (79 компаній) та фізичних 

осіб, яких називають топ-10 української контрабанди [4]. 

Однак, подібні акції не змінюють досить низького рівня 

організаційного та правового забезпечення захисної функції митних 

органів. 

Майже дев’ять років, після змін законодавства, що відбулись 

у листопаді 2012 р. митниці не проводять невідкладних слідчих дій 

(дізнання) у справах про контрабанду. Попри те, що у 2013 році окремі 

їх підрозділи (на той час в складі Міністерства доходів і зборів) 

формально й отримали повноваження проводити негласні слідчі 

(розшукові) дії за дорученням слідчого, за період, що минув, не було 

вжито організаційних заходів для практичної реалізації такої діяль- 

ності. І хоча митні органи України зазнали ряд організаційних та фун- 

кціональних реформ у складі Міндоходів, ДФС і вже в Держмитслужбі, 

проте спеціалізовані підрозділи (оперативні в розумінні кримінального 

процесуального законодавства) створені так і не були; не було внесено 



 

226 

змін в митне законодавство, як і не видано підзаконних (відомчих) 

актів, які б визначали спеціальний порядок здійснення такого роду 

діяльності та коло посадових осіб митниці, уповноважених на її прове- 

дення. Наведене зайвий раз підтверджує, що для формування ефектив- 

ної та раціональної митної служби, здатної виявляти, запобігати та 

фіксувати злочини й готувати матеріали для притягнення правопоруш- 

ників до відповідальності, необхідна довгострокова концепція.  

Подією, яка може бути реальним поштовхом у вдосконаленні інсти- 

туційних спроможностей сучасної митниці, стало представлення Голо- 

вою Держмитслужби Павлом Рябікіним 2 квітня цього року на засі- 

данні РНБО Стратегії протидії порушенням митних правил та кон- 

трабанді [5], яка була позитивно оцінена і схвалена. Який же комплекс 

заходів вона передбачає? 

По-перше, ресурсне забезпечення Держмитслужби, спрямоване на 

зменшення корупційних ризиків та людського фактору, що впрова- 

джуватиме ІТ-системи нового типу з мінімізацією впливу людського 

фактору, розвиватиме інфраструктуру пунктів пропуску, продов- 

жуватиме кадрову реформу.  

Другим кроком має стати розвиток оперативних заходів; який  

окрім посилення існуючої взаємодії з правоохоронними органами, 

включає ініціювання переговорів на рівні Уряду щодо обміну митною 

інформацією з ЄС, Китаєм та Туреччиною.  

По-третє, нормативно-правове регулювання та внесення необхідних 

змін до чинного законодавства. Для підвищення ефективності протидії 

контрабанді та порушенням митних правил Держмитслужба планує 

працювати над питаннями зменшення межі безмитного ввезення 

товарів експрес-перевізниками до рівня ЄС, уніфікації ставок ввізного 

мита, впровадження низки принципових змін до чинних нормативно-

правових актів щодо криміналізації «товарної» контрабанди, надання 

митним органам права не лише на оперативно-розшукову діяльність,  

а і досудове слідство, впровадження інституту фінансової відповідаль- 

ності юридичних осіб за митні правопорушення та ін. 

Сподіваємось, що цього разу мова йде не про імітацію реформ, а 

про дійсно системні зміни, які дозволять українській митниці отримати 

статус правоохоронного органу, налагодити міжнародну взаємодію з 

митними адміністраціями та заявити про реальні здобутки у протидії 

контрабанді. 
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м. Київ, Україна 

 

Проєкт Кримінального кодексу України (далі – Проєкт) від  

29 березня 2021 р. [1] майбутній закон України має врегульовувати 

суспільні відносини між державою та іншими особими, які вчиняють 

кримінально протиправні діяння. Основними складовими елементами 

законодавчої техніки має виступати мова та термінологія. Однак 

суперечності термінології, що розміщується у Проєкті є недооцінкою 

правил законодавчої техніки, що призведе до численних помилок на 

практиці. 

Автори Проєкту намагають замінити термін «тілесне ушкодження» 

на «шкоду здоров’ю людини», однак в тексті Проєкту поряд з терміном 



 

228 

«шкода здоров’ю людини» знову зустрічається «тілесне ушкодження» в 

п. 55 ч. 2 ст. 1.3.1; п. «б» ч. 6 ст. 3.5.1. 

На наш погляд, у Проєкті та чинному КК України до дискусійної 

ознаки тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121) відноситься – 

каліцтво статевих органів. Каліцтво статевих органів може 

взаємозамінятися іншими його ознаками «втрата будь-якого органу або 

його функцій» або «розлад здоров’я, поєднаний зі стійкою втратою 

працездатності не меш як на одну третину». Правила судово-медичного 

визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень [2] (п. 2.1.4) 

зазначають, що до не загрозливих для життя ушкоджень, що належать 

до тяжких за кінцевим результатом та наслідками слід відносити і 

втрату репродуктивної здатності – втрату здатності до злягання чи 

втрату здатності до запліднення, зачаття та дітородіння (розродження). 

В деяких випадках каліцтво статевих органів може призвести до втрати 

репродуктивної здатності. 

У п. «в» ч. 1 ст. 1.3.4 Проєкту надано визначення «тяжка шкода 

здоров’ю» – шкода здоров’ю, яка характеризується: втратою будь-якого 

органу чи його функції; каліцтвом статевого органу; стійким розладом 

психіки; розладом здоров’я, поєднаний зі стійкою втратою загальної 

працездатності понад 33 відсотки або повною втратою професійної 

працездатності; перериванням вагітності; непоправним спотворенням 

обличчя чи тіла або іншими наслідками, наявність яких становить 

небезпеку для життя особи. Отже, намагання «врегулювати» ознаки 

тяжких тілесних ушкоджень (чинна термінологія) у Проєті, призведе до 

ще більшої неузгодженості, так як однак із ознак «непоправ- 

ним спотворенням обличчя чи тіла» в повній мірі охоплює іншу  

ознаку «каліцтво статевого органу», якщо це не призводить до втрати 

репродуктивної здатності. 

Підсумовуючи вище зазначене, хотілося би наголосити, що 

термінологія Законодавства України про кримінальну відповідальність 

має бути точною, відповідати змісту та не містити зайвої деталізації. 

Зміна певних положень КК України забезпечили б точну та повну 

відповідність змісту деякої термінології та її призначення, вичерпний 

обсяг правового регулювання, ясність та доступність. 
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ЗАХОДІВ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

Назаров В. В. 

доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри кримінального процесу та криміналістики  

Академії адвокатури України 

м. Київ, Україна 

 
За ступенем «насиченості» державним примусом кримінальне 

провадження посідає перше місце серед усіх відомих нашому праву 
процедур. Найбільш суворими порівняно з іншими заходами примусу є 
запобіжні заходи. Їх застосуванню передує чимало процедур, дотри- 
мання яких має убезпечувати від незаконного порушення прав та 
свобод підозрюваного, обвинуваченого. 

Частиною 1 статті 176 КПК України передбачено цілу низку 
запобіжних заходів для того, щоб при їх обранні можна було не лише 
врахувати тяжкість учиненого кримінального правопорушення, особу 
підозрюваного, обвинуваченого чи інші обставини, а й обрати доціль- 
ний у певній ситуації запобіжний захід. Застосування будь-якого запо- 
біжного заходу є виключним правилом, має бути максимально ефек- 
тивним та чітко врегульованим законом. За даними судової статистики, 
протягом 2019 року слідчі судді розглянули 50,3 тис. клопотань про 
застосування запобіжних заходів, із яких задоволено 36,3 тис. (72 % від 
кількості розглянутих); 2018 року цей показник становив 50,8 тис. 
клопотань про застосування запобіжних заходів, із яких задоволено 
35,1 тис. (69,1 %); 2017 року розглянуто 51,6 тис. клопотань, із яких 
задоволено майже 35,2 тис. (68,2 %) [1]. 

Кожен із визначених у законі запобіжних заходів з тим чи іншим 
ступенем успішності може виконати певну мету кримінального прова- 
дження. Це надає стороні обвинувачення право вибору оптимального 
запобіжного заходу в конкретній ситуації. Водночас незважаючи на 
визначений у КПК України порядок їх застосування, є чимало випадків 
порушення законності з боку сторони обвинувачення саме процесуаль- 
ного порядку застосування деяких з них. Слідча та судова практика в 
досліджуваній сфері певним чином характеризує проблемні ланки, які 
потребують особливого детального підходу й вирішення. Зокрема, під 
час подання клопотань про застосування запобіжного заходу слідчі 
судді не рідко визнають їх невідповідними вимогам закону, а саме 
через брак повних даних щодо підозрюваного, відомостей про суди- 
мість, обставини вчинення кримінального правопорушення, відсутність 
у протоколах затримання особи дати та часу такого затримання чи 
конкретизації підстав, за наявності яких є необхідність у продовженні 
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строку запобіжного заходу, а також необґрунтованість винятковості 
обрання відповідного запобіжного заходу тощо. Унаслідок зазначених 
недоліків слідчі судді повертають такі клопотання, що, у свою чергу, 
негативно впливає на оперативність застосування необхідних заходів і 
тим самим знижує ефективність розслідування. 

Незважаючи на різноманітність запобіжних заходів, з кожним роком 
збільшується кількість випадків застосування до підозрюваних 
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Прикладом, частка 
клопотань щодо застосування тримання під вартою в загальній 
кількості всіх запобіжних заходів у 2019 році в середньому становила 
70,23 %. Для порівняння, частка клопотань щодо застосування застави, 
яка позиціонується як альтернатива триманню під вартою, становила 
лише 0,83 %. У 2020 році ситуація не покращилась, слідчими та проку- 
рорами було подано до судів першої інстанції лише 438 клопотань про 
застосування застави (для порівняння, найбільша кількість клопотань 
про застосування застави була у 2013 році – 1 404, що майже втричі 
більше чим на сьогодні) [2]. 

На державному рівні не вирішено питань щодо умов утримання 
підозрюваних, обвинувачених у СІЗО. Сучасні українські реалії 
свідчать, що в СІЗО порушуються абсолютно всі норми і умови 
тримання, харчування та вимоги санітарії. Зареєстрований у 2020 році у 
слідчих ізоляторах рівень захворюваності на туберкульоз майже в 100 
разів вище, ніж поширення цього захворювання серед цивільного 
населення [3]. Нині відсутні будь-які дослідження впливу вірусу 
COVID-19 на арештованих, які одразу потрапляють до групи ризику. 
Обмеження зовнішніх контактів через заборону побачень та передач не 
вирішують відповідну проблему, оскільки залишаються два критичні 
фактори – перебування великої кількості заарештованих в одній камері 
та відсутність розвиненої інфраструктури для лікування в СІЗО, що в 
сукупності може призвести і призведе до масових летальних випадків 
серед заарештованих. 

У 2020 році Кабінет міністрів України запровадив експери- 
ментальний проект, згідно з яким заарештовані можуть за певну плату 
покращити свої умови тримання під вартою в слідчому ізоляторі. 
Ефективність такого експерименту покаже час. Разом з тим вважаємо, 
що доцільно було б більше приділяти увагу поліпшенню людських 
умов перебування заарештованих загалом, а не лише за окрему плату, а 
також зменшити кількість заарештованих у камері, яка на сьогодні 
сягає 12 чи 16 осіб. 

Окремі проблеми виникають й при застосуванні інших запобіжних 
заходів. Так, абсолютно неоднозначним є такий захід, як особиста 
порука. У кримінальному процесуальному законі не міститься визна- 
чення поняття «поручитель», що безперечно є недоліком, оскільки 
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чітко не передбачено вимог до поручителя, а також відсутні критерії 
оцінювання, чи заслуговує поручитель на довіру, чи ні. Отже, слідчий, 
прокурор, слідчий суддя мають керуватися лише власним переко- 
нанням, що є достатньо суб’єктивним чинником. До того ж поняття 
«довіра» підсилюється прикметником «особлива довіра», що усклад- 
нює його розуміння, а також законодавцем не передбачено, чим саме 
визначається «особлива довіра» та в чому вона полягає. 

Не врегульовано та непередбачено в законодавстві, яким чином 
поручитель має впливати на підозрюваного для виконання останнім 
покладених на нього обов’язків, а також питань, чи може поручитель 
застосовувати заходи фізичного примусу щодо підозрюваного, 
затримувати його і доставляти до органу розслідування при спробі 
втечі, запобігати діям підозрюваного, спрямованих проти органів 
досудового розслідування, при припиненні нових кримінальних право- 
порушень підозрюваним.  

Зазначимо, що в разі невиконання підозрюваним узятих на себе 
обов’язків при застосуванні особистої поруки теоретично, крім факту 
порушення підозрюваним запобіжного заходу, потрібно довести вину і 
бездіяльність поручителя, несумлінність виконання ним своїх обов’яз- 
ків. Однак на практиці довести зазначене дуже складно, оскільки дії 
поручителя, що забезпечують належну поведінку підозрюваного, 
мають не процесуальний характер та не передбачені законом.  

Підводячи підсумок, зазначимо, що норми КПК України, які регла- 
ментують застосування запобіжних заходів, на сьогодні не досконалі. 
Усунення відповідних огріхів має збалансувати систему запобіжних 
заходів, установити ті правові конструкції, що зможуть забезпечити 
ефективне вирішення завдань кримінального провадження, а також 
визначити баланс між примусом та конституційними правами людини.  
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Право на таємницю кореспонденції є фундаментальним правом 

кожної людини, яке дістало визнання в багатьох міжнародних 

документах.  

Право на конфіденційність кореспонденції було закріплено в 

міжнародному праві в 1948 році. Зокрема, ст. 12 Загальної Декларації 

прав людини від 10.12.1948 року проголошує: «Ніхто не може 

зазнавати безпідставного втручання у його особисте і сімейне життя, 

безпідставного посягання на недоторканність його житла, таємницю 

його кореспонденції або на його честь і репутацію. Кожна людина має 

право на захист закону від такого втручання або таких посягань»  

[1, с. 14–15]. 

Згодом ці положення було враховано і розвинуто у ст. 8 

Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод 

від 04.11.1950 року, відповідно до якої: «Кожна людина має право на 

повагу до її особистого та сімейного життя, житла і таємниці кореспон- 

денції. Держава не може втручатися у здійснення цього права інакше 

ніж згідно із законом та у випадках, необхідних у демократичному 

суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки або еконо- 

мічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і зло- 

чинам, для захисту здоров’я або моралі чи з метою захисту прав і 

свобод інших людей» [2, с. 70–71]. 

Актом міжнародного визнання України як демократичної правової 

держави став вступ України 09.11.1995 року до Ради Європи та 

ратифікація 17.07.1997 року Верховною Радою України Європейської 

Конвенції про захист прав людини і основних свобод (Конвенція) від 

04.11.1950 року та протоколів до неї. 

В Україні Конвенція має такий самий статус, як і інші законодавчі 

акти, тобто є частиною національного законодавства України згідно із 

положенням ст. 9 Конституції України, яка проголошує, що «чинні 

міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верхов- 

ною Радою України, є частиною національного законодавства України. 
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Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції Украї- 

ни, можливе лише після внесення відповідних змін до Консти- 

туції України».  

Сфера дії норм Конвенції, що закріплює право на таємницю корес- 

понденції, визначається підходом Європейського Суду до тлумачення 

термінів «кореспонденція», «втручання з боку державних органів»  

у реалізацію цього права, а також терміну «жертва» втручання 

зазначеного права. 

Аналіз рішень Європейського суду з прав людини («Класс та інші 

проти ФРН» (1978 р.), «Мелоун проти Сполученого Королівства»  

(1984 р.), «Круслен проти Франції» (1990 р.), «Ювіг проти Франції» 

(1990), «Крем’є проти Франції» (1993 р.), «Аманн проти Швейцарії» 

(2000 р.), «Полторацький проти України» (2003 р.), «Кузнєцов проти 

України» (2003 р.), «Назаренко проти України» (2003 р.), «Алієв проти 

України» (2003 р.), «Данкевич проти України» (2003 р.), «Хохлич 

проти України» (2003 р.), «Волохи проти України» (2007 р.) та ін.) дає 

можливість сформулювати положення, що визначають відповідність 

національного законодавства, яке врегульовує право на таємницю 

кореспонденції, вимогам Конвенції. 

Обмеження органами влади права на таємницю кореспонденції 

повинно відбуватися відповідно до закону, який міститься у чинному 

національному законодавстві і відповідає вимогам: а) «доступності», 

коли особа має можливість переконатися, що процедура обмеження 

права на таємницю кореспонденції відповідає нормам законодавства;  

б) «передбачуваності», тобто особа має бути здатною (якщо необхідно, 

з допомогою адвоката) передбачити певні наслідки свого діяння;  

в) «якості», тобто закон має передбачати надійні ефективні гарантії 

проти зловживань, до яких належать:  

– вичерпний перелік злочинів (які особа планує, вчиняє або 

вчинила), скоєння яких може призвести до прослуховування 

телефонних розмов;  

– категорія осіб, телефони яких можна прослуховувати;  

– отримання необхідної інформації іншими методами неможливе 

або ускладнене, тобто такі обмежувальні заходи застосовуються тоді, 

коли використано всі інші засоби розкриття злочину;  

– санкціонування цих заходів тільки на підставі мотивованого 

письмового клопотання відповідної посадової особи високого рангу;  

– дозволяти їх проведення тільки після отримання санкції органу 

або посадової особи, що не належить до виконавчої влади, бажано 

судді;  
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– подальший контроль за діями осіб, що ініціювали звернення до 

суду, і можливий контроль за діями судді, котрий видав ордер, з боку 

вищестоящих судів; 

– необхідність дотримання конфіденційності відносин між 

підозрюваним або обвинуваченим і захисником; 

– встановлення обмеження на тривалість прослуховування;  

– встановлення правил підготовки та надання доповіді щодо 

матеріалів перехоплених повідомлень; 

– запобіжні заходи, що мають вживатися, для забезпечення 

недоторканості й цілісності запису під час передачі його судді та 

стороні захисту для можливої перевірки; 

– наявність у осіб можливості захищати себе законними засобами;  

– заборона вдаватися до обманів і провокацій з метою отримання 

інформації; 

– заходи з недопущення випадків втрати матеріалів і прослухо- 

вування в ході їх обміну між різними державними органами; 

– визначення обставин, за яких записи телефонних розмов 

підлягають знищенню, особливо у випадках, коли справу припинено 

або підсудного було виправдано в суді. 

Право на таємницю кореспонденції може обмежуватися лише  

у виняткових випадках для захисту демократичних інституцій 

суспільства. 

Незважаючи на те, що практика Європейського суду з прав людини 

стосовно інших країн є обов’язковою для застосування суддями 

національних судів при вирішенні справ, окремі норми чинного 

законодавства України не відповідають деяким із вказаних вимог та не 

узгоджуються з Основним законом України.  

Зокрема, в ст. 250 КПК України «Проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді» передбачено, 

що у виняткових невідкладних випадках негласна слідча (розшукова) 

дія може бути розпочата до постановлення ухвали слідчого судді за 

рішенням слідчого, узгодженого з прокурором, або прокурором. Однак, 

такий позасудовий порядок накладення арешту на кореспонденцію  

та зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж не 

узгоджується зі ст. 31 Конституцією України.  

Окрім того, в п. 55 рішення Європейського cуду з прав «Класс  

та інші проти ФРН» визначено: перевірка правомірності заходів, що 

обмежують права особи, може здійснюватися в три етапи: коли вперше 

видано розпорядження про такі заходи, під час здійснення таких 

заходів або після їхнього завершення. Водночас подальший судовий 

контроль за діями осіб, котрі ініціювали звернення до суду про обме- 



 

235 

ження права особи на таємницю кореспонденцію чинним законо- 

давством України не передбачений. 

Розглянуті нами проблемні питання правового регулювання обме- 

ження права на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної 

та іншої кореспонденції не є вичерпними. Оскільки Україна, як і 

багато інших держав, зобов’язалася забезпечити будь-якій особі права  

і свободи, проголошені в міжнародно-правових актах, то проб- 

лема дотримання прав і свобод людини під час обмеження права  

на таємницю кореспонденції потребує, на нашу думку, подальшого 

законодавчого опрацювання. 
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Одним з методів, що дозволяють встановити період часу, до якого 

можна віднести смерть потерпілого, є ентомологічне дослідження, коли 

знаходять на трупі комахи або їх останки [1]. Вчені-криміналісти опи- 

сують випадок, коли за допомогою ентомологічних досліджень вдалося 

встановити час та місце смерті особи. Так, у грудні в 300 м від моря 

були виявлені череп, лопаткові, тазові кістки, плечові, променеві, права 

стегнова і п’яткова кістки людини і частина одягу. Кістки знаходилися 

на відстані 20-30 м один від одного (мабуть внаслідок руйнування 

трупа тваринами) [2–4]. 
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Експертові, зокрема, було запропоновано питання: чи не могла 

смерть настати до весняно-літнього періоду, тобто 10-11 місяців тому. 

Кістки були вологі, якби промаслені, щільні, важкі, сірувато-білясті, з 

легким коричневим відтінком, різким гнильним солодкуватим запахом, 

що поєднується з запахом згірклого жиру. На черепі, лопатках, плечо- 

вих, ліктьових і п’яткової кістках, а також на правій безіменній кістці 

м’які тканини повністю були відсутні. Вони частково збереглися лише 

біля головки стегнової кістки і в області лобка зліва у вигляді щільної 

буро-коричневою м’язової тканини і невеликої ділянки муміфікованою 

шкіри з незначним числом волосся. Поверхні кісток гладкі, без слідів 

«вивітрювання» поверхневого шару, «дефектів» компактного шару 

в області епіфізів або інших будь-яких ознак руйнування. Кістковий 

мозок був відсутній.  

Таким чином, зовнішній вигляд кісток свідчив про їх відносну 

«свіжість», що не дав жодних об’єктивних підстав для судження, до 

якого періоду року могла бути віднесена смерть. Оглядаючи поро- 

жнину черепа, експерти звернули увагу на те, що внутрішня поверхня 

його правої половини покрита тонким шаром щільної підсохлої маси 

буро-коричневого кольору, серед якої знаходилися лусочки і частини 

висохлих личинок комах сірувато-світло-коричневого кольору, дов- 

жиною від 0,3 до 1 см і діаметром до 0,3 см, лялечки мух темно-

коричневого кольору, залишки дорослої мухи і кілька сухих дрібних 

листків. Трохи комах виявлено і на інших кістках.  

Ентомологічним дослідженням серед зібраних хітинових залишків 

вдалося визначити: частина черевця і лапку зеленої падальної мухи  

(рід Lucilia), оболонки личинок веснянок (роду Plecoptera), останки  

2 личинок жука-шкіроїда (сімейство Dermestidae), 2 добре збережені 

пупарії (лялечки) мух (сімейство Tachinidae) і дрібного жука (сімейство 

Dermestidae).  

Виявлення цих комах дозволило зробити висновок, що початок 

гниття трупа може відноситися до періоду ранньої весни. При цьому ми 

виходили з таких положень. Веснянки мешкають в гірських річках 

Чорноморського узбережжя і повноводних струмках, що протікають по 

дону річки. Вихід комах з личинок відбувається на початку або  

в середині березня. Виілод дорослих веснянок відбувається після того, 

як личинки виповзуть та підносяться над водою. Сильні вітри, 

очевидно, перенесли легкі оболонки личинок спочатку на схил щілини, 

а потім на залишки трупа.  

Останки личинок мух свідчили про те, що після дня смерті людини 

стояли теплі дні, протягом яких личинки були відкладені і з них 

встигли виплоду дорослі комахи. У приморських районах з їх теплим 

кліматом виліт деяких мух з Пупара (в тому числі що відносяться до 
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сімейства Tachinidae, в яке входять зелені каліфориди) можна спо- 

стерігати вже в лютому. Самки зеленої падальної мухи мають дуже 

розвиненою здатністю виявляти запах трупа, при цьому личинки їх 

з’являються вже через добу після відкладання яєць.  

Висновок ентомологів підтверджувався також виявленням жука-

шкіроїда, що особливо важливо тому, що мухи могли розмножуватися 

на останках трупа в наступні теплі періоди року. Відомо, що шкіроїди 

поїдають саме свіжу шкіру, а м’язи і зв’язки їх не приваблюють. 

Виходячи з того, що при гнитті трупа шкіра швидко загниває, поява 

шкіроїдів, що вилітають ранньою весною, слід віднести до періоду часу 

до розвитку цього процесу. Залетіти на кісткові останки випадково 

шкіроїди не могли; наявність личинок свідчило про те, що жуки 

розмножувалися на трупі. Крім цього, висновок про те, що початок 

гниття трупа відноситься до ранньої весни і, отже, смерть потерпілого 

могла наступити до цього періоду, повністю співпадало з даними 

слідства. В результаті ідентифікації, здійсненої за залишками одягу, 

встановлено, що знайдені залишки тіла належать особі, яка зникла на 

полюванні саме в той час і пропала без вісті. Геномодаклилоскопічне 

(експертиза ДНК) дослідження не проводилося.  

У висновку слід підкреслити, що для успішного застосування 

ентомологічного методу при судово-медичних експертизах, крім 

ретельного дослідження стану трупа, врахування кліматичних та інших 

природних умов, необхідно зібрати зразки всіх наявних на трупі видів 

комах на всіх стадіях розвитку та звернутися за консультацією до 

ентомологів та включити їх до складу комплексної комісійної 

експертизи [5–7]. 
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Україна наближається до святкування 30-річчя з дня набуття 

незалежності. Влада планує низку суспільно-політичних заходів, 

проведення конференцій та інших наукових заходів, метою яких є 

оцінка пройденого шляху та визначення подальшого розвитку 

суспільства. Це відрізок часу, який дає можливість говорити про 

перехід від емпірико-соціологічного до історичного масштабу оцінки 

соціальних явищ та їх кримінально-правових наслідків. Зокрема, 

соціальні події з розрізнених фактів шикуються у вектор, який можна 

розглядати як кримінологічні чинники, що впливають на злочинність.  

У цей час у сфері економіки відбувалися глибокі трансформації, 

руйнування комунальної та державної форм власності й становлення на 

їх руїнах приватної, у першу чергу великої власності. На сьогодні 

практично приватизовано майже все майно, що належало до кому- 

нальної і державної власності. При цьому унаслідок недосконалого 
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законодавства щодо оцінки вартості та непрозорого механізму прива- 

тизації об’єктів власності цей процес завершився зосередженням 

національного багатства у володінні невеликої кількості осіб. 

Нагадаємо, що 16 липня 1990 року Верховна Рада Української PCP 

прийняла Декларацію про державний суверенітет, якою «виражаючи 

волю народу України», а також «прагнучи створити демократичне 

суспільство» та «визнаючи необхідність побудови правової держави, 

маючи на меті утвердити суверенітет і самоврядування народу 

України», проголосила державний суверенітет України як верховен- 

ство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах 

її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах. 

Згідно з розділом II Декларації громадяни Республіки всіх національно- 

стей становлять народ України; народ України є єдиним джерелом 

державної влади в Республіці; повновладдя народу України реалізу- 

ється на основі Конституції Республіки як безпосередньо, так і через 

народних депутатів, обраних до Верховної і місцевих Рад Української 

PCP. Декларація закріпила право власності Українського народу: 

«Народ України має виключне право на володіння, користування і 

розпорядження національним багатством України. Земля, її надра, 

повітряний простір, водні та Інші природні ресурси, які знаходяться в 

межах території Української PCP, природні ресурси її континенталь- 

ного шельфу та виключної (морської) економічної зони, весь 

економічний і науково-технічний потенціал, що створений на території 

України, є власністю її народу, матеріальною основою суверенітету 

Республіки і використовуються з метою забезпечення матеріальних і 

духовних потреб її громадян». 

 Приступаючи до приватизації усіх сфер власності, влада з 

невідомих причин не провела оцінку національного багатства, яке є 

капіталом. Як відомо, найбільше в Україні ігнорується людський 

капітал, його здоров’я, освіта і професійні здібності. Демографічні 

втрати в Україні набули катастрофічних розмірів за рахунок переви- 

щення смертності над народжуваністю та трудової міграції. Кількість 

населення вже зменшилася порівняно з 1991 р. з 52 млн. до 41 млн.  

у 2021 р. 

 Найбільша перешкода, що заважає отримувати користь від капі- 

талу – це нездатність продукувати капітал. Капітал – це фактор, який 

позитивно впливає на продуктивність праці та створює багатство 

країни. Це наріжний камінь прогресу і єдина річ, яку бідні країни не 

можуть випродукувати для себе, хоч би як їхнє населення залучалося 

до діяльності, притаманної капіталістичній економіці. Наприклад, у 

Гаїті, найбіднішій країні Латинської Америки, сумарна вартість активів 

бідняків у 150 разів більша за всі іноземні інвестиції, отримані від 1804 
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року, коли країна здобула незалежність від Франції. Але їхні ресурси 

мають неповноцінну форму: будинки зведені на землі, права на яку 

належно не зафіксовані; підприємства юридично не зареєстровані, а 

їхню відповідальність не визначено; виробництво розташоване там, де 

фінанси й інвестори не можуть його побачити. Позаяк права власності 

не зафіксовані належно, ці активи не можна перетворити на капітал, 

продати поза межами вузького кола, де люди знають і довіряють одне 

одному, використовуючи як заставу по кредиту або як частку в 

інвестиціях.  

У розвинутих країнах навпаки: кожен клаптик землі, кожна споруда, 

кожен верстат, кожен товар має відображення в документі про 

власність, який є видимою верхівкою великого прихованого процесу, 

що пов’язує всі ці активи з рештою економіки. 

 Тим часом Україна володіє значним земельним потенціалом, який 

становить 5,7% території Європи. Із 60,3 млн. гектарів майже 70% 

становлять саме сільськогосподарські угіддя з високою родючістю. 

Такі показники підтверджують економічний потенціал, однак при 

цьому вимагають впровадження відповідальної та ефективної моделі 

раціонального використання землі та об’єктивної, неупередженої 

оцінки земельних ресурсів як складової національного багатства. 

До належної оцінки національного багатства України спонукають 

також дослідження зарубіжних аналітичних центрів. Так, за підрахун- 

ками швейцарських аналітиків, Україна має великий потенціал 

національного багатства на фоні зубожіння більшої частини населення. 

Україні належить значна частина світових запасів чорноземів, 

вартість яких в умовах постійного зростання дефіциту якісного продо- 

вольства на глобальному рівні важно переоцінити. Виведення землі 

сільськогосподарського призначення з режиму власності Українського 

народу призведе до того, що земля слугуватиме не засобом забез- 

печення конституційної мети і завдань держави, які визначено під час 

здійснення установчої влади від імені Українського народу, а стано- 

витиме пряму загрозу відчуження землі на користь іноземного капіталу 

та фактичне перетворення України на сировинну колонію. 

Останніми роками у рейтингах щодо оцінки світового багатства, де 

фігурує Україна, вона поступово здає свої позиції. Нещодавно опуб- 

лікована доповідь Науково-дослідного інституту швейцарської фінан- 

сової групи Credit Suisse "Звіт про глобальне багатство" (Global Wealth 

Report) спричинила песимістичні настрої щодо перспектив України, які 

зводяться до того, що громадяни України бідніші за європейців  

у 18 разів і це на фоні коли, імпорт в Україні дорогих автомобілів 

зростає, а капітал з України витікає в офшорні зони у розмірі, який 

майже дорівнює щорічному державному бюджету України.  



 

241 

Сукупний добробут населення світу за рік з липня 2018-го по 

липень 2019 року збільшився на 2,6% і досяг $360,6 трлн. З них 19% 

($68,1 трлн) володіє "клуб", куди входять 18 мільярдерів з різних країн 

світу. А загалом 10% населення планети володіють 82% світового 

багатства – і така концентрація капіталів, на думку фахівців, може 

призвести до глобальних і непередбачуваних конфліктів. 

 Жодна із наукових теорій донині не пояснила, як так правомірно 

сталося, що статки 26 найбагатших жителів Землі, як зазначив у червні 

2020 р. генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, еквівалентні 

половині багатства Землі. Водночас більше 70% людей на земній кулі 

живуть в умовах зростаючої нерівності. Єдиним критерієм нерівності 

він назвав відмінність у рівні фінансового добробуту. За словами  

А. Гутерріша, якість життя людей сьогодні залежить від їх статі, 

етнічного походження, раси, наявності інвалідності і багатьох інших 

аспектів. Він також заявив, що життя мільйонів людей на планеті 

багато в чому визначається факторами, що виникають безпосередньо в 

момент їх народження. На думку глави ООН, через високий рівень 

фінансового розшарування в світі виникає економічна нестабільність, 

корупція, фінансові кризи, зростання злочинності, в зв’язку з чим 

погіршується фізичне і психічне здоров’я людей [1].  

У 2018 р. міжнародне об’єднання Оксфам (Oxfam), метою діяль- 

ності якого є вирішення проблем бідності та пов’язаної з нею 

несправедливості, опублікувало доповідь про майнове розшарування в 

світі. У цій доповіді, приуроченій міжнародному економічному форуму 

у швейцарському Давосі, вказується, що статки найбагатших людей 

планети за рік зросли і нині лише 1% населення Землі володіє більш 

ніж половиною всіх багатств. Бідна ж половина населення Землі 

задовольняється менш 1% світового багатства, або навіть 0,5%, якщо 

відняти їх чисті борги [2]. Один відсоток населення Землі – це точно не 

26 людей. Зміни, що відбулися за три роки, зрозуміло засвідчують, про 

які реалії йде мова. 

 Вказані світові тенденції повною мірою реалізуються і в Україні, де 

розрив між багатими і бідними приголомшує, а майнова нерівність 

породжує конфлікти у суспільстві, недовіру до влади тощо. За 

сукупним багатством Україна посідає 58 місце із 138 країн світу 

(попереду Аргентина, позаду Марокко) – його розмір, на думку 

спостерігачів, складає $308 млрд. Для порівняння, це майже втричі 

більше ніж офіційний ВВП України ($131 млрд). Логічно припустити, 

що аналітики рахують вартість усіх можливих активів, якими на 

конкретний момент часу володіють громадяни тієї чи іншої країни, 

привівши до еквіваленту «у.о».  
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 В Україні дослідники нарахували 21 тисячу 306 мільйонерів. Ця 

кількість забезпечила нашій країні 56 місце в рейтингу (попереду 

Казахстан, позаду Угорщина і знову Аргентина). Цікаво, що вітчизняна 

офіційна статистика за 2018 рік зафіксувала лише 4817 мільйонерів. 

Між тим, швейцарці прогнозують за 5 років збільшення в Україні 

кількості мільйонерів до 31 тисячі осіб.  

Зауважимо, що це відбувається під супроводом так званих реформ 

митної та податкової служби, судової системи, органів, які мають 

боротися з корупцією, а насправді самі нерідко перетворюються на 

кримінологічний чинник, що позначається на міжнародниму рейтингу 

нашої держави. Це впливає на свідомість громадян, які з кожним роком 

все більше відмовляються довіряти як органам правопорядку та 

прокуратури, так і правосуддю. І мабуть мають для цього всі причини, 

бо станом на червень 2020 рік Україна посідала 148 сходинку між 

Венесуелою та Нігерією із 163 позицій за Міжнародним рейтингом 

найбезпечніших для життя країн під назвою Global Peace Index. Ви 

тільки вдумайтесь, в цьому рейтингу нас обігнали навіть такі 

Африканські країни як Зімбабве та Нігерія! Нагадаємо, що шість років 

тому Україна посідала 144 сходинку, з 2010 по 2013 році – 120,  

а у 2009 році ще більш привабливішу – 118! Влада, як, до речі, і 

попередня, протягом останніх 2-х років будь-яких висновків з цього 

приводу не зробила. Вона не тільки не реагує на вкрай низьку 

ефективність роботи органів кримінальної юстиції, у т. ч. і 

новостворених, але й продовжує практику їх руйнації під виглядом 

псевдореформ.  

Підсумовуючи вищевикладене, можемо констатувати, що на основі 

оцінок незалежних експертів необхідно розробити механізм оцінки 

національного багатства України, надати його законодавче визначення, 

конституційно-правовий, цивільно-правовий та кримінально-правовий 

механізм його захисту. 
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ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПСИХОЛОГІЇ 

В ХОДІ ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНЬОГО 

ПІДОЗРЮВАНОГО ПРОКУРОРОМ 

 

Юрченко В. В. 

здобувач ступеня доктора філософії кафедри юридичної психології 

Національної академії внутрішніх справ, 

прокурор 

Немирівської окружної прокуратури Вінницької області 

м. Немирів, Вінницька область, Україна 

 

Для належного здійснення процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням прокурору необхідний детальний аналіз шляхів та умов 

використання спеціальних психологічних знань та методик при прове- 

дення слідчих (розшукових) дій. 

Під час досудового розслідування виникають питання, для з’ясу- 

вання яких недостатньо професійних знань прокурора, в результаті 

чого використовуються спеціальні знання в галузі психології. Зазви- 

чай, це стосується, дослідженню особливостей психічної діяльності 

свідків, потерпілих, підозрюваних, їх емоційних реакцій, психічних 

властивостей, станів тощо.  

У судово – психологічній та криміналістичній літературі вважається 

твердження про те, що без психологічного контакту не можна обійтись 

у жодній слідчій дії, що пов’язана зі спілкуванням [2, c. 12].  

В умовах сьогодення процесуальні керівники не досить часто 

використовують надані їм кримінально – процесуальним законо- 

давством повноваженнями щодо самостійного допиту свідків, потер- 

пілих, підозрюваних. Самостійне проведення вказаної процесуальної 

дії у свою чергу сприятиме встановлення та налагодженню психологіч- 

ного контакту з вказаними вище особами. 

Знання прокурором психології формування показань, вікових та 

індивідуальних особливостей допитуваного має вагоме значення для 

правильного обрання прийомів встановлення психологічного контакту, 

режиму проведення допиту, оцінки його показань і, як результат, 

з’ясування необхідних обставин, отримання правдивої доказової 

інформації. 

Так, допит – це процесуальна дія, що являє собою регламенто- 

ваний кримінально – процесуальними нормами інформаційно – 

психологічний процес спілкування осіб, які беруть у ньому участь, 

спрямований на отримання інформації про відомі допитуваному факти, 

що мають значення для встановлення істини в справі [3, c. 252]. 
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Для належного проведення вказаної слідчої дії прокурору необхідно 

підготуватися до її виконання та перш за все встановити хто буде 

допитуваною особою та її процесуальний статус. 

Аналіз даних дозволяє скласти припущення про психологічний та 

соціальний портрет особи, з якою має відбутися розмова. Це свого роду 

перша стадія підходу до спілкування. Друга стадія має місце у процесі 

допиту, де слідчий чи прокурор отримують безпосереднє враження про 

особу допитуваного під час допиту. У подальшому усіх випадках  

під час допиту необхідно створювати психологічну атмосферу, яка 

настроїть допитуваного на спілкування, що передбачає прагнення зі 

сторони офіційної особи до усунення конфліктних ситуацій, до виник- 

нення у допитуваного зацікавленості у спілкуванні [4, с. 66].  

Відповідно до ч. 1 ст. 226 КПК України допит малолітньої або непо- 

внолітньої особи проводиться у присутності законного представника, 

педагога або психолога, а за необхідності – лікаря [1]. 

Перед допит важливо завчасно підготувати питання, вони повинні 

бути конкретними й неважкими з точки зору їхнього смисло- 

вого навантаження. У них не повинно бути ніяких фактичних даних, які 

змогли б підказати неповнолітньому або навести його на думку про 

обставини вчинення злочину. 

Практичною діяльністю знайшло своє підтвердження, що у всіх без 

винятку випадків вільну розповідь неповнолітнього, яка нерідко буває 

фрагментарною й недостатньо конкретною, треба вислухати, не 

перебуваючи і не ставлячи жодних питань, лише у подальшому ставити 

відповідні навідні та уточнюючі питання. 

Необхідно пам’ятати щодо встановлення інформації про психічний 

стан неповнолітнього підозрюваного перед його допитом. Джерелом 

інформації про психічний стан неповнолітнього можуть бути показання 

батьків, близьких родичів чи педагогів, медична документація або 

спостереження слідчого за поведінкою цієї дитини. На підставі цього 

цілком логічно було б вважати обов’язковою участь під час допиту 

неповнолітнього, який страждає на психічний розлад або відстає в 

психічному розвитку, і психолога, і психіатра.  

Під час допиту неповнолітнього підозрюваного залучаються з – 

поміж інших психолог, педагог, однак який саме їхній процесуальний 

статус законом не визначений. 

Елементами процесуального механізму проведення допиту 

неповнолітнього підозрюваного, зокрема такого, який страждає на 

психічний розлад або відстає в психічному розвитку, є, по – перше, те, 

що головним у виборі педагога мають бути не тільки фактор взаємо- 

довіри між неповнолітнім і педагогом або психологом, а насамперед 
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їхній практичний досвід і профільна освіта. Також слід зазначити,  

що в разі вибору між педагогом і психологом у разі, якщо неповно- 

літній є учнем навчального закладу, перевагу треба віддавати педагогу, 

з яким у дитини є контакт, а за відсутності довіри – психологу. По – 

друге, під час допиту неповнолітнього, який страждає на психічний 

розлад або відстає в психічному розвитку, участь і психолога і 

психіатра необхідно вважати обов’язковою. По – третє, педагог, пси- 

холог та лікар, які беруть участь у слідчих (розшукових) діях за уча- 

стю неповнолітнього підозрюваного, мають усі підстави вважатись 

самостійними учасниками кримінального провадження.  

Позитивною є практика залучення до проведення допиту педагога і 

психолога у органах прокуратури Вінниччини. 

Так, відділом захисту інтересів дітей та протидії насильству 

Вінницької обласної прокуратури починаючи з 2020 року орієнтовано 

прокурорів усіх рівнів щодо допиту неповнолітніх, зокрема доціль- 

ним є залучення вказаних осіб у випадку якщо педагог або психо- 

лог користується повагою і довірою дитини. Участь цих спеціалістів 

позитивно впливає на поведінку неповнолітнього, який відчуває себе 

більш впевненим і захищеним, стає більш розкутим і відкритим під час 

проведення слідчих дій.  

Крім того, педагог або психолог знаючи інтелектуальний рівень 

розвитку дитини, допомагає перефразувати питання, що ставляться  

під час допиту, роз’яснює незрозумілі слова, чим сприяє довіри  

і взаєморозуміння між прокурором та допитуваною дитиною. 

Разом із цим, в ході проведення дослідження, встановлені поодинокі 

випадки негативного впливу участі педагогів на хід досудового 

розслідування. Зокрема, до допиту неповнолітнього підозрюваного в 

одному з кримінальних проваджень залучено педагога з училища де 

навчалась дитина з якою, як з’ясувалось пізніше, в неї були неприязні 

відносини. Зазначена обставина негативно відобразилась на результати 

слідчої дії оскільки допитувана дитина соромилася давати показання  

у присутності педагога, відмовлялась давати відповіді на деякі питання. 

Крім того, неодноразово із залучення спеціалістів за участю 

ювенальних прокурорів проводились онлайн – тренінги, в ході якого 

практика залучення педагога або психолога дійсно підтвердила свою 

ефективність. 

Підсумовуючи викладене, слід зауважити, що допит неповно- 

літнього підозрюваного є складною процесуальною дією і указане 

вимагає у прокурорів усіх рівнів володіти спеціальними психологіч- 

ними знаннями та правильною тактикою їх застосування. 
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