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Російська агресія проти України:  
міжнародне право і політологія

Задорожній Олександр Вікторович,
кандидат юридичних наук, професор,  
завідувач кафедри міжнародного права  
Інституту міжнародних відносин Київського національного університету  
імені Тараса Шевченка

Порівняльна характеристика проблем застосування  
принципу рівноправності та права народу розпоряджатися 
власною долею у випадках Косово та Криму 

У статті досліджуються випадки відокремлення Косово (2008 р.) та Криму 
(2014 р.) з точки зору реалізації одного з основних принципів міжнародного пра-
ва — принципу рівноправності та права народів розпоряджатися своєю долею. 
Проаналізовано спільні риси та відмінності, характерні для цих процесів, зро-
блено висновки щодо їхньої відповідності сучасному міжнародному праву. 

Ключові слова: Крим, Косово, принцип рівноправності та права народів роз-
поряджатися своєю долею, Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй, 
Міжнародний Суд Організації Об’єднаних Націй.

Одним з основних принципів міжнародного права є принцип рівно-
правності і права народу розпоряджатися власною долею. Юридично цей 
принцип випливає зі Статуту ООН, Міжнародного пакту про економічні, 
соціальні та культурні права, Міжнародного пакту про громадянські та по-
літичні права 1966 р. та низки інших міжнародно-правових актів.

У Заключному акті НБСЄ 1975 р. закріплено: «Всі народи мають право 
в умовах свободи визначати, коли і як вони бажають, свій внутрішній і зо-
внішній політичний статус без втручання зовні й здійснювати на власний 
розсуд свій політичний, економічний, соціальний і культурний розвиток» 
[21, с. 4]. 

На думку К. Бекяшева, цей принцип регулює співробітництво держав у 
одній з найважливіших сфер розвитку цивілізації, оскільки нація, народ є 
першоосновою, з якою пов’язується суверенітет держави і сам факт її існу-
вання [6, с. 66]. Тим не менш, особливість принципу самовизначення поля-
гає в тому, що він, як і принцип поваги прав людини, присвячений правам 
не держави, а інших утворень — народу, нації.

Принцип самовизначення зіграв важливу роль в історії, ставши юри-
дичним підґрунтям для звільнення десятків народів від колоніальної за-
лежності. Разом з тим, численні випадки зловживання принципом самовиз-
начення, а також недостатня визначеність деяких його аспектів породили 
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скептицизм щодо нього [51, с. 39]. Саме тому так важливо з’ясувати сучасне 
розуміння цього принципу.

ООН (зокрема, в Декларації тисячоліття 2000 р.) розуміє цей принцип 
як право «на самовизначення народів, які залишаються під колоніальним 
пануванням та іноземною окупацією» [48]. Таким чином, право на самовиз-
начення має народ, нація, тобто досить велика і цілісна спільнота, можли-
вості якої вирішувати власну долю перешкоджає наявність колоніального 
панування або іноземної окупації. Етнічні, релігійні, мовні меншини мають 
право на культурну автономію, на повагу їхніх інтересів у рамках демокра-
тичної держави [25]. 

Принцип рівноправності та права народів розпоряджатися власною до-
лею передбачає за суб’єктами міжнародного права такі права і обов’язки: 
1) обов’язок поважати рівність народів і націй; 2) обов’язок поважати право 
самостійно розпоряджатися власною долею; 3) право народів жити в умо-
вах повної свободи; 4) право визначати свій внутрішній і зовнішньополі-
тичний статус; 5) право здійснювати на власний розсуд свій політичний, 
економічний, соціальний і культурний розвиток; 6) право кожного народу, 
нації вільно розпоряджатися своїми природними багатствами і ресурсами; 
7) право просити і отримувати підтримку у відповідності з цілями і принци-
пами Статуту ООН на випадок, коли їх позбавляють права на самовизна-
чення насильницьким шляхом [1, с. 237]. 

У наукових працях зазначається, що принцип права на самовизначен-
ня часто вступає у протиріччя з іншими принципами міжнародного права, 
зокрема з принципами територіальної цілісності й непорушності кордонів. 
Міжнародне право розробило три основні точки зору на співвідношення 
між принципом самовизначення і принципом територіальної цілісності 
держави: 

1) принцип територіальної цілісності має пріоритет щодо принципу са-
мовизначення народів; 

2) принцип самовизначення має пріоритет щодо принципу територіаль-
ної цілісності; 

3) обидва принципи наділені рівною юридичною силою.
Виходячи з основоположних засад міжнародного права і враховуючи, 

що згадані принципи є нормами jus cogens, найбільш прийнятним є третій 
підхід. Дані принципи не мають ієрархічної підпорядкованості, а для їхньо-
го правильного практичного втілення слід чітко розуміти їхній зміст [45]. 

Загалом групи, що прагнуть здобути незалежність, як правило, позиціо-
нують самовизначення в якості абсолютного права. З іншого боку, держави, 
що протидіють відокремленню, розглядають територіальну цілісність як 
абсолютне право держав. У науці міжнародного права прийнято вважати, 
що істинним є компромісний варіант. Як випливає з декларації Генераль-
ної Асамблеї ООН про принципи міжнародного права, рішення по справі 
Квебек (Quebec case, Верховний суд Канади) і частково також з консуль-
тативного висновку Міжнародного Суду ООН по Косово, міжнародне право 
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фактично є нейтральним щодо питання одностороннього відокремлення. 
Це означає, що одностороннє відокремлення є ані забороненим, ані прямо 
дозволеним. Крім того, для цілей міжнародного права не має значення, чи 
є відокремлення прямо забороненим відповідно до внутрішнього законо-
давства. Як зазначив Верховний суд Канади, утворення може проголосити 
незалежність у неконституційний спосіб і тим не менш стати незалежним, 
якщо інші держави готові визнати це (Quebec case, пункт 155). 

Проте, на практиці проголошення незалежності може бути втілене за 
рахунок іноземної військової допомоги. Це той випадок, коли своєрідний 
нейтралітет міжнародного права закінчується. Міжнародне право є ней-
тральним тільки по відношенню до односторонніх за своїм характером де-
кларацій, але не до ситуацій, за яких має місце вплив зовнішніх факторів. 
Зокрема, Міжнародний Суд ООН зазначив у своєму консультативному ви-
сновку, що «незаконність, яка приписується деяким іншим випадкам про-
голошення незалежності, ... випливає не з одностороннього характеру цих 
декларацій як таких, а з того, що вони були, або були б, пов’язані з неза-
конним застосуванням сили або іншими кричущими порушеннями норм 
загального міжнародного права, зокрема норм імперативного характеру 
(jus cogens)» [26]. 

Події 2014 р. не просто поставили Україну в центр уваги світового спів-
товариства, але й змушують теоретиків та практиків міжнародного права 
знову і знову звертатися до основ принципу рівноправності та самовизна-
чення народів. Це пов’язано з процесами відокремлення Кримського пів-
острова від України, організацією так званого «референдуму» 16.03.2014 р., 
при яких самопроголошена влада Криму апелювала саме до принципу са-
мовизначення. Відповідно, питання права населення Криму на самовизна-
чення наразі потребує всебічного та об’єктивного аналізу.

Слушним видається порівняльне дослідження цього випадку та само-
визначення Косово, оскільки і самопроголошена кримська влада, і росій-
ські високопосадовці, в тому числі міністр закордонних справ С. Лавров, 
неодноразово порівнювали ситуацію в Криму із ситуацією у Косово, за-
кликаючи розглядати обидві як рівною мірою «особливі» [5]. У Преамбулі 
так званої «Декларації про незалежність Автономної Республіки Крим» є 
посилання на «підтвердження Міжнародним Судом ООН щодо Косова від 
22 липня 2010 р. того факту, що одностороннє проголошення незалежності 
частиною держави не порушує будь-які норми міжнародного права». 

Як відомо, Крим є особливим регіоном України. Наприкінці VII — на 
початку VI ст. до н.е. низку колоній у Північному Причорномор’ї, в тому 
числі на території сучасного Криму, заснували греки [16, с. 65–66]. Після 
розпаду Римської імперії у VI ст. Крим потрапив до сфери впливу Візантії. 
Візантійський імператор Юстиніан I (527–565 рр. н.е.), прагнучи зміцнити 
свої позиції в Тавриді й захистити візантійські володіння на узбережжі від 
степових кочівників, спорудив ряд фортець, зокрема Алусту (Алушта) і 
Горзувіти (Гурзуф). 
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Пізніше територією Криму володіли київські князі, половці, татари. 
З 1441 по 1783 рр. на землях Криму існувала держава кримських татар — 
Кримське ханство (Кримський юрт). Крім степової і передгірської частини 
власне Криму ханство обіймало землі між Дунаєм і Дніпром, Приазов’я і 
більшу частину сучасного Краснодарського краю Росії. 

З кінця XV ст. Кримське ханство перебувало у васальній залежності 
від Османського султана. У 1768 р. Крим стає ареною воєнних дій між Ро-
сійською і Османською імперіями. Наслідком цієї війни став Кючук-Кай-
нарджійський мирний договір, за яким Кримське ханство отримало неза-
лежність від Османської імперії, проте вже у квітні 1783 р. було анексоване 
Російською імперією. Після бурхливих революційних подій і встановлен-
ня радянської влади було утворено Кримську АРСР у складі РРФСР [4, 
с. 36–40]. 

У травні 1944 р. близько 200 тисяч кримських татар були депортовані 
зі своєї батьківщини до середньоазійських регіонів СРСР. Офіційні при-
чини були зафіксовані у Постанові Державного Комітету Оборони СРСР 
№ ГОКО-5859 від 11 травня 1944 р. [9] про виселення кримських татар, в 
якій було зазначено, що депортація здійснюється тому, що «в період Ві-
тчизняної війни багато кримських татар зрадили Батьківщину, дезерти-
рували з частин Червоної Армії, які обороняли Крим, і переходили на бік 
противника, вступаючи в сформовані німцями добровольчі татарські вій-
ськові частини, які боролися проти Червоної Армії». Потім було виселено 
понад 225 тис. татар, болгар, греків, вірменів, представників інших націо-
нальностей. Наслідками цих непродуманих ідеологічних дій стали еконо-
мічний хаос у регіоні, чимало соціальних та національних проблем, які вже 
незалежна Україна, втім, так і не розв’язала [3]. 

Після завершення Другої світової війни СРСР заново переселяв до Кри-
му росіян та українців, проводячи при цьому політику русифікації остан-
ніх. 4/5 російськомовного населення Криму проживає на його території не 
більше 60–70 років. Характерно, що у 1921–1945 рр. Крим мав статус авто-
номної РСР, національний (кримськотатарський) характер автономії під-
тверджується мовною, культурною, кадровою політикою СРСР, а ліквіда-
ція кримської автономії прямо пов’язувалася владою Радянського Союзу з 
депортацією з неї кримськотатарського народу; при цьому за новоутворе-
ним російськомовним населенням Криму влада СРСР прав на автономію, 
природно, не визнавала. 

19 лютого 1954 р. Президія Верховної Ради СРСР прийняла рішення про 
передання Кримської області до складу УРСР. Передання мало на меті не 
лише забезпечення господарського розвитку занепалого у ті часи півост-
рова, а й закріплення наслідків депортації кримськотатарського народу. 
В незалежній Україні Крим отримав статус автономної республіки, що не 
базувалась на реалізації права на самовизначення. Проте в законодавстві 
України була залишена можливість розвитку правового статусу крим-
ськотатарського народу. Так, Конституція України 1996 р. закріпила на-
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явність у межах українського народу корінних етносів; у низці наступних 
нормативних актів кримськотатарський етнос був визнаний (називався) 
народом, що говорить про його непряме визнання як корінного.

Як відомо, у лютому-березні 2014 р. Російська Федерація здійснила 
спецоперацію з анексії Кримського півострова. Для цього було викорис-
тано механізм маріонеткового уряду. В момент коли у Києві відбувалася 
зміна влади (третя декада лютого), у Сімферополі владу за допомогою ро-
сійських військ захопили кримські політики С. Аксьонов, В. Константи-
нов, О. Чалий. 

Без будь-яких «антикримських» дій з боку української влади 
06.03.2014 р. Верховна Рада АР Крим на своєму засіданні проголосувала за 
приєднання регіону до складу Росії та звернулася до російського президен-
та і парламенту з проханням розпочати процедуру надання Криму статусу 
суб’єкта РФ. Крім того, кримський парламент ухвалив рішення про прове-
дення 16.03.2014 р. референдуму про статус Криму та затвердив питання, 
винесені на нього:

«– Ви за возз’єднання Криму з Росією на правах суб’єкта Російської Фе-
дерації?

– Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за ста-
тус Криму як частини України?»

Аналогічне рішення щодо входження до складу Росії на правах окремо-
го суб’єкта федерації ухвалила Севастопольська міська рада. Остання та-
кож вирішила долучитися до участі у кримському референдумі 16 березня. 
До питань кримського референдуму севастопольцям було додано такий:

«Місту Севастополю ввійти до складу Російської Федерації як суб’єкту 
Російської Федерації?»

11 березня Верховна рада АР Крим та міська рада Севастополя на своїх 
сесіях ухвалили Декларацію незалежності Автономної Республіки Крим 
та міста Севастополь: за документ нібито проголосували 78 з 81 депутата 
кримського парламенту [8]. 

16 березня поспіхом організований «референдум» про статус Криму 
відбувся. На ньому практично не були присутні іноземні спостерігачі, адже 
світове співтовариство не визнало референдум. Самопроголошена крим-
ська влада заявила про те, що участь у волевиявленні взяли 81,4% грома-
дян, які мали таке право. За їхніми ж даними за приєднання до Росії у Кри-
му проголосувало 96,77% учасників голосування, у Севастополі — 95,6% 
[17]. Російський президент та парламент прийняли рішення про прийняття 
Кримського півострова до складу РФ [49]. Пізніше на сайті Ради при Пре-
зидентові РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини було 
оприлюднено огляд проблем жителів Криму, в якому говориться, що за 
приєднання до РФ проголосували 50-60% кримчан при явці 30-50%. При 
цьому голосували не стільки за приєднання до Росії, скільки за припинен-
ня «корупційного безладу та злодійського засилля донецьких ставлеників» 
[15]. За даними одного з лідерів кримськотатарського народу М. Джемільо-
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ва, у референдумі взяли участь не 82% жителів Криму, як заявила росій-
ська влада, а всього 32,4% [49]. 

Протягом березня відбулось понад десять засідань Ради Безпеки Орга-
нізації Об’єднаних Націй, присвячених подіям у Криму. РБ ООН внаслідок 
використання Росією права вето так і не змогла ухвалити жодних рішень. 
15 березня РФ заблокувала прийняття проекту резолюції, що засуджувала 
запланований на 16 березня «референдум» у Криму про відокремлення від 
України. З 15 членів Ради Безпеки 13 проголосували за резолюцію (постій-
ні члени — США, Велика Британія та Франція, а також всі 10 непостійних 
членів — Аргентина, Австралія, Чад, Чилі, Йорданія, Литва, Люксембург, 
Нігерія, Південна Корея та Руанда), Китай утримався; Росія була єдиною, 
хто проголосував проти. Отже, резолюцію не було ухвалено [14]. 

Натомість 27 березня 2014 р. на спеціальному засіданні 68-ї сесії Гене-
ральної Асамблеї ООН відкритим голосуванням країн-членів ООН (100 з 
яких висловилися «за», 11 — «проти», а 58 — утримались) була прийнята 
Резолюція про підтримку територіальної цілісності України. Референдум 
та всі подальші дії «уряду» Криму та РФ були визнані такими, що не мають 
юридичної сили [23]. 

12 березня лідери «Великої сімки» (Канади, Франції, Німеччини, Італії, 
Японії, Великобританії, Сполучених Штатів Америки), а також президент 
Європейської Ради і президент Європейської Комісії видали заяву, в якій 
закликали Російську Федерацію припинити всі зусилля щодо зміни стату-
су Криму, що суперечать українському законодавству та порушують між-
народне право [22]. 

Знаковою стала й прийнята Парламентською Асамблеєю Ради Європи 
(ПАРЄ) 9 квітня 2014 р. Резолюція щодо подій в України. Асамблея рішуче за-
судила проведення неконституційного референдуму, дозвіл Ради Федерації 
Росії на застосування військової сили в Україні, російську військову агресію і 
подальшу анексію Криму, визнавши ці дії явними порушеннями міжнародно-
го права, в тому числі Статуту Організації Об’єднаних Націй, Хельсінкського 
акту та Статуту ОБСЄ й основних принципів Ради Європи [44]. 

Таким чином, усі відповідні міжнародні інституції не визнали так званий 
«референдум» у Криму — як такий, що порушує законодавство України та 
міжнародне право, засудили дії РФ щодо анексії Криму. Однак Російська 
Федерація наразі не відмовилась від окупації півострова. 

Намагання Російської Федерації провести паралелі між проголошенням 
незалежності Косово та «самовизначенням» у Криму змушує звернутись 
до історії Республіки Косово. Остання наразі є частково визнаною держа-
вою, розташованою на Балканському півострові, в географічному регіоні 
Косово. Згідно з Конституцією Сербії територія Республіки Косово є части-
ною Республіки Сербія і входить до її складу як Автономний край Косово і 
Метохія. Однак фактично Косово владою Сербії не контролюється. Части-
на Косово, населена переважно сербами, не підкоряється владі в Прішті-
ні — столиці Косово [29]. 
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Важливо зазначити, що 14–15 лютого 2012 р. серби, які утворюють сво-
єрідний анклав у Косово, вирішили ще раз підтвердити своє непідпорядку-
вання центральній владі, провівши консультативний референдум. Перед 
сербами ставилось питання: «Чи визнаєте ви інституції так званої Респу-
бліки Косово?», на яке більшість опитаних дали негативну відповідь. Пока-
зовим є те, що окрім передбачуваного невизнання законності даного рефе-
рендуму з боку Косово та західних держав, мало місце і його засудження 
з боку Сербії, яка вважала його необґрунтованим та деструктивним [33]. 
Даний факт підтверджує, що серби на території Косово не зазнають пере-
слідувань та гонінь, що гарантується і присутністю іноземних миротворчих 
груп [42], на відміну від кримських татар та українців на території окупо-
ваного Криму.

У XIV ст. на території Косово і Метохії знаходився центр середньовіч-
ної сербської держави, а з кінця XIII ст. і до 1767 р. тут же розташовував-
ся престол сербського патріарха. Косово відіграло велику роль у станов-
ленні сербської самосвідомості та національної єдності: на його території 
в 1389 р. відбулася битва на Косовому полі, що стала символом сербського 
патріотизму і боротьби за незалежність, а Печський патріархат у період 
перебування Сербії під владою Османської імперії був головним центром 
сербської культури і національного руху. Однак наприкінці XVII — почат-
ку XVIII ст. значна кількість сербів залишила територію Косова, а на звіль-
нені землі почали переселятися албанці. Частка албанського населення по-
ступово зростала і до середини XIX ст. перевищила 50%. У XVIII–XIX ст. 
центр сербського національного руху перемістився до Північної Сербії, де в 
1817 р. було створено автономне, а з 1878 р. — незалежне Сербське князів-
ство, в той час як Косово стало провідним центром албанського національ-
ного руху і ядром боротьби албанців за самоврядування і незалежність від 
Османської імперії.

Домагання сербів щодо краю Косово і Метохія ґрунтуються на принци-
пах історичного права, тобто твердженні про те, що відповідні території 
здавна належали Сербії і на підставі цього повинні й надалі мати статус 
частини цієї держави. Албанці, у свою чергу, наполягають на перевазі ет-
нічного права (етнічною основою Косово здавна є албанці), хоча також на-
магаються підвести під свої домагання історичну основу — існують теорії 
як іллірійського, так і фракійського походження сучасного албанського ет-
носу. Наприклад, відомо, що племена фракійців мешкали тут як мінімум з 
кінця другого тисячоліття до нашої ери (ймовірно і раніше). У II ст. Птоле-
мей повідомляв, що в горах стародавньої Дарданії та Македонії мешкають 
альбани. На території сучасного Косово знаходилося засноване у II ст. рим-
ське місто Ульпіана [31, с. 55–65]. 

Початок 1990-х рр. позначився кровопролитною війною на Балканах. 
У 1995 р. було укладено Дейтонську угоду, яка означала закінчення війни 
у Боснії. Проте всупереч надіям косовських албанців міжнародне співто-
вариство практично не приділяло уваги ситуації в Косово, і до 1996 р. Ви-
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звольна армія Косово (ВАК), партизанське угрупування етнічних албанців, 
що переважно займалось ненасильницьким рухом опору, почало здійсню-
вати збройний опір сербським силам безпеки, в результаті чого в Косово 
розпочалася війна [38, с. 167]. 

До 1998 р. зі зростанням рівня насильства зросла і зацікавленість За-
ходу у справах в Косово. Сербська влада була вимушена підписати угоду 
про припинення вогню і частковий відступ, реалізація якої контролювала-
ся ОБСЄ. Проте ця угода не була дотримана і бойові дії поновилися у грудні 
1998 р., а у січні 1999 р. відбулась різанина в Рачаку [41, с. 15–19]. Протягом 
декількох тижнів була скликана багатостороння міжнародна конференція; 
до початку березня було підготовлено проект угоди (Угода Рамбуйє), що за-
кликала до відновлення автономії в Косово та розміщення на його території 
миротворчих сил НАТО. Сербська сторона відмовилася підписати угоду.

Між 24 березня і 10 червня 1999 р. НАТО здійснювало бомбардуван-
ня Югославії, що мало змусити Президента Сербії С. Мілошевича вивес-
ти війська з Косово [34]. Бої між албанськими збройними угрупованнями 
і югославськими силами тривали і призвели до масового переселення на-
селення з Косово [32, с. 33–35]. Під час конфлікту приблизно мільйон етніч-
них албанців втекли або були насильно вигнані з Косово. У першій половині 
1999 р. було зафіксовано більше 11 тис. смертей [50]. 3000 осіб вважаються 
зниклими безвісти [52]. У кінцевому рахунку в червні С. Мілошевич пого-
дився на іноземну військову присутність у Косово і виведення його військ.

З травня 1999 р. Міжнародний кримінальний трибунал для колишньої 
Югославії почав здійснювати судове переслідування за злочини, вчинені 
під час війни в Косово. Було засуджено дев’ять сербських військових ко-
мандирів, яким були пред’явлені звинувачення у злочинах проти людянос-
ті і порушенні законів і звичаїв війни в Косово в 1999 р. Вони спрямовували, 
заохочували або підтримували кампанію терору і насильства проти косов-
ських албанців (цивільних осіб) і діяли з метою вигнання значної частини з 
них з Косово (в результаті близько 800 тис. албанців залишили Косово) [24]. 

10 червня 1999 р. Рада Безпеки ООН прийняла Резолюцію № 1244, яка 
передбачала поміщення Косово під тимчасову адміністрацію ООН (МО-
ОНК, здійснювала законодавчі, виконавчі та судові функції) і уповноважи-
ла на діяльність військові сили Косово під керівництвом миротворчих сил 
НАТО. Резолюція №1244 передбачила, що Косово буде мати автономію в 
рамках Союзної Республіки Югославії і підтвердила територіальну ціліс-
ність Югославії, продовжувачем якої стала Республіка Сербія [37]. 

У 2006 р. почалися міжнародні переговори, спрямовані на визначення 
остаточного статусу Косово, як це передбачено в резолюції РБ ООН. Незва-
жаючи на прогрес із технічних питань, сторони залишилися з діаметраль-
но протилежними поглядами щодо питання про статус Косово [47]. 

У лютому 2007 р. голова групи переговорників М. Ахтісаарі виступив з 
проектом пропозиції для лідерів в Белграді та Пріштіні, основою для якого 
була Резолюція РБ ООН і який містив пропозицію щодо «контрольованої 
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незалежності» для Косово. Проект резолюції, підготовлений США, Вели-
кою Британією та іншими європейськими членами Ради Безпеки, чотири 
рази зазнавав змін, спрямованих на те, щоб задовольнити прагнення Росії, 
яка висловлювала занепокоєність з приводу потенційного підриву резолю-
цією принципу державного суверенітету [39]. 

Після багатьох тижнів обговорень в ООН, Сполучені Штати, Велика Бри-
танія та інші європейські члени Ради Безпеки відкинули проект резолюції 
за пропозицією М. Ахтісаарі, не зумівши забезпечити його підтримку Росією 
[43]. Намір косовських албанців оголосити про незалежність було відкладено 
до кінця сербських президентських виборів (4 лютого 2008 р.). Більшість чле-
нів ЄС і США побоювалися, що передчасна заява може посилити підтримку 
в Сербії ультра-націоналістичного кандидата Т. Ніколіча [36]. 

Одностороннє проголошення незалежності Косово 17 лютого 2008 р. ви-
кликало неоднозначну реакцію в міжнародному співтоваристві. Наразі не-
залежність Косово від Сербії визнали 108 держав з 193 (56%) членів Орга-
нізації Об’єднаних Націй, в тому числі США, Канада, Японія, Австралія, 
Велика Британія, Франція, Німеччина. 

Слід підкреслити, що створення держави Косово може бути пояснене 
лише постконфліктним юридичним врегулюванням, встановленим Резо-
люцією 1244, і здійсненням права на самовизначення. Відповідно, можна 
зробити висновок, що будь-які аргументи щодо законності чи незаконності 
попереднього втручання НАТО не впливають на питання щодо законнос-
ті створення відповідної держави. В Криму ситуація діаметрально проти-
лежна і визначальним фактором є лише незаконне втручання Російської 
Федерації [27, с. 827]. 

На думку урядів США і деяких держав ЄС [28] ситуація в Косово є уні-
кальною і визнання його незалежності не повинно бути прецедентним для 
інших самопроголошених утворень. Так, А. Меркель на Парламентській 
Асамблеї Ради Європи зазначила: «Ми вважаємо, що на основі Косово не 
може бути жодних паралелей щодо інших регіонів» [19]. Як обґрунтування 
унікальності Косово держсекретар США К. Райс назвала комбінацію на-
ступних факторів: загальний контекст розпаду Югославії, етнічні чистки 
та злочини щодо цивільного населення Косово і тривалий період перебу-
вання краю під управлінням адміністрації ООН. 

Як вказувалося, референдум у Криму 16 березня 2014 р. був визнаний 
незаконним Генеральною Асамблеєю ООН, Парламентською Асамблеєю 
Ради Європи, Великою сімкою. Основним аргументом була невідповідність 
процесу організації та проведення законодавству України. 

Що ж спільного і що відмінного між двома ситуаціями — в Криму і Ко-
сово? І в Косово, і у Криму відбулися спроби самовизначення, ініційовані 
сепаратистськими рухами — рухом косоварів (албанців) у Косово та про-
російським рухом на Кримському півострові, які підтримувалися з-за кор-
дону — Албанією та Російською Федерацією; обидва утворення були ви-
знані цими державами незалежними, а РФ здійснила анексію Криму. 
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Однак, як показує більш ретельний аналіз, відмінностей набагато біль-
ше. По-перше, всі міжнародно-правові документи щодо права на самовиз-
начення народів стосуються саме корінних народів. В Україні проживає 
чотири корінні народи, етногенез яких пов’язаний з територією України — 
українці, кримські татари, караїми, кримчаки [7]. В Косово корінним наро-
дом є албанці (косовари).

У Декларації ООН про права корінних народів 2007 р. (ст. 3) зазначе-
но, що корінні народи мають право на самовизначення. В силу цього права 
вони вільно встановлюють свій політичний статус і вільно здійснюють свій 
економічний, соціальний і культурний розвиток. Відповідно до ст. 4 корінні 
народи при здійсненні самовизначення мають право на автономію або са-
моврядування в питаннях, що відносяться до їхніх внутрішніх і місцевих 
справ, а також шляхів і засобів фінансування їх автономних функцій [2]. 

Важливо усвідомлювати, що самовизначення за ст. 4 обмежене питан-
нями, що належать до справ корінних народів, тобто не виходить на рівень 
самовизначення аж до відокремлення, створення власної держави. Це ж 
випливає і з ст. 5 Декларації, відповідно до якої корінні народи мають право 
брати участь в управлінні державою [2]. 

В сучасній науці й практиці правозастосування і тлумачення права «са-
мовизначення народу» розглядається як акт національної, культурної, 
економічної автономії в межах держави, а не як акт виділення з території 
держави чи отримання статусу незалежної держави [35]. Зокрема, так тлу-
мачиться Рамкова конвенція про захист національних меншин 1995 р. [13, 
с. 378]. 

Як відомо, Верховна Рада України прийняла Постанову «Про Заяву 
Верховної Ради України щодо гарантії прав кримськотатарського народу у 
складі Української Держави». Відповідно до Постанови Україна, серед ін-
шого, гарантує захист та реалізацію невід’ємного права на самовизначення 
кримськотатарського народу у складі суверенної і незалежної Української 
Держави, а також заявляє про свою підтримку Декларації Організації 
Об’єднаних Націй про права корінних народів [10, с. 581]. 

Албанці Косова на відміну від росіян у Криму є, як і кримські татари, 
корінним народом. Вони проживали на території Косова ще у часи Рим-
ської імперії. Відповідно, вони, на відміну від, знову ж таки, росіян Криму 
(чи взагалі представників більшості населення, оскільки самопроголоше-
на влада «керує» від його імені, а не від імені якогось конкретного народу), 
мали право на самовизначення, передбачене Декларацією про права корін-
них народів. 

У науці міжнародного права підкреслюється, що хоча косовські албанці 
можуть кваліфікуватися як народ у контексті застосування принципу пра-
ва на самовизначення, посилання на таке право per se не дає можливості 
припустити, що відокремлення може бути однозначно виправданим. У той 
же час, враховуючи існуючу ситуацію, в якій Сербія не здійснює суверенну 
владу над Косово, зміщення суверенних повноважень назад до Сербії без 
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згоди косовських албанців може порушити застосовне право на самовизна-
чення саме тому, що косовські албанці є народом у необхідному розумінні 
[27, с. 814]. 

По-друге, албанці Косово (косовари), на відміну від росіян у Криму, 
піддавалися сербською владою національному гніту. Після того як нена-
сильницький опір гніту Сербії з 1990 р. не дав результатів, як і військовий 
супротив у 1997–1999 р., НАТО розпочала 78-денну операцію проти Югос-
лавії, спрямовану на зупинення війни в Косово. У 1999 р. після резолюції 
Ради Безпеки Організація Об’єднаних Націй через Місію ООН (МООНК) 
почала здійснювати управління провінцією [30]. 

17 лютого 2008 р. парламент Косово оголосив про незалежність. Косо-
во було визнане як суверенна держава 107 державами-членами ООН. За 
Брюссельською угодою 2013 р. Сербія визнала легітимність інститутів Ко-
сово і його особливий статус у складі Сербії, але не визнала його як неза-
лежну державу. Відповідно до угоди, державні установи в Косово діють під 
контролем уряду Пріштіни, а не Белграда. 

Теорія самовизначення у міжнародному праві допускає три випадки, в 
яких визнається право на проголошення незалежності: 

а) самовизначення колоній, тобто країн, колонізованих іноземними си-
лами; 

б) таке право визнають за окупованими територіями; 
в) на певній частині якоїсь країни відбуваються систематичні порушен-

ня прав людини, знущання над цивільним населенням, відмова у праві голо-
сувати, мати своїх представників у центральному уряді. У такому випадку 
можна говорити про право на самовизначення та самоврядування або при-
пинення порушення прав людини [6, с. 107; 20, с. 128–132]. Саме останній 
випадок мав місце у Косово: неможливість самовизначення албанців в рам-
ках Сербії створила передумови для виходу з її складу і створення власної 
держави.

Натомість Крим є єдиною автономною республікою в складі України, він 
представлений депутатами у Верховній Раді України, які небезуспішно 
просувають свої законотворчі ініціативи, а Київ гарантував, що автономії 
будуть надані додаткові повноваження. Відповідно, можливості самовизна-
чення в рамках єдиної держави далеко не вичерпані. 

Слід звернути увагу на те, що сучасна наука міжнародного права нама-
гається розробити новітнє розуміння права на самовизначення, зважаючи 
на завершення епохи деколонізації. Зокрема, пропонується звертати біль-
ше уваги на так зване внутрішнє самовизначення, на внутрішньодержав-
ні відносини і на внутрішні аспекти даного принципу: на процеси, моделі 
і методи, спрямовані на реалізацію принципу самовизначення в широко-
му сенсі, що дозволяє реалізувати різні варіанти в рамках національних 
конституцій. Самовизначення, таким чином, отримує нове «конституційне» 
тлумачення, новий вимір. На цій підставі наука визначає, що самовизна-
чення повинно охоплювати «право на демократичне управління» на рівні 
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національної держави. Також пропонується інтерпретувати самовизна-
чення як народне «право реально впливати» на внутрішню політику дер-
жави [46]. 

Важливе значення для самовизначення має також його кінцева мета: 
здобуття незалежності й права самостійно розпоряджатися власною до-
лею чи приєднання до третьої держави, що кореспондує її прагненню роз-
ширити свій вплив [40]. 

Висловлювання російських високопосадовців, що проводять паралелі 
між Косово і Кримом, говорячи про якесь «насильство» по відношенню до 
кримчан з боку української влади, є спекулятивними і не ґрунтуються на 
жодних фактичних обставинах. Достатньо чітко з цього приводу вислови-
лась ПАРЄ у своїй резолюції з «кримського питання». На думку Асамб-
леї, жоден з аргументів, використаних Російською Федерацією для того, 
щоб виправдати свої дії, не ґрунтується на фактах і доказах. Не було ані 
встановлення ультраправими силами контролю над центральним урядом 
у Києві, ані безпосередньої загрози для прав російської етнічної меншини 
в країні, в тому числі в Криму. Враховуючи, що ані сепаратизм, ані ідея 
входження до складу Російської Федерації не були поширені й не мали ши-
рокої підтримки в політичному порядку денному серед населення Криму 
до російської військової інтервенції, Асамблея вказала, що прагнення до 
відокремлення та інтеграції до складу Росії було спровоковане і підбурю-
валося владою РФ під прикриттям військової інтервенції [44]. 

Втім, Росія у зв’язку з неможливістю довести «насильство» української 
влади по відношенню до Криму демонструє й іншу риторику. Міністр за-
кордонних справ РФ С. Лавров 14.03.2014 р. заявив: «Те, що в Криму всі-
ма відзначається відсутність яких-небудь серйозних правопорушень, 
обумовлюється саме тим, що були прийняті додаткові заходи, що народні 
дружини самооборони були повні рішучості не допустити повторення того, 
що трапилося на Майдані, де, до речі, продовжує залишатися наметовий 
табір» [5]. Тобто, офіційна Москва фактично закликає ігнорувати відсут-
ність порушень прав людини в Криму з боку української влади, вигадуючи 
фантастичні сценарії, яким начебто перешкодила анексія півострова з боку 
самої ж РФ. Після того як Президент Росії В. Путін визнав, що «референ-
дум» у Криму був проведений завдяки присутності російських військ («За 
спиною сил самооборони Криму, звичайно, стояли наші військовослужбов-
ці. Вони діяли дуже коректно, рішуче і професійно. Без них провести ре-
ферендум було неможливо») [11], стало очевидним, що «референдум» та 
«самовизначення» у Криму були лише складовими операції з анексії пів-
острова Російською Федерацією. 

По-третє, міжнародне співтовариство протягом багатьох років намага-
лося вирішити проблеми, пов’язані з пригніченням албанців на території 
Косова. Було введено адміністрацію ООН, проведено численні раунди пе-
реговорів. Проголошення незалежності відбулося через багато років після 
початку цих зусиль. 



Ук
ра

їн
сь

ко
-гр

ец
ьк

ий
 м

іж
на

ро
дн

ий
 н

ау
ко

ви
й 

ю
ри

ди
чн

ий
 ж

ур
на

л 
«П

ор
івн

ял
ьн

о-
пр

ав
ов

і д
ос

лі
дж

ен
ня

»,
 2

01
4,

 1

20

задорожній О. В.

Натомість строк від початку буцімто «порушення прав росіян у Криму» 
до «самовизначення» Криму зайняв кілька тижнів. І самопроголошена вла-
да півострова, і влада Росії не допустили жодні міжнародні інституції (ані 
ООН, ані ОБСЄ, ані Раду Європи) до розв’язання «проблем» в автономії. 
Подальші події явно показали, що завданням Російської Федерації було 
захоплення території, а не вирішення проблем народів Криму.

По-четверте, як зазначалося, на відміну від випадку з Кримом справа 
щодо Косова розглядалася в Міжнародному Суді ООН, який не визнав від-
окремлення Косова порушенням міжнародного права. 8 жовтня 2008 р. за 
пропозицією делегації Сербії ГА ООН звернулася до Міжнародного Суду з 
проханням винести консультативний висновок з цього приводу і дати від-
повідь на питання: «Чи відповідає одностороннє проголошення незалеж-
ності тимчасовими інститутами самоврядування Косово нормам міжна-
родного права?». Відповідну резолюцію Генеральної Асамблеї підтримали 
77 держав, 74 утрималися і 6 проголосували проти.

Суд вирішив не розглядати питання про межі права на самовизначення 
і про можливість права на сецесію як засіб правового захисту — як такі, 
що виходять за рамки заданого йому питання, і вирішив, що загальне між-
народне право не містить заборони декларацій незалежності. Суд також не 
побачив у декларації незалежності Косова суперечностей з відповідними 
спеціальними нормами міжнародного права — Резолюцією Ради Безпеки 
ООН № 1244 (бо вважав, що резолюція не забороняла авторам декларації 
її видати) і Конституційними рамками Адміністрації ООН (так як вважав, 
що декларація не була прийнята тимчасовими органами самоврядування 
Косова) [18]. 

Що ж до Криму, то ані Росія, ані самопроголошена влада Криму не 
скористались можливістю звернутись до МС ООН або будь-яких інших 
міжнародних інституцій, що могли би зробити в разі бажання захистити 
права населення Криму. Натомість до ГА ООН звернулась Україна, піс-
ля чого Генеральна Асамблея прийняла рішення про те, що і референдум 
16.03.2014 р., і подальші рішення самопроголошеної влади Криму та орга-
нів влади РФ є незаконними, а півострів залишається складовою частиною 
України.

По-п’яте, Косово в кінцевому рахунку не приєдналось до Албанії, ство-
ривши самостійне державне утворення. Натомість 18.03.2014 р. самопрого-
лошена влада Криму підписала з РФ Договір про приєднання до Російської 
Федерації, а Президент Росії В. Путін підписав відповідний закон. Попере-
дньо таке рішення схвалила Державна Дума, прийнявши заяву «Про ситу-
ацію в Республіці Крим» [12]. 

По-шосте, важливо, що сама Російська Федерація не визнала держав-
не самовизначення Косово і не визнає даний випадок таким, що відповідає 
міжнародному праву. Проводячи паралелі між Косово та Кримом, росій-
ська влада проявляє кричущу непослідовність та явно застосовує подвійні 
стандарти. 
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Підсумовуючи, зазначимо, що виходячи з фактичних обставин право 
на самовизначення у Криму має не населення півострову як таке, а крим-
ські татари як корінний народ, визнаний таким Верховною Радою Украї-
ни. Здійснення самовизначення має відбуватись відповідно до Декларації 
про права корінних народів, і воно аж ніяк не передбачає територіального 
відокремлення півострова. Проводити паралелі між «самовизначенням» 
Криму у березні 2014 р. з подіями у Косово некоректно у зв’язку з цілим 
рядом обставин, що мають важливе значення: випадки Косово та Криму в 
значній мірі відрізняються. Крім того, враховуючи невизнання Російською 
Федерацією новоутвореної держави Косово та засудження підтримки не-
залежності Косово з боку західних держав, недоречним є посилання Росії 
на прецедент Косово для виправдання власних дій. Таким чином, дії щодо 
відокремлення Криму та його включення до складу Росії суперечили від-
повідним принципам міжнародного права. 
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Нацистська політика оволодіння Судетами (1938 р.)  
та кримська авантюра Путіна (2014 р.):  
аспекти міжнародного права та суспільної моралі

У порівняльно-правовому ключі аналізуються міжнародно-правові аспекти 
зовнішньої політики нацистської Німеччини при вирішенні питання про зміну 
державно-територіального статусу Судетської області (1938 р.) та путінської Ро-
сії при здійсненні анексії Криму в 2014 р.

Ключові слова: зовнішня політика нацистської Німеччини, зовнішня полі-
тика Російської Федерації, Судетська криза 1938 р., Мюнхенська змова, анексія 
Криму Росією 2014 р., старе міжнародне право, нове міжнародне право.

Прагнення держави змінити свої кордони не становить апріорі порушен-
ня міжнародного права. Наприклад, спірний острів Даманський (Чженьбао 
Дао) та інші острови на російсько-китайському прикордонні загальною 
площею 337 кв км протягом травня 1991 — 2005 рр. перейшли з-під радян-
ської (російської) юрисдикції під китайську. У 2012 р. КНР висунула нові 
територіальні претензії до Росії, на цей раз на Алтаї. Наразі йдеться про 
відносно невелику площу 17 гектарів.

Що стосується України, то вона у лютому 1995 р. уклала абсолютно 
легітимні — з огляду на норми міжнародного права — угоди з сусідньою 
Молдовою щодо обміну ділянками територій. На початку 2014 р., ще до 
Кримського конфлікту, піднімалося питання про можливу оптимізацію 
південно-східного кордону з РФ шляхом обміну територіями. Однак, єди-
ний можливий шлях таких територіальних змін — вільна висловлена воля 
сторін, відсутність насильства і примусу, а також відповідність досягнутих 
домовленостей базовим нормам міжнародного права. 

Російський президент В. Путін у своєму зверненні до Державної Думи 
18 березня 2014 р. [1] висловив упевненість, що анексія Криму Росією від-
булася з дотриманням норм права. Ця аргументація викликала сумнів не 
лише в Україні та демократичному світі, а й у самій Росії. Так, у березні 
2014 р. за критику кримської авантюри Путіна поплатився посадою профе-
сор Московського державного інституту міжнародних відносин А.Б. Зубов. 
Причиною звільнення стали рядки, опубліковані 1 березня 2014 р. у росій-
ській газеті «Ведомости»: «Все видавалося таким променистим. І слава Гіт-
лера сяяла в зеніті. І перед Великою Німеччиною тремтів світ. Приєднання 
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областей і країн до Рейху без жодного пострілу, без жодної краплі крові — 
хіба фюрер не геніальний політик. А через шість років Німеччина була зне-
сена, мільйони її синів були убиті…» [2]. На інтернет-форумах усього світу 
В. Путін отримав уїдливе прізвисько «Путлер» — свого роду натяк на схо-
жість його політики з гітлерівською. 

Професор міжнародного права Кембріджського університету М. Веллер 
вказує: «Багато хто порівнює дії Путіна в Криму з діями Гітлера в Судетах» 
[3]. До цих не названих поіменно «багатьох» потрапив зокрема й міністр 
фінансів Німеччини В. Шойбле, який в інтерв’ю радіо «Свобода» заявив, 
що бажання Путіна захищати росіян і російськомовних у Криму нагадує 
те, як Гітлер обґрунтовував агресію Третього Рейху в Судетах. На думку 
В. Шойбле, анексію Росією Криму можна порівнювати з нацистською агре-
сією 1938 р., що призвела до захоплення німецькомовних областей Чехос-
ловаччини [4].

З відставних зарубіжних політиків анексіоністські дії А. Гітлера та 
В. Путіна порівнювала колишній державний секретар США Г. Клінтон, з 
вітчизняних — А. Гриценко.

Наскільки виправданими — з точки зору не лише суспільної моралі, але 
й міжнародного права — є ці паралелі та звинувачення?

Наразі маємо величезну кількість зарубіжної та вітчизняної моногра-
фічної літератури, присвяченої зовнішній політиці нацистської Німеччи-
ни, зокрема й періоду, що безпосередньо передував Другій світовій війні. 
Зрозуміло, що розглядаються й міжнародно-правові аспекти цієї політики, 
її відповідність нормам міжнародного права передвоєнної доби.

Частина вказаних публікацій (Й. фон Ріббентроп, У. Шірер, А. Май-
ський) має мемуарний характер, що збільшує наукову цінність фактоло-
гічного матеріалу. Натомість авантюра кримських самозваних властей, 
«визвольний» похід російської армії, політичний фарс з плебісцитом 16 бе-
резня 2014 р. та його «міжнародно-правове закріплення» рішеннями Держ-
думи Російської Федерації ще чекають на серйозне наукове вивчення. 

Метою цієї статті є здійснення компаративістського аналізу нацистської 
зовнішньої політики під час Судетської кризи 1938 р. та зовнішньої полі-
тики путінської РФ у справі ескалації Кримського питання у 2014 р. Це, в 
свою чергу, допоможе спрогнозувати подальші дії путінської адміністрації, 
які нині сприймаються широкою світовою громадськістю як найбільша за-
гроза миру на планеті з часів завершення Другої світової війни.

У 2006 р. популярний російський політик Є. Гайдар стверджував, що 
«Крах СРСР не означав, що на його місце приходить упорядкована система 
відносин між колишніми республіками. Кордони держав, які проголосили 
себе незалежними, не точні, історично спірні, що несе потенційну загрозу 
конфліктів, крові… У ХХ ст. до Радянського Союзу впали три територіаль-
но інтегровані імперії: Австро-Угорська, Османська і Російська. Майже од-
ночасно з Радянським Союзом розвалилася Югославія. У трьох випадках з 
чотирьох крах імперій проклав дорогу тривалим кровопролитним війнам… 
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Історичний досвід не вселяв надій, що демонтаж Радянського Союзу обі-
йдеться малою кров’ю» [5, с. 418–419]. 

Цей песимістичний прогноз покійного політика знайшов підтвердження 
у 2014 р., коли дві донедавна «братні республіки» опинилися на грані по-
вномасштабної війни. Наскільки серйозною є ця загроза? Яким є прогноз 
подальшого розвитку подій? Що реально може — і повинна — зробити сві-
това громадськість для запобігання роздмухування полум’я війни?

Версальський договір (1919 р.) створив доволі проблемну систему євро-
пейських кордонів. За межами національних держав опинилися десятки 
мільйонів осіб. За деякими оцінками, за межами Веймарської Німеччини в 
самій лише Європі налічувалося близько 5,5 млн. німців. Найбільше їх було 
в Польщі, Чехо-Словаччині, Данії, Франції, Вільному місті Гданську та ін. 
Територіальні спори різного рівня напруженості зберігалися у цей час на 
Балканах, в Центрі та інших регіонах Європи. На континенті практично не 
було мононаціональних країн, більшість європейських держав мали чи-
сельні іноземні діаспори, які подекуди сягали до 40 % від загальної чисель-
ності їхнього населення.

Так, у межах Чехо-Словаччини проживали 1 млн. угорців, півмільйона 
русинів-українців та 3,25 млн судетських німців. Німецька меншина жила 
у демократичній Чехо-Словаччині досить непогано — заможніше, ніж 
будь-яка інша з місцевих меншин чи німецькі меншини в Польщі, Румунії 
та Італії.

Сформульовані у «Майн Кампф» ідеї світового панування німецької на-
ції не могли бути реалізовані без об’єднання зусиль усіх німців — як жите-
лів Веймарської Німеччини, так і чисельної діаспори: «Адже ясно як божий 
день, — стверджував А. Гітлер, — що повернути відторгнуті від нас тери-
торії можна лише силою зброї, а ніяк не урочистими закликами до милості 
божої чи апеляціями до Ліги Націй» [6, с. 636].

Розпад Радянського Союзу, подібно до підсумків Першої світової війни, 
залишив чимало гострих територіальних питань. Потужного удару завдано 
національній гордості великоросів — після чотирьох десятиліть біполярно-
го світу їхня обрізана по периметру держава опинилась на задвірках гео-
політики, зберігши тим не менше другий за потужністю ядерний потенціал.

Концептуальні ідеї захисту т.зв. русского мира стали основою новітньої 
політики РФ доволі закономірно. В Кремлі розуміють, що цей фантом є не 
стільки самодостатньою цінністю, скільки ресурсом збереження статусу 
Великої держави — з перспективою осягнення якщо не світової гегемонії, 
то повернення до біполярного світу, який існував у 1945 — 1991 рр.

Після розвалу Радянського Союзу в т.зв. близькому зарубіжжі (країни 
СНД) опинилися, за російськими підрахунками, 20 млн. етнічних росіян, у 
т.зв. дальньому — 10 млн. «Це наші люди, — вважають у Міністерстві за-
кордонних справ Росії, — з нашим менталітетом, нашою культурою, мо-
вою, освітою, частина великого Русского мира — Росії внутрішньої і Росії 
зарубіжної. За чисельністю — 30 млн. осіб — російська зарубіжна община є 
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на сьогодні другою у світі, поступаючись лише китайській» [7, с. 44]. З при-
ходом до влади В. Путіна, у 2000-х рр. відбулася, за визначенням росій-
ських науковців, «помітна еволюція» політичного курсу Росії, «що визнача-
ється зростаючим усвідомленням проблематики співвітчизників як одного 
з національних пріоритетів країни… Ціллю державної політики стала не 
лише підтримка прав та інтересів зарубіжних співвітчизників, але й консо-
лідація та структурування зарубіжного Русского мира… Бачення завдань, 
що стоять перед Російською Федерацією в сфері російського зарубіжжя, 
отримало розвиток у зовнішньополітичній концепції Росії 2008 р., де Ро-
сія де-факто зафіксувала мету збереження та зміцнення свого глобального 
цивілізаційного простору» [7, с. 47].

Паралельно з потугами контролювати російськомовне середовище за 
межами РФ практично провалилася затверджена Указом Президента РФ 
від 22 червня 2006 р. № 637 «Державна програма сприяння добровільному 
переселенню в Російську Федерацію співвітчизників, які проживають за 
кордоном». За перші три роки її дії можливостями скористалися, за най-
оптимістичнішими оцінками, близько 18 тис. осіб, причому багато з пере-
селенців обрали своїм новим місцем проживання північноєвропейську Ка-
лінінградську область РФ. 

У 2006–2008 рр. до Росії переїхали трохи більше 8 тис. осіб, у 2011 р. 
учасників програми було понад 31 тисяча, на кінець 2012 р. року — 63 ти-
сячі [9]. Підкреслимо, що мова йде саме про «учасників програми», тобто 
всіх — тих, хто вже переїхав у межі РФ, і тих, хто лише зголосився на 
переїзд. Але навіть ці 63 тисячі складають усього 0,2 % від зарубіжного 
Русского мира. За загальної чисельності населення РФ у 143,5 млн. при-
тік переселенців склав уп’ятеро менший показник — 0,04 % усіх жителів 
держави.

Також замість притоку молодих, енергійних, кваліфікованих спеціаліс-
тів Росія отримала переважно пенсіонерів та невдах, не здатних скільки-
небудь суттєво покращити ситуацію з її трудовими ресурсами.

З часів Радянського Союзу РФ дістала у спадщину невирішені терито-
ріальні конфлікти з Японією (т.зв. північні території) та КНР. Економічний, 
військовий та людський потенціал цих держав робить їх серйозними акто-
рами світової геополітики, чий вплив у найближчій перспективі лише зрос-
татиме. Відтак Кремль не може не відчувати потреби збільшення власного 
потенціалу, передусім військового та людського, аби ефективно протисто-
яти цим викликам. Переконливими ознаками цього слугують модернізація 
російської армії, а також ті економічні преференції, які Москва пропонує 
партнерам по Євразійському Союзу.

Територіальні претензії РФ до її сусідів на зламі 1990-х — 2010-х рр. 
були доволі скромними й обмежувалися підтримкою сепаратистів у Абха-
зії та Південній Осетії. Спрямувавши до Придністров’я 14-у армію, Росія 
наразі залишає без відгуку потуги місцевих проросійських сепаратистів 
увійти до складу РФ на правах суб’єкта Федерації.
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Російсько-українські територіальні спори у 2000-х рр. обмежили-
ся о. Тузла, а також неврегульованими питаннями делімітації акваторій. 
У 2010 р. авторитетні московські дослідники міжнародно-правових про-
блем Чорноморського регіону С.С. Жильцов та І.С. Зонн вказували, що 
«багато міжнародно-правових проблем у Чорноморському регіоні вини-
кли після розпаду СРСР і пов’язані з делімітацією акваторії (виділення 
моє. — В.М.) між новими незалежними державами: Росією і Грузією, Ро-
сією і Україною, Україною і Румунією». При цьому територіальна прина-
лежність Криму та о. Тузла Україні під сумнів не ставилися [9, с. 18–22]. 
Навпаки, «дружній» критиці піддавалася гнучкість України в територі-
альних питаннях, зокрема договір «Про відносини добросусідства і спів-
робітництва між Україною і Румунією» (1997 р.) — за його невідповідність 
Конституції України. Стверджувалося, що «в двосторонніх відносинах 
з Бухарестом Київ уже двічі здавав свої позиції» [9, с. 122] під час врегу-
лювання територіальних суперечок, пов’язаних передусім з о. Зміїний та 
розмежуванням континентального шельфу. Висловлювалося думка: «Си-
туація, в якій опинилася Україна, стала наслідком недалекоглядної та без-
відповідальної політики влади, що здійснювалася протягом останніх двох 
з гаком років» [9, с. 125]. Відчувалося певне роздратування авторів тим, що 
Україна нібито принесла у жертву свої територіальні інтереси на догоду 
зближенню з ЄС та НАТО.

Відтак кримське питання набуло гостроти дещо несподівано — як для 
України і миролюбної світової громадськості, так і для населення самої Ро-
сійської Федерації.

Парадоксально, але у А. Гітлера восени 1938 р. було куди більше під-
став вимагати у Чехо-Словаччини Судети, ніж у В. Путіна та його попліч-
ників — Крим і південно-східні області України навесні 2014 р. 

Порівняємо: за остаточними умовами від 20 листопада 1938 р. Чехо-Сло-
ваччина поступилася Німеччині 11 тисячами квадратних миль території, 
населеної 2,8 млн судетських німців і 800 тис. чехів [10, с. 20]. Тобто насе-
лення спірного регіону на 78 % складалося з німців, які до того ж опинилися 
у складі міжвоєнної Чехо-Словаччини не по своїй волі, а за рішенням Вер-
сальської конференції (1919 р.) держав-переможниць. 

Натомість російський сегмент населення Криму, за даними останнього 
перепису 2001 р., становив усього 58 %. Ця цифра доволі умовна — росіяна-
ми себе з різних міркувань записували й діти від змішаних шлюбів. До того 
ж доволі значний відсоток кримського населення не є автохтонним — регі-
он приваблював пенсіонерів-відставників з усього колишнього Союзу РСР. 

На референдумі 1 грудня 1991 р. за незалежність України проголосу-
вали понад 54 % кримчан, які взяли в ньому участь, проти — 42 %. Отже, 
Крим опинився у складі незалежної України, так би мовити, з власної волі 
(В. Путін спробував поставити під сумнів цю останню обставину, оголо-
сивши, що кримчанам (та іншим громадянам Союзу РСР) нібито обіцяли: 
«что возникшее тогда Содружество Независимых Государств станет но-
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вой формой общей государственности. Ведь им обещали и общую валюту, 
и единое экономическое пространство, и общие вооруженные силы, но все 
это осталось только обещаниями, а большой страны не стало» [1] (Я свідомо 
подаю цитати з виступу В. Путіна російською мовою, аби не бути звинува-
ченим в упередженому перекладі. — В.М.).

Безумовно, підготовка до поглинення чужих територій (чеських у 1938 р. 
і українських у 2014 р.) розпочалася задовго до самих подій. Фінансування 
судето-німецької партії, створеної у 1933 р. учителем фізкультури К. Ген-
лейном, з 1935 р. здійснювалося Берліном на регулярній основі й складало 
відносно незначну суму — 15 тис. марок щомісяця. Тим не менше, на 1938 р. 
генлейнівська партія зуміла підпорядкувати своїй волі інші німецькі партії 
Чехо-Словаччини і перетворитися на доволі потужну і впливову в німець-
кому середовищі силу.

Натомість виразно проросійські партії в Україні перебували й далі пе-
ребувають на політичному маргінесі — навіть у російськомовному серед-
овищі. І це незважаючи на те, що Російська Федерація у 1991–2014 рр. 
надавала і надає потужну фінансову та моральну підтримку цим партіям 
та організаціям, таким як ПСПУ Наталії Вітренко, Русский блок, Русское 
единство та ін. Успіхи цих відверто проросійських партій доволі скромні.

Для прикладу, Русский блок (аналог генлейнівської партії у міжвоєнній 
Чехо-Словаччині, основа військових формувань т.зв. добровольців у сучас-
ному Криму) завжди був маргінальною організацією, яка ніколи не отри-
мувала скільки-небудь відчутної підтримки виборця. На парламентських 
виборах 2012 р. Русский блок набрав 0,31 % голосів і не пройшов до Верхо-
вної Ради України. Найбільше партію підтримали на Кримському півост-
рові, де РБ набрав 1,2 % голосів. Українська ультранаціоналістична партія 
«Свобода» набрала тут майже стільки ж голосів — 1,1% [11].

Партия Русское единство, з чиїх рядів вийшов самозваний кримський 
прем’єр С. Аксьонов, на виборах до Верховної Ради Криму в 2010 р. узяла 
4,02 % голосів, посівши лише п’яте місце. На українських парламентських 
виборах у 2012 р. партія брала участь у виборах в чотирьох виборчих окру-
гах і всюди потерпіла поразку [12].

Прогресивна соціалістична партія Наталії Вітренко з 2006 р. втрати-
ла місця в парламенті, не пройшовши навіть чинний на той час 3 % бар’єр. 
І це — незважаючи на потужну фінансову та моральну підтримку Кремля. 
З помітніших українських політиків за максимальне зближення з Росією 
нині відкрито висловлюються одиниці — В. Медведчук, О. Царьов, В. Коліс-
ниченко. В умовах 2014 р. — це політичні діячі другого ешелону.

На відміну від Гітлера, найбільших успіхів Москва досягла в таємних 
(негласних) сферах. Хоча Берлін, слід визнати, у 1933–1938 р. також зна-
чно активізував підривну діяльність у Чехо-Словаччині.

Визнаємо, що паралельно з росіянами в Україні завжди працювали та й 
нині продовжують діяти західні спецслужби. Але західні «спокусники» по-
водять себе акуратно, готують майбутніх агентів впливу в західних вузах 
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та шляхом видачі грантів, пропонують перспективи політичної кар’єри в 
руслі налагодження співробітництва Україна — Захід. Російські діють гру-
біше — беруть на пряме утримання нерозбірливих українських політиків, 
силовиків, політологів. У багатьох випадках фінансовий гачок поєднується 
з психологічним тиском — осіб, які становлять інтерес для ФСБ, шантажу-
ють їх радянським минулим, часто — співробітництвом з «компетентними 
органами». 

Керівником «українського проекту» до 2009 р. виступав такий собі Йо-
сиф Коган, насправді — полковник ФСБ Аслан Арсункаєв. За деякими 
даними, під його контролем перебували і зараз перебувають близько 200 
високопоставлених українських посадовців, вербовані переважно з лав 
КПУ та ПР. Після викриття Й. Когана у 2009 р. його перевели на роботу 
в структури російського «Сбербанка» в Україні, що дозволяє фінансувати 
залежні політичні сили напряму [13]. Серед них і спікер Кримського парла-
менту В. Константінов, який неодноразово брав багатомільйонні кредити у 
російських банках на розвиток власного будівельного бізнесу.

Основним творцем контурів російської політики в Україні називають 
помічника Президента Російської Федерації В. Суркова, він же — Аслам-
бек Андарбекович Дудаєв [13]. Його бачили у Києві ще 14 лютого 2014 р., 
коли він зустрічався з В. Януковичем та деякими впливовими українськи-
ми політиками з агентурної мережі, організованої Коганом-Арсункаєвим.

20 лютого 2014 р. рейсом 1818 Шереметьєво — Бориспіль до української 
столиці під надуманим приводом забезпечення безпеки російського по-
сольства (до речі, ніхто з посольства цей рейс не зустрічав) прибула ціла 
делегація у складі: 1. Бєсєда С., 1954 р.н., генерал-полковник, начальник 
5-ї служби оперативної інформації та міжнародних зв’язків (до складу 5-ї 
служби входить департамент оперативної інформації, який займається 
безпосередньо розвідкою проти України); 2. Козлов В., 1952 р.н., співробіт-
ник ФСБ (входив до оперативної групи ФСБ, яка перебувала в Україні з 
26 по 29 січня 2014 р., і проживав не в російському посольстві, а на полігоні 
«Альфи» в Конча-Заспі); 3. Болюх А., 1956 р.н., співробітник ФСБ (свого часу 
займався «проривом» економічної блокади Придністров’я шляхом органі-
зації контрабандних каналів); 4. Павлов О., 1984 р.н.; 5. Рєвзін Д., 1974 р.н.; 
6. Ткачук О., 1964 р.н.; 7. Сурков В., 1964 р.н., — помічник Президента РФ В. 
Путіна. Від Прикордонної служби ФСБ РФ прибули десять осіб: полковник 
Усанов В., Грошев К., Малов С., Міролов Є., Челішев А., Антіпін С., Бєлан В., 
Калітка О., Червяков І., Ніколаєв А. Від Служби зовнішньої розвідки РФ: 
1. генерал-лейтенант Іонов М.; 2. полковник Голубєв А.; 3. підполковник Мі-
наєв С. Від Головного розвідувального управління ГШ ЗС РФ: 1. полковник 
Наумов О.; 2. підполковник Самуль О.; 3. підполковник Колючкін К.; 4. ка-
пітан 2-го рангу Бєлашев Е.; 5. підполковник Попов П. Від ФСБ: 1. гене-
рал-майор Свірідов Г.; 2. полковник Чашин В. [14]. Не викликає сумніву, що 
всі ці російські достойники у повному складі прибули до бунтівної столиці 
України аби придбати «Київські торти», заборонені до продажу в РФ.
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Окрім офіційних «радників» до Україну потягнулися тисячі російських 
«добровольців», формально представників неурядових структур. СБУ в 
цьому зв’язку заявило, що протягом березня 2014 р. в Україні затримано 
більше іноземних шпигунів, ніж за кілька попередніх років.

Типовою для останнього часу подією може вважатися затримання 31 бе-
резня 2014 р. у Києві громадянина Російської Федерації, одного з лідерів 
т.зв. Євразійського союзу молоді Росії О. Бахтіярова. За інформацією СБУ, 
він готував групу активістів з 200 осіб для захоплення приміщень Верхо-
вної Ради України. За це молодим людям було обіцяно по 500 доларів кож-
ному. В затриманого вилучені «коктейлі Молотова», бити, розсувні драбини 
тощо. Бахтіяров не лише вільно розпоряджався шестизначними доларови-
ми сумами, але й мав домовленості з деякими російськими ЗМІ про відеоз-
йомки провокацій та штурму урядових приміщень [15]. Усе це, поза сумні-
вом, вказує на його зв’язки з російськими урядовими колами.

План нацистського вторгнення до Чехословаччини (т.зв. план «Грюн») 
був уперше представлений фюреру Німеччини фельдмаршалом фон Блом-
бергом ще 24 червня 1937 р. А. Гітлер опрацював його і виклав у загаль-
них рисах на нараді вищого політичного та військового керівництва Рейху 
21 квітня 1938 р. 20 травня того ж року генерал Кейтель представив Гіт-
лерові конкретизований варіант плану. Напад «без належного зовнішнього 
приводу чи без задовільного виправдання його з політичної точки зору» був 
відразу відкинутий. Вказувалося, що «акція швидше за усе розпочнеться: 
а) після деякого періоду наростаючих дипломатичних зіткнень, пов’язаних 
з військовими приготуваннями, і використаних для того, щоб звинуватити 
супротивника в розв’язуванні війни…; 

б) або блискавичними діями на основі серйозного інциденту, внаслідок 
якого Німеччина буде неприпустимим чином спровокована і отримає мо-
ральне право на військові заходи в очах принаймні частини світової сус-
пільної думки. 

З військової і політичної точки зору більш сприятливим є варіант «б»» 
[16, с. 398].

Показово, що німецькі генерали — творці плану «Грюн» (1937 р.) зро-
били ставку на те, що директива називає «пропагандистською війною». 
В тексті документа вказувалося, що: «пропагандистська війна має ціллю, 
з одного боку, залякати Чехо-Словаччину і підірвати її сили опору, з іншо-
го — дати національним меншинам стимул до підтримки військових дій, 
а на нейтральні країни вплинути у потрібному нам напрямі… Економічна 
війна має за мету привести в дію всі наявні в розпорядженні економічні за-
соби, щоб прискорити розвал Чехословаччини» [16, с. 399].

У путінському «поясненні» причин російського вторгнення у Крим до-
мінувало «порушення» українською опозицією умов її домовленостей з 
В. Януковичем, досягнутих 21 лютого 2014 р. Цю ж точку зору намагаєть-
ся нав’язати й Президент Республіки Білорусь О.Г. Лукашенко. Тобто — 
російське втручання стало нібито спонтанною реакцією дружньої Україні 
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держави на державний переворот, здійснений проамериканськими та про-
натовськими революціонерами в Україні. 

В цьому намагається переконати наївних «соотечественников» та світо-
ву громадськість й В. Путін: «Тем, кто сопротивлялся путчу, сразу начали 
грозить репрессиями и карательными операциями. И первым на очереди 
был, конечно, Крым, русскоязычный Крым. В связи с этим жители Крыма 
и Севастополя обратились к России с призывом защитить их права и саму 
жизнь, не допустить того, что происходило, да и сейчас еще происходит и в 
Киеве, и в Донецке, в Харькове, в некоторых других городах Украины» [1].

Така тлумачення подій лютого — березня 2014 р. виглядає сміховинною. 
Будь-яка військова операція не може розпочатися спонтанно, протягом од-
нієї — двох діб. Безпосередня підготовка до вторгнення у Крим (підготовка 
сил вторгнення, розвідка, підвіз боєприпасів, висунення сил для прикриття 
континентального кордону з Україною тощо) тривала щонайменше три — 
чотири місяці, тобто розпочалася принаймні одночасно зі згодою РФ на ба-
гатомільярдне кредитування корупційного режиму Януковича — Азарова.

Спостерігаємо, що кримська авантюра Путіна, подібно до судетсько-
го походу А. Гітлера, супроводжується повномасштабною інформацій-
ною війною проти України. Роль своєрідного віце-геббельса узяв на себе 
генеральний директор міжнародного інформаційного агентства «Рос-
сия сегодня», заступник генерального директора ВДТРК Д.К. Кисельов. 
За свою виразно антиукраїнську пропагандистську діяльність цей пан 
«оперативно» одержав високу державну нагороду РФ. Окрім поширення 
відверто неправдивої інформації про політичні події в Україні, російські 
ЗМІ мусують завідомо неправдиві чутки, які мають на меті підірвати 
економіку незалежної держави. Прикладом може служити повідомлен-
ня про майбутню (з 1 червня 2014 р.) грошову реформу в Україні й за-
міну дизайну гривні, поширене багатьма російськими ЗМІ наприкінці 
березня 2014 р.

Утім, основну пропагандистську місію (а відтак і завдання щодо поши-
рення відверто неправдивої інформації) взяв на себе особисто В. Путін. Чого 
варті його заяви, що т.зв. «зеленые человечки» в Криму — це місцеві сили 
самооборони, до підготовки яких Росія нібито не доклала жодних зусиль? 
І як апофеоз офіційної облуди: «Я обращаюсь и к народу Украины. Искрен-
не хочу, чтобы вы нас поняли: мы ни в коем случае не хотим нанести вам 
вред, оскорбить ваши национальные чувства. Мы всегда уважали терри-
ториальную целостность украинской державы, в отличие, кстати, от тех, 
кто принёс единство Украины в жертву своим политическим амбициям… 
Хочу, чтобы вы меня услышали, дорогие друзья. Не верьте тем, кто пугает 
вас Россией, кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы. Мы 
не хотим раздела Украины, нам этого не нужно [1]. З такими друзями не 
потрібні й вороги.

Також спробі анексії Криму — і ми це добре пам’ятаємо — передували 
чисельні торгівельні війни (сирна, шоколадна та ін.) Росії з Україною, ме-
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тою яких стало залякування українського виробника втратою російського 
ринку з метою стимуляції проросійської орієнтації вітчизняної економіки.

Ще одна схожа риса судетського «дранг нах Остен» А. Гітлера та Крим-
ської авантюри В. Путіна — відверте намагання нав’язати жертві та світо-
вій громадськості свій власний, цілковито безкомпромісний алгоритм ви-
рішення територіального спору. Причому, що характерно, в обох випадках 
цей алгоритм базувався на сценарії політичного бліцкригу. Тут, щоправда, 
треба зробити поправку на характер епохи. ХХІ ст. — це час телебачення й 
Інтернету. Те, що у 1930-х рр. займало дні й тижні для усвідомлення маса-
ми політичних амбіцій держав та кардинальних перемін у міждержавних 
стосунках, нині стає загальновідомим протягом кількох годин.

Розсекречені документи Третього Рейху свідчать, що в ході Судетської 
кризи нацистські дипломати мали попередні контакти з британськими та 
французькими політиками вищого ешелону. При цьому німецька сторона 
постійно пропонувала власне рішення територіального спору, відмовляю-
чись обговорювати зустрічні західні пропозиції, як-от плебісциту на спір-
них територіях [17, с. 37, 40, 44, 42 ].

У лютому — березні 2014 р. російська сторона відмовилася від будь-яких 
переговорів з Києвом під надуманим приводом нелегітимності української 
влади. Як заявив В. Путін: «Главными исполнителями переворота стали 
националисты, неонацисты, русофобы и антисемиты. Именно они во мно-
гом определяют и сегодня еще до сих пор жизнь на Украине… Ясно и то, что 
легитимной исполнительной власти на Украине до сих пор нет, разгова-
ривать не с кем. Многие госорганы узурпированы самозванцами, при этом 
они ничего в стране не контролируют, а сами — хочу это подчеркнуть, — 
часто сами находятся под контролем радикалов. Даже попасть на прием к 
некоторым министрам нынешнего правительства можно только с разреше-
ния боевиков майдана. Это не шутка, это реалия сегодняшней жизни» [1]. 
Власне цим, існуючим лише в уяві російської влади, коматозним станом 
української державності, Кремль намагався виправдати блискавичність 
своїх дій в Криму.

Відтак, мусимо констатувати не лише збіг основних контурів російської 
політики 2014 р. з нацистськими прийомами 1938 р., але й вищий ступінь 
цинізму російської влади — Гітлер принаймні не клявся Чехо-Словаччині 
в почуттях «дружби» до неї та повазі територіального суверенітету сусід-
ньої країни.

Всі намагання США, ЄС, НАТО, інших політичних сил вплинути на ре-
алізований Москвою сценарій анексії Криму були безуспішними. Гітле-
рівська Німеччина, навпаки, дістала в Мюнхені фактичне схвалення чи, 
принаймні, не несприйняття її політики європейськими державами, вклю-
чаючи Великобританію та Францію. Звичайно, можна багато говорити про 
спроби «каналізації гітлерівської агресії на Схід», «зраду національних ін-
тересів», «потурання агресору» з боку Англії та Франції, але зовнішньо-
політичні устремління Гітлера мали принаймні хитке міжнародно-правове 



Ук
ра

їн
сь

ко
-гр

ец
ьк

ий
 м

іж
на

ро
дн

ий
 н

ау
ко

ви
й 

ю
ри

ди
чн

ий
 ж

ур
на

л 
«П

ор
івн

ял
ьн

о-
пр

ав
ов

і д
ос

лі
дж

ен
ня

»,
 2

01
4,

 1

34

Макарчук В. С.

обґрунтування. Політика Москви в 2014 р. скільки-небудь серйозної право-
вої основи не має.

На нашу думку, наступальна політична лінія Німеччини (1938 р.) та Ро-
сії (2014 р.) була свідченням слабкості, а не сили агресорів. Позірна впевне-
ність у своїх силах і правоті виступала нічим іншим як політичним блефом, 
спрямованим як проти безпосередньої жертви агресії, так і майбутніх по-
тенційних жертв. На жаль, як у 1938 р., так і у 2014 р. західні демократії не 
встигали належним чином своєчасно відреагувати на шахрайські маніпу-
ляції. 

Що також показово, як Гітлер, так і путінська Росія, здійснюючи полі-
тику анексії чужих територій, однаковою мірою прагнули залучити до цієї 
неблаговидної справи інші європейські держави, зацікавивши їх спокус-
ливими територіальними надбаннями за рахунок чергової жертви агресії. 
Так, при розчленуванні Чехо-Словаччини Гітлер дав добро Будапешту та 
Варшаві анексувати, відповідно: Угорщині — частину Словаччини (7500 кв. 
миль з населенням 500 тис. осіб, з яких 272 тис. були словаками) й Карпат-
ську Україну (з півмільйонним українським населенням), а Польщі — Тє-
шінську Сілезію (650 кв. миль з населенням 228 тис. чол., з яких 133 тис. 
були чехами) [16, с. 458].

У березні 2014 р. віце-спікер Державної думи Росії В. Жиріновський за-
пропонував Польщі, Угорщині та Румунії приєднатися до розподілу Укра-
їни, висунувши вимогу проведення референдумів у західних українських 
землях, які до Другої світової війни входили до складу цих держав. На 
адресу відповідних урядів надійшов офіційний лист (!) з Державної Думи 
Росії. В. Жиріновський заявив, що усі попередні спроби України побудува-
ти власну державність незмінно зазнавали невдачі [18].

Тут В. Жиріновський (а разом з ним й інші ідеологи «русского мира») 
дивним чином перегукуються… з Й. фон Ріббентропом, який стверджував, 
що: «Штучне утворення, яким виступала Чехо-Словаччина, складена у 
1919 р. з настільки гетерогенних елементів, з самого початку тяжіло до роз-
паду і могло зберігатися лише в результаті сильного тиску чехів» [19, с. 109]. 
А раз так — нічого особливо соромитися з цим недієздатним утворенням.

Переконаність, що в територіальних рамках незалежної України ніби-
то об’єдналися різнорідні елементи, які можуть утримуватися лише силою 
диктату, притаманна більшості великоросійських носіїв ідеї територіаль-
ного розподілу України. Однак, принципова відмінність полягає в тому, що, 
на відміну від Чехо-Словаччини зразка 1919–1992 рр., в Україні національ-
ні процеси йдуть у руслі консолідації («Схід і Захід разом»), хоча цей роз-
виток подекуди набирає й нелінійного характеру. Також не підлягає сумні-
ву, що за умови невтручання зовнішніх сил у внутрішні українські справи 
ідеї сепаратизму можуть бути подолані. 

В. Жиріновського та його колег в їхніх намірах за будь-яку ціну роз-
членувати Україну не зупиняє навіть статистика. А вона свідчить — від-
сотковий показник польського, угорського та румунського населення 
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нібито спірних українських областей є набагато нижчим, ніж був тут у 
1939–1945 рр. Наприклад, за даними перепису 2001 р. у Львівській об-
ласті поляки складали 18 948 осіб за загальної чисельності населення 
2 605 956 осіб, у Чернівецькій області румуни (114 555 осіб) спільно з мол-
даванами (67 225 осіб) більш ніж утричі поступалися українському насе-
ленню (689 056), а в Закарпатській області 151 516 угорців мирно прожи-
вали поруч з 1 010 127 українцями [20].

Республіка Польща (негайно) та Угорщина (за кілька днів) офіційно від-
кинули ці пропозиції; Варшава навіть назвала їх «дуже дивними». Офі-
ційний Бухарест наразі зберігає мовчання — хочеться сподіватися, що з 
причини розуміння клоунського характеру як російського політика, так 
і озвучених ним пропозицій. Втім, нагадаємо румунський владі відомий 
історичний факт — підтримавши Польщу при мюнхенському розподі-
лі Чехо-Словаччини восени 1938 р., Гітлер уже через рік — 12 листопада 
1939 р. — передав Словаччині 52 польські гміни, розташовані в Татрах [21, 
с. 514–515]. То ж не слід сприймати «щедрі» пропозиції агресора за щиру 
монету; завтра Москва з тією ж аргументацією захисту «Русского мира» 
може забажати Придністров’я. 

Порівнюючи дії А. Гітлера під час Судетської кризи 1938 р. та В. Путі-
на в Кримській авантюрі 2014 р., не будемо забувати, що це різні історичні 
епохи. Період між завершенням Першої та Другої світових воєн — це пе-
реломна доба переходу від т.зв. старого до т.зв. нового міжнародного права 
(про що я вже неодноразово писав [22; 23; 24; 25, с. 63–75]). 

Усі актори Другої світової війни, включаючи не лише нацистську Німеч-
чину, але й більшовицький Союз РСР, буржуазні демократії (США, Вели-
кобританія, Франція), емігрантські уряди Польщі й Чехословаччини та ін. 
в залежності від конкретних обставин діяли — зрозуміло, у власних інтер-
есах, — використовуючи можливості як старого, так і нового міжнарод-
ного права. Наприклад, позиції Німеччини, Польщі, Угорщини під час т.зв. 
Мюнхенської кризи формально ґрунтувалися на праві націй на самовизна-
чення, яке ще тільки проходило так би мовити обкатку в теорії та практиці 
міжнародних відносин. Емігрантський уряд Польщі, намагаючись забезпе-
чити країні максимально можливі післявоєнні територіальні прирощення, 
протягом 1939–1945 рр. апелював до норм як старого міжнародного пра-
ва (повернення до т.зв. історичних кордонів з Німеччиною на Заході), так 
і нового міжнародного права (принципи суверенної рівності держав, непо-
рушності кордонів та ін. — при визначенні післявоєнного східного кордону 
Польщі). Подібні приклади можна множити.

Натомість В. Путін не може посилатися на невизначеність міжнародно-
правових норм, диктовану перехідним періодом (якщо тільки не запро-
понувати концепцію т.в. новітнього — на противагу т.зв. новому міжна-
родному праву — права пост-біполярного світу. Втім, це дуже особливе 
питання. — В.М.). Є Статут ООН, є загальноприйняті принципи міжнарод-
ного права, які, принаймні в теорії, на разі не ставляться під сумнів.
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Російський офіційний підручник з міжнародного публічного права на 
десяти сторінках чітко формулює ці основні принципи міжнародного права 
[26, с. 99–109]. 

Не зайве також нагадати, що ст. 1 Закону «Про міжнародні договори 
Російської Федерації» (від 16 червня 1995 р. у зовсім недавній редакції 
25 грудня 2012 р.) встановлює, що «міжнародні договори Російської Феде-
рації укладаються, здійснюються і припиняються у відповідності із загаль-
новизнаними принципами та нормами міжнародного права…» [27].

Виглядає на те, що в Кримській авантюрі уряд Російської Федерації та 
президент В. Путін з семи сформульованих світовою і російською політич-
ною і науковою думкою принципів примудрилися порушити всі сім. «На-
певно Путіну не доповіли його радники, — іронізують аналітики групи «Ін-
формаційний опір», — але за порушення імперативних норм міжнародного 
права керівники держави підлягають кримінальній відповідальності» [28]. 

Порівняймо:
— «принцип суверенної рівності держав (принцип рівноправності дер-

жав) відображає основну якість міжнародного права як права рівних (par 
in paren not habet imperium)» [26, с. 99]. Взагалі то: par in parem non habet 
imperium, тобто шановні російські колеги у 3-му виданні офіційного під-
ручника зробили дві орфографічні помилки у відомій латинській сентенції. 
Але усе це дрібниці у порівнянні з заявою В. Путіна: «Но всё имеет свои 
пределы. И в случае с Украиной наши западные партнёры перешли чер-
ту, вели себя грубо, безответственно и непрофессионально… Сегодня необ-
ходимо прекратить истерику, отказаться от риторики холодной войны и 
признать очевидную вещь: Россия — самостоятельный, активный участ-
ник международной жизни, у неё, как и у других стран, есть национальные 
интересы, которые нужно учитывать и уважать» [1]. Тобто Путін розглядає 
Україну не як суверенну державу, яка має — не може не мати! — власні 
інтереси, а як територію. Не суб’єкт, а об’єкт міжнародного права! Росій-
ські інтереси треба «поважати і враховувати», а територія Україна на таку 
повагу, за логікою кремлівського мрійника, не заслуговує.

— «принцип невтручання у внутрішні справи держав… покликаний за-
хищати внутрішню функцію (іноземної. — В.М.) держави, яка становить 
один з аспектів повної і суверенної влади, здійснюваною нею на своїй тери-
торії і в межах своїх кордонів» [26, с. 100]. Уже після анексії Криму росій-
ський міністр закордонних справ С.В. Лавров (Калантаров) мав неабияке 
нахабство висунути вимогу щодо федералізації України та запровадження 
російської мови як другої державної. Російська агентура нині практично 
відкрито діє у східних областях України. Доки В. Путін намагається при-
спати пильність українців завідомо облудними заявами щодо небажання 
розподілу України [1], СБУ мало не щодня доповідає про викриту росій-
ську агентуру. Так, 5 квітня 2014 р. на КПП Красная Таловка на російсько-
українському кордоні був затриманий координатор дій диверсійної групи 
у Луганській області Р. Банних, зареєстрований за адресою в/ч 132204, яка 
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входить до складу ГРУ ЗС РФ. Ціллю таких законспірованих груп є ски-
нення конституційного ладу України, захоплення влади, здійснення теро-
ристичних актів. На початку березня 2014 р. чотирьох членів однієї з таких 
груп у складі громадянина РФ В. Негрієнка та громадян України М. Чу-
маченка, В. Іванова та А. Головіна СБУ затримала в Донецьку — за ор-
ганізацію масових безладів з метою скинення конституційного ладу. Щодо 
них відкрите провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 203, ч. 1 ст. 109 і ч. 1 ст. 110 
КК України. У розпорядженні компетентних органів є записи телефонних 
переговорів В. Негрієнка з Р. Банних, під час яких обговорювалися питан-
ня прийому «російських туристів» та озброєння провокаторів під виглядом 
мітингувальників [29]. На закритому засіданні Верховної Ради України 
16 квітня 2014 р. голова СБУ В. Наливайченко повідомив про затримання 
23 офіцерів ГРУ Росії. Агентурна мережа заколотників, за його словами, 
створювалася протягом 2–3 років [30].

Радник Президента України, екс-голова СБУ (2003–2005 рр.) І. Смеш-
ко повідомив, що станом на 23 квітня 2014 р. в Україні затримано понад 
25 співробітників ГРУ ГШ Російської Федерації. Він підкреслив, що жодна 
спецслужба не стане оприлюднювати неперевірену інформацію, особливо 
в умовах такого гострого протистояння, яке зараз спостерігається в Укра-
їні. І. Смешко впевнений, що ці люди уже дають покази слідчим СБУ [31].

— «принцип суверенітету… зміст принципу складають права держави 
на незалежну зовнішню політику, вільний, без тиску зовні… вступ і вихід 
(з. — В.М.) міжнародних організацій» [26, с. 101]. Російська позиція щодо 
можливого членства України в НАТО та ЄС загальновідома; сама думка 
про це оголошується підступами ворожої агентури в сфері інтересів Ро-
сії. «Основною категорією геополітики, — стверджує президент Російської 
Академії геополітичних проблем генерал-полковник Л.Г. Івашов, — вва-
жається простір. Безперервна боротьба за простір зведена в ранг закону 
геополітики. Оволодіння важливішими територіями чи контроль над ними 
підвищують геополітичний статус держав і коаліцій, дозволяють їм без-
бідно існувати і розвиватися за рахунок ресурсів підконтрольних країн… 
І НАТО тут найперший помічник (США. — В.М.): передусім вона допо-
магає тримати під контролем саму Європу. За тим — Росію поза Європою, 
відвойовуючи у неї геополітичні позиції, завойовані під час та після Другої 
світової війни… ось і несуть «права людини» на Схід до кордонів Росії на-
товські стратеги» [32, с. 11]. У цьому чорно-білому світі Україні (як і іншим 
пострадянським республікам) відведена несамостійна роль російського 
геополітичного простору, чиїми ресурсами Росія може і має неподільно ко-
ристуватися, і для захисту яких повинна докладати найактивніших зусиль.

— «принцип територіальної цілісності держав, який захищає право 
держави на цілісність та недоторканість її території… Статут ООН забо-
роняє застосування сили проти територіальної цілісності держав у вигляді 
вторгнення, анексії, окупації, будь-яких спроб розчленування державної 
території, якщо це не пов’язано з міжнародними санкціями… посягання на 
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чужу територію є неправомірним діянням, тяжким порушенням міжна-
родного права, що закономірно викликає найжорсткішу відсіч» [26, с. 102]. 
Фарс з проголошенням «незалежності Криму» і наступним прийняттям но-
вопроголошеного суб’єкта (?!) до складу РФ виглядає жалюгідно в світлі 
міжнародного осуду кримського «референдуму» 16 березня та непристой-
но швидкого рішення Державної Думи.

— «принцип непорушності державних кордонів… права держави у від-
повідності з цим принципом полягають у вимозі абсолютної непорушності 
встановлених кордонів, незаконності їх зміни без узгодження чи під тис-
ком, із застосуванням сили і погрози силою… порушення кордону розгля-
дається як міжнародний злочин, який тягне за собою застосування най-
жорсткіших мір у відповідь, в тому числі передбачених ст. 39–47 Статуту 
ООН: …аж до обмеження суверенітету винної держави» [26, с. 104–105]. 
15 березня 2014 р. російські війська (120 військовослужбовців та три броне-
транспортери) вторглися на територію Херсонської області (в районі Гені-
чеської стрілки) під приводом узяття під контроль газорозподільної станції 
у c. Стрілкове (сім кілометрів углиб Херсонської області), яка живить Крим 
голубим паливом [33].

— «принцип добросовісного виконання міжнародних зобов’язань… у наш 
час практика і доктрина одностайні у тому, що принцип захищає усі норми 
міжнародного права незалежно від форми їх об’єктування» [26, с. 105]. На-
гадаємо, що Росія, окрім низки договорів про добросусідство з Україною, 
виступила гарантом її територіальної цілісності — в обмін на ядерний по-
тенціал, який незалежна Україна передала саме Російській Федерації (!). 

На час розпаду СРСР Україна володіла четвертим у світі ядерним по-
тенціалом (після США, Росії та КНР), що «суттєво» перевищував ядерні 
сили Великобританії та Франції разом узятих. А саме — 176 міжконтинен-
тальними балістичними ракетами (1240 боєзарядів) та 21 важким бомбар-
дувальником з 168 ядерними боєзарядами [34, цит. за: 5 , с. 421].

І хоча оформлення російської обіцянки відбулося у формі меморанду-
му (Будапештський меморандум 1994 р.), який традиційно вважається 
найбільш «полегшеною» формою міжнародного зобов’язання, РФ мала не 
лише моральний, але й юридичний обов’язок здійснити принаймні фор-
мальні кроки для консультацій і досягнення компромісу самопроголошено-
го кримського уряду з урядом України. Посилання на нібито нелегітимність 
революційного Українського уряду абсолютно безпідставні. По-перше, в 
міжнародному праві урядом вважається Quod actum regit — той, хто фак-
тично здійснює владу. Міжнародні угоди, навіть укладені з узурпатором, 
вважаються дійсними і зобов’язуючими. Відтак, евентуальні угоди між ре-
волюційним Києвом і Симферополем могли б гарантувати захист кримчан 
від усіляких несподіванок, а Росія — за умови наявності доброї волі — могла 
б виступити «гарантом» цих угод. По-друге, легітимність Верховної Ради 
АР Крим та проголошеного під дулами автоматів «уряду» С. Аксьонова 
аніскільки не вища, ніж легітимність Верховної Ради України та уряду А. 
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Яценюка. По-третє, ще Лондонською конференцією 1871 р. принцип pacta 
sunt servanda сформульований з усією чіткістю: «Жодна держава не може 
ані звільнити себе від зобов’язань договору, ані змінити його положення 
інакше як за згодою договірних сторін, досягнутою за допомогою дружньої 
угоди» [35, с. 336 — 337]. Маючи чинні територіальні домовленості з Укра-
їною, РФ не могла їх змінити в односторонньому порядку, посилаючись на 
нібито нелегітимність постреволюційного уряду України.

— «принцип заборони застосування сили чи погрози силою… обов’язки 
держав у відповідності з принципом полягають у незастосуванні одна про-
ти іншої першими збройної сили на порушення положень Статуту ООН, 
незалежно від того, виражається це у вторгненні на територію держави, 
чи її окупації, чи бомбардуванні, чи нападі збройними силами на військові 
сухопутні, морські чи повітряні сили поза межами держави, у формуванні 
та засиланні збройних банд і т.д.» [26, с. 106–107]. В. Путін позірно диву-
ється: «И, во-вторых, самое главное — что же мы якобы нарушаем? Да, 
Президент Российской Федерации получил от верхней палаты парламента 
право использовать Вооруженные Силы на Украине» [1]. Та вже одне це є 
найгрубішим порушенням міжнародного права! «Москва, — стверджує М. 
Веллер, — не може аргументувати свої дії доктриною гуманітарної інтер-
венції. Згідно з цією доктриною держава може втрутитися у справи іншої 
суверенної держави лише в умовах надзвичайної ситуації з метою поря-
тунку всього населення, саме виживання якого перебуває під загрозою. 
Жодних доказів такої ситуації в Криму наразі немає. Якщо така ситуація і 
виникне, то лише в результаті втручання Росії, яке вже відбувається. Крім 
того, держава, яка втручається для досягнення дійсно гуманітарних цілей, 
не має права змінювати (державно-територіальний. — В.М.) статус відпо-
відних територій» [3]. Російські намагання прикрити агресію проти України 
посиланнями на міфічні сили самооборони Криму (т.зв. «вежливых зеленых 
человечков». — іронічно) не витримують жодної критики. До того ж росіяни 
в Україні (окрім купки кримських маріонеток) не просили Росію про жодну 
гуманітарну інтервенцію, оскільки їхня особиста безпека збережена. 

Результати дослідження Міжнародного республіканського інституту 
свідчать про те, що 81% російськомовних українців негативно ставляться 
до дій РФ щодо їх «захисту», повідомляє прес-служба організації. При цьо-
му 85% російськомовних громадян України не відчувають жодного тиску 
чи загроз через мову, якою вони розмовляють. «На запитання, чи вважа-
ють російськомовні громадяни України, що вони перебувають під тиском 
або загрозою через їх мову, 85% відповіли «ні». Особливо цікавим є той 
факт, що 66% етнічних росіян не відчувають тиску», — зазначають в IRI.

За даними опитування, негативно більшість респондентів сприймають 
і рішення Російської Федерації ввести війська на українську територію 
з метою захисту російськомовних громадян України (81%). Зокрема, не-
гативно дії Росії сприймають 67% респондентів на півдні і 61% — на сході 
України [36].
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У своєму намаганні виправдати агресію В. Путін послався на… пра-
во націй на самовизначення: «Объявляя о своей независимости, назначая 
референдум, Верховный Совет Крыма сослался на Устав Организации 
Объединенных Наций, в котором говорится о праве нации на самоопреде-
ление. Кстати, и сама Украина, я хочу это напомнить, объявляя о выходе из 
СССР, сделала то же самое, почти текстуально то же самое. На Украине вос-
пользовались этим правом, а крымчанам в нем отказывают. Почему?» [1].

Відразу постає запитання, з якого часу мультинаціональне, значною мі-
рою — заїждже населення регіону отримало статус «нації»? А «референ-
дум» китайських поселенців де-небудь у Хабаровському краї, проведений 
під дулами автоматів НВАК (Народно-Визвольної Армії Китаю), також 
може правомірно змінити статус регіону — всупереч конституції РФ та 
міжнародному праву?

Хотілося б також нагадати В. Путіну, що згідно з Конституцією Союзу 
РСР 1977 р. та всіма попередніми Конституціями (1924 р. та 1936 р.) усі союз-
ні республіки мали право вільного виходу з Союзної держави. Ст. 72 Осно-
вного закону проголошувала: «За кожною союзною Республікою зберіга-
ється право вільного виходу з СРСР» [37]. Українська Конституція (1986 р. 
із змінами і доповненнями) такого — одностороннього — права виходу за 
Кримською АР не передбачала; згідно з Основним законом для цього вима-
гається загальноукраїнський референдум. Ст. 73: «Виключно українським 
референдумом вирішується питання про зміну території України» [38].

До речі, Конституція РФ взагалі не передбачає механізмів виходу 
суб’єктів Федерації з її складу. Максимум на що вони можуть розрахову-
вати, це на зміну статусу, для чого вимагається прийняття відповідного фе-
дерального закону (ст. 66, п. 5 Конституції РФ), а також для зміни кордонів 
між суб’єктами Федерації, але лише «з їх взаємної згоди» [39].

Отже, для того щоб змінити кордони між суб’єктами РФ — наприклад, 
містом Санкт-Петербургом і Ленінградською областю, їх взаємна згода ви-
магається (пригадується, у 1954 р. суб’єкти СРСР також не заперечували 
проти зміни кордонів між УРСР та РРФСР), а «відібрати» в України весь 
Кримський півострів можна й без такої формальності.

От тільки як бути з ст. 15, п. 4 чинної Конституції РФ: «Загальновизнані 
принципи і норми міжнародного права та міжнародні договори Російської 
Федерації є складовою частиною її правової системи. Якщо міжнародним 
договором Російської Федерації встановлені інші правила, ніж передбаче-
но законом, то застосовуються правила міжнародного договору [39].

Але ж Росія, як вказує М. Веллер, професор міжнародного права Кемб-
риджського університету, чітко й недвозначно визнала українські кордони. 
Зокрема, «це було підтверджено: Алма-Атинською декларацією 1991 року, 
після якої Радянський Союз став історією; Будапештським меморандумом 
1994 р., де Україна отримала гарантії безпеки від Росії, США та Британії 
в обмін на відмову від ядерної зброї на своїй території; Угодою України та 
Росії про розміщення Чорноморського флоту РФ у кримських портах від 
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1997 р.» [3]. Тобто — приєднання АР Крим до РФ відбулося з порушенням 
норм міжнародного права та двосторонніх українсько-російських угод, а 
відтак — з грубим порушенням Основного закону Російської Федерації.

Ще одна міжнародно-правова фантазія російського Президента: «Кро-
ме того, крымские власти опирались и на известный косовский преце-
дент, прецедент, который наши западные партнеры создали сами, что 
называется, своими собственными руками, в ситуации, абсолютно анало-
гичной крымской» [1]. Можемо частково погодитися з тим, що косівські ал-
банці «понаїхали» до Автономного краю Косово за часів Й. Броз Тіто, який 
певний час розраховував на приєднання керованої Е. Ходжа та М. Шеху 
Албанії до СФРЮ. Відтак уже в 1960-х рр. співвідношення албанців і сербів 
в Автономному краї становило 9 до 1 [40]. Але косовари-албанці, на відмі-
ну від кримчан, мали неабиякий час на роздуми — свою криваву боротьбу 
за звільнення вони провадили ще з 1981 р. і довели серйозність незалеж-
ницьких намірів на полях боїв, а не на оперетковому референдумі. Косово 
управлялося міжнародною комісією протягом восьми років, там було ство-
рене нейтральне середовище, яке дозволило виборцям вирішувати ситу-
ацію максимально неупереджено. Отримавши підтримку НАТО та сусід-
ньої Албанії, самопроголошений (референдум 17 лютого 2008 р.) суб’єкт, 
на відміну від кримських «скороспілок», не приєднався ані до США, ані до 
Албанії. 

Так що і тут В. Путін свідомо пересмикує карти.
Отже, з точки зору міжнародного права гітлерівська концепція об’єд-

нання всіх німців в межах національної держави («Айн фольк, айн Райх, 
айн Фірер») є настільки ж протиправною, як й російська концепція 
«Русского мира» в її сучасній інтерпретації. Остання фактично «дозво-
ляє» РФ здійснювати втручання у внутрішні справи суверенних дер-
жав. Причому це втручання, як показують останні події, зокрема «до-
звіл» Державної думи РФ на введення російських військ в Україну, 
може здійснюватися й військовими методами — всупереч позиції світо-
вого співтовариства.

Неупереджений науковий аналіз дій А. Гітлера під час Судетської кри-
зи 1938 р. та В. Путіна в його Кримській авантюрі 2014 р. свідчить, що дії 
А. Гітлера були більш адекватними з точки зору діючого на той (1938 р.) 
чи інший (2014 р.) історичний час міжнародного права. Побічним доказом 
на користь висловленої тези є наступні факти. Гітлерівські територіаль-
ні претензії до Чехо-Словаччини були без ентузіазму, але з певним ро-
зумінням сприйняті світовою громадськістю. Лідери провідних на 1938 р. 
європейських держав (Великобританії, Франції та Італії) взяли участь у 
т.зв. Мюнхенській змові. Офіційний Лондон продовжував визнавати прав-
ний характер Мюнхенської угоди до початку 1943 р., на четвертому році 
війни з нацистською Німеччиною [41, с. 56]. Центральноєвропейські сусіди 
Чехо-Словаччини, а також словацькі та карпато-українські політики-на-
ціоналісти пасивно підтримали Мюнхенську змову 1938 р. З усіх світових 
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столиць, окрім власне Праги, проти була лише Москва (що не завадило їй 
менш ніж за рік піти на зближення з Берліном).

Натомість кримську авантюру В. Путіна світове співтовариство, пред-
ставлене Генеральною Асамблеєю ООН, рішуче засудило. На боці Москви 
під час голосування резолюції A/68/L39 «Територіальна цілісність Укра-
їни» виявилися усього 10 суб’єктів міжнародного права — або її вимушені 
союзники та утриманці (Куба, Нікарагуа, Венесуела), або держави, які ма-
ють невирішені територіальні суперечки з сусідами, що можуть бути вирі-
шені силовими методами (Вірменія з Нагірним Карабахом, анексованим у 
Азербайджану; КНДР з її намірами силового об’єднання Кореї та ін.).

Інший важливий висновок: поведінка Кремля, нагадуючи в загальних 
рисах гітлерівську практику вирішення — у вигідному для себе ключі — 
Чехо-Словацького питання, показує — якщо агресора своєчасно не зу-
пинити, він сам не зупиниться. Щодо Чехо-Словаччини у 1938 — 1939 рр. 
була застосована т.зв. політика салямі. Поглинення роздільними порціями 
анексованої території: Мюнхенська угода 30 вересня 1938 р. — відторгнен-
ня чеських земель і приєднання їх до території Рейху 10 жовтня 1938 р. — 
серія нерівноправних договорів, нав’язаних Німеччиною Чехо-Словаччині 
— встановлення окупаційного режиму 14 — 16 березня 1939 р. і створення 
т.зв. протекторату Чехії і Моравії в складі Великонімецької імперії. Сло-
ваччині було дозволено залишитися квазі-незалежною союзницею Німеч-
чини [42, с. 453 — 467].

Лінія миролюбної світової громадськості сьогодні має зосередитися на 
чотирьох основних завданнях. 

1. Недопущення розширення російської агресії на континентальну 
Україну та інших сусідів РФ. 

2. Покарання агресора за допомогою всіх доступних Україні та світовій 
громадськості невоєнних засобів. 

3. Розгляд Міжнародним судом справедливості позову України до Росії 
про відшкодування завданих агресією збитків. За найбільш скромними під-
рахунками — це 48 млрд доларів США, за «нескромними» — понад триль-
йон. Останні цифри засновані на вартості української землі, надр, корисних 
копалин шельфу Чорного моря, коштів, вкладених Україною за 23 роки в 
промисловий і людський ресурс тощо [13].

4. Пошук дипломатичних шляхів виходу з кризи. Важливо сформулюва-
ти міжнародні пропозиції, які б дозволили Москві та особисто В. Путіну, а та-
кож і офіційному Києву вийти з Кримської авантюри без «втрати обличчя». 
Такими пропозиціями, на нашу думку, може стати проведення повторного 
референдуму в Криму на чітко визначених засадах: 1) вирішення питання 
про зміну державно-територіального статусу Криму лише кваліфікованою 
більшістю (понад 2/3 голосів) учасників плебісциту; 2) вільної пропаган-
ди своєї позиції для українських влади, ЗМІ та громадських організацій і 
партій в Криму протягом не менше 6 місяців; 3) ефективного й всезагаль-
ного міжнародного контролю за ходом голосування та підрахунком голосів; 
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Нацистська політика оволодіння Судетами (1938 р.) та кримська авантюра Путіна (2014 р.)…

4) компенсації російською стороною українських майнових втрат у Криму 
незалежно від підсумків повторного голосування. Обсяги реальних втрат та 
відповідної компенсації мають бути визначені авторитетною міжнародною 
комісією; 5) в разі залишення Криму в складі України Київ підтверджує свій 
позаблоковий статус та зберігає російські військові бази в Криму до термі-
ну, визначеного Харківськими угодами; 6) також у разі повернення Криму 
в лоно України за результатами повторного референдуму має бути надана 
повна амністія силовикам-кримчанам (МВС, ЗСУ, СБУ), які в непевній об-
становці лютого — березня 2014 р. втратили політичні орієнтири і порушили 
присягу. Питання про можливість продовження ними служби в українських 
силових структурах має вирішуватися в індивідуальному порядку.
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Особливості застосування нових  
політико-правових механізмів етнополітичної дезінтеграції: 
гібридна війна в Україні

Досліджуються дезінтеграційні та інтеграційні процеси на пострадянському 
просторі за участю Російської Федерації. Аналізуються особливості застосуван-
ня нових політико-правових механізмів етнополітичної дезінтеграції незалеж-
них країн, в яких проживає російська національна меншина, на прикладі гібрид-
ної війни в Україні.

Ключові слова: етнополітична інтеграція, етнополітична дезінтеграція, гі-
бридна війна.

 
Російська Федерація бере активну участь у дестабілізації етнополітич-

ної ситуації та етнополітичній дезінтеграції незалежних держав (Молдови, 
України, Грузії) з метою активізації інтеграційний процесів на пострадян-
ському просторі. Явище етнополітичної дезінтеграції порівняно мало дослі-
джене в етнополітичній науці, на відміну від свого антипода, етнополітичної 
інтеграції. Як зазначає О. Картунов, ці процеси давно викликають підви-
щену увагу з боку західних науковців, про що свідчить чимала кількість 
спеціальних робіт. Але аналіз цих праць показує, що абсолютна більшість з 
них присвячена лише одному з цих взаємозалежних і взаємообумовлених 
процесів, а саме інтеграції. За підрахунками дослідника, в західній етнопо-
літології напрацьовано близько десятка концепцій і теорій інтеграції і лише 
одна-дві концепції дезінтеграції [1, с. 216]. Однак, нестабільна етнополітич-
на ситуація на пострадянському просторі суттєво підвищує актуальність 
цієї проблематики, тому дедалі більше з’являється публікацій, присвяче-
них проблемам етнополітичної дезінтеграції.

Нагадаємо, що однією з аксіом етнополітичного розвитку є почер-
гова зміна процесів етнополітичної інтеграції та дезінтеграції. Історія 
підтверджує дієвість цієї закономірності. Етнополітична дезінтеграція 
СРСР, розпад на окремі незалежні національні держави потім неоднора-
зово супроводжувалася спробами політичної та економічної інтеграції. К. 
Вітман навіть стверджує, що саме процес етнополітичної дезінтеграції 
Радянського Союзу дав початок низці інтеграційних процесів на постра-
дянському просторі [2, с. 607]. Найуспішнішими виявилися ті проекти, які 
ґрунтувалися на економічній інтеграції (ЄЕП, ГУУАМ, Митний Союз). 
Основою для інтеграції в регіоні слугують спільні економічні, політичні 
інтереси та етнічна спорідненість у випадку слов’янських держав — Ро-
сії, України та Білорусі.
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Російська Федерація, яка вважає себе головною правонаступницею 
Радянського Союзу, носієм пострадянської ідентичності, неодноразово 
демонструвала зацікавленість у відродженні подібного наддержавного 
утворення у складі щонайменше України, Росії та Білорусі. Саме Росія іні-
ціювала всі проекти етнополітичної та економічної інтеграції в межах по-
страдянського простору. Так, у 2010 р. неабиякого резонансу набув проект 
під назвою «Україна-Білорусь-Росія: від історичної єдності — до єдиної 
держави», висунутий депутатом російської Держдуми, головою комітету з 
економічної політики і підприємництва Є. Федоровим. Цей проект передба-
чав відтворення єдиної союзної держави у складі України, Росії та Білору-
сі, яка в перспективі зможе на рівних конкурувати із США і ЄС, відіграючи 
провідну роль на світовій арені. Є. Федоров наполягав на тому, що відтво-
рення історичної єдності російсько-українсько-білоруського народу у ви-
гляді нової держави дасть змогу вирішити найскладніші проблеми в усіх 
сферах державного і суспільного життя держав-учасниць. Поява на між-
народній арені нової сильної держави з високим міжнародним статусом і 
унікальною економічною привабливістю мала б забезпечити її громадянам 
високий рівень життя, одночасно гарантуючи збереження і розвиток само-
бутніх культур усіх народів та етносів [3].

Тогочасна українська політична верхівка в цілому позитивно постави-
лася до ідеї етнополітичної інтеграції, посилаючись на те, що більшість 
українців начебто схвалюють відновлення союзної держави. Однак, опри-
люднення на офіційному державному рівні такої перспективи, що виклю-
чає європейську інтеграцію України, призвело до політичного скандалу: 
опозиція зажадала відставки гуманітарного віце-прем’єра В. Семиножен-
ка, який лобіював цей проект. 

Беручи до уваги таку реакцію України, Росія зосередилася на економіч-
ній інтеграції на пострадянському просторі, адже була переконана, що її 
переваги для держав неминуче поставлять на порядок денний питання ет-
нополітичної інтеграції. Глава Російської Федерації В. Путін неодноразово 
підкреслював, що вважає розпад СРСР трагедією величезного масштабу 
для мільйонів, від якої отримали зиск лише еліти і національно налаштова-
на частина населення, але аж ніяк не пересічні громадяни пострадянських 
держав. Про це йшлося у передвиборчій кампанії політика 2005 р. У одно-
му зі своїх послань до Федеральних Зборів В. Путін оцінював дезінтегра-
цію СРСР як велику геополітичну катастрофу регіону. Сам факт існування 
подібного до СРСР етнополітичного наддержавного утворення Президент 
РФ назвав потужним стабілізаційним фактором у світі. Згодом, комен-
туючи це твердження, політик зазначав, що «звільнення від диктатури 
необов’язково повинно було супроводжуватися розпадом держави» [4].

Такі заяви легко вписуються в логіку закономірностей етнополітичного 
розвитку людства. О. Картунов наголошує, що дезінтеграційним процесам 
завжди передують етнічний ренесанс з його процесами диференціації та 
солідаризації, а також політизації етнічностей. За словами дослідника, ет-
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нополітичний ренесанс далеко не завжди і не всюди приводить до процесів 
дезінтеграції, часто він обмежується лише процесом диференціації. З цьо-
го випливає, що розпаду держави дійсно можна було уникнути. В основі 
процесів дезінтеграції та інтеграції лежать відцентрові та доцентрові тен-
денції, що є взаємообумовленими. О. Картунов стверджує, що дезінтегра-
ція найчастіше і в першу чергу приводить до скорочення контактів, по-
слаблення взаємозв’язків та взаємодій між складовими частинами раніше 
цілісної системи (політичної нації, суспільства, держави, міждержавного 
утворення), а також занепаду діяльності спільних координаційних інсти-
тутів. А це неминуче погіршує становище складових колишньої цілісної 
етнополітичної системи [1, с. 215]. 

Так і сталося після розпаду Радянського Союзу — союзні республіки 
тривалий час не могли сформувати цілісну систему життєзабезпечення, 
що позначилося на рівні життя населення. Невдоволення та ностальгія 
за Радянським Союзом тривалий час превалювала у настроях населення. 
В Україні ці показники залишалися високими і через 20 років після дезін-
теграції СРСР. Для прикладу, згідно з опитуванням Інституту соціології 
НАН України, проведеним у квітні 2010 р., 63,4% респондентів в Україні 
схвалювали відтворення союзу України, Росії й Білорусі, 26,6% були проти. 
Відповідно до даних Соціологічної групи «Рейтинг», отриманих у той самий 
період, 46% українців шкодували про розпад СРСР, 36% - не шкодували. 
Згідно з результатами опитування 2014 р. шкодували про розпад СРСР 
лише 33% респондентів, не шкодували 49%. Таким чином, з 2010 р. кількість 
тих, хто відчуває ностальгію за СРСР, зменшилась майже у 1,5 рази (з 46 
до 33%). Соціологи пов’язали це не з позитивними зрушеннями в Україні, а 
з демографічними змінами, оскільки найбільшими прихильниками СРСР 
залишаються літні люди [6].

Саме ностальгію населення за Радянським Союзом використала Ро-
сійська Федерація та місцева нелегітимна влада Автономної Республіки 
Крим, форсуючи етнополітичну дезінтеграцію України та анексію Крим-
ського півострова. Частка тих, хто шкодує про дезінтеграцію СРСР в Кри-
му, залишалася найвищою по Україні й завжди становила більше полови-
ни населення півострова. Приєднання АРК до Росії сприймалося місцевим 
населенням як перспектива відновлення рівня життя Радянського Союзу. 

Це дозволило реалізувати сценарій безкровної сецесії півострова та 
приєднання його до Російської Федерації шляхом порушення територі-
альної цілісності України, введення іноземних військ та проведення неле-
гітимного референдуму. Під час незаконного волевиявлення, забороненого 
законодавством України, нібито 96,77% виборців підтримали приєднання 
півострова до Російської Федерації (2,51% підтримали статус Криму як 
частини України). Верховна Рада АРК проголосила Крим незалежною су-
веренною державою Республікою Крим і звернулася до Росії з проханням 
прийняти нове державне утворення до свого складу, яке негайно було за-
доволене. 
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Російська сторона під час підписання договору з кримською владою про 
входження Криму до складу РФ посилалася виключно на волевиявлен-
ня кримчан і заперечувала факт вторгнення, окупації та анексії терито-
рії. Президент Росії підкреслив, що про агресію або інтервенцію не може 
бути мови, адже приєднання відбулося без жодного пострілу, без людських 
жертв [7]. Наразі Республіка Крим та місто федерального значення Севас-
тополь входять до складу РФ на правах нових суб’єктів. Анексії Криму не 
визнали ані Україна, ані міжнародна спільнота: офіційно півострів має ста-
тус тимчасово окупованої території. 

О. Картунов підкреслює, що в певних умовах дезінтеграція може набу-
ти необоротного характеру і крайньої форми, відомої як сепаратизм, тобто 
перетворитись на один з різновидів націоналістичного руху, який має на 
меті створення самостійної держави [1, с. 215]. Однак, новоутворена Рес-
публіка Крим, як результат дезінтеграції України за безпосередньої ак-
тивної участі сусідньої держави, інтереси якої на півострові представлені 
етнічними росіянами, місцевими елітами, розгалуженою мережею проро-
сійських організацій, не передбачалася як окрема країна. Зазначимо, що 
очікування значної кількості кримчан на підвищення рівня життя не ви-
правдалися — відокремлення півострова від України, міжнародні санкції 
та відсутність наземного сполучення з Російською Федерацією суттєво 
ускладнили забезпечення півострова водою, електроенергією, товарами та 
продуктами харчування.

Анексія Криму стала першим етапом дезінтеграції України з подаль-
шим форсуванням етнополітичної інтеграції відокремлених частин Укра-
їни з Російською Федерацією. Так званий «кримський сценарій» отримав 
продовження в східних та південних областях України, для яких також, 
але меншою мірою, притаманні ностальгічні пострадянські та проросійські 
настрої. Користуючись підтримкою проросійськи налаштованих громадян, 
представників місцевої влади та правоохоронних органів, диверсійні гру-
пи військових РФ без розпізнавальних знаків захопили адміністративні 
будівлі у багатьох містах Луганської та Донецької області. Сепаратисти 
оголосили про невизнання центральної влади та створення Луганської На-
родної Республіки та Донецької Народної Республіки. Спроби відтворити 
подібний сценарій в інших областях Сходу та Півдня України наразилися 
на опір місцевих громадян та проукраїнських активістів. Так, в Одесі в ході 
сутичок між симпатиками Росії та прихильниками єдиної України загину-
ло близько 50 осіб. 

Самопроголошена влада ЛНР та ДНР за вже відпрацьованим у Криму 
сценарієм провела місцеві квазі-референдуми про відокремлення областей 
від України з подальшим приєднанням до Російської Федерації. Ці події 
супроводжувалися інформаційним тиском з боку Росії. Президент РФ по-
ставив під сумнів територіальну цілісність України та належність півден-
но-східних областей до її складу: «Користуючись ще царською терміноло-
гією, це ж не Україна, це Новоросія. Ось цей Харків, Донецьк, Луганськ, 
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Херсон, Миколаїв, Одеса — вони за царських часів не входили до складу 
України, а були передані їй пізніше» [9].

Події 2014 р. в Україні отримали назву гібридної війни, яка передбачає 
поєднання принципово різних типів і способів ведення війни: 1) класичних 
прийомів ведення війни (з військовослужбовцями в уніформах, військовою 
технікою); 2) нерегулярних збройних формувань (повстанців, терористів, 
партизан); 3) прийомів інформаційної війни (дезінформації, пропаганди пе-
рекручування фактів). Терміном «гібридна війна» послуговувався у своєму 
дослідженні «Конфлікт у ХХІ столітті. Постання гібридних війн» Ф. Хофф-
ман, розуміючи під ним комбіноване використання ворогом дозволеної 
зброї, партизанської війни, тероризму, сепаратизму, злочинної поведінки 
та пропаганди для досягнення політичних цілей [10, р. 1–4]. 

На таку схему ведення війни надзвичайно складно відреагувати, адже 
кордони незалежної держави не перетинають регулярні війська ворога. 
Замість цього відбувається прихована анексія із залученням бойовиків і 
етнічних груп на місцях за домовленістю і під керівництвом із Росії, яке 
формально заперечує свою участь в дестабілізації етнополітичної ситуації. 
Польський політолог К. Вуйціцький відзначає такі особливості гібридної 
війни: 1) сильна держава не може відкрито напасти на слабшу, тому на-
магається розділити її на частини, дезінтегрувати за етнічним принципом; 
2) на ці події складно знайти адекватну ефективну відповідь, адже ворог 
користується підтримкою частини місцевого населення, використовуючи 
його як живий щит [11]. 

Підтримуючи етнополітичну нестабільність в Україні — прояви сепара-
тизму, агресії за ознакою етнічної, мовної, регіональної належності — Ро-
сійська Федерація водночас намагається запобігти відцентровим тенден-
ціями на своїх теренах. Так, 9 травня 2014 р. набув чинності Федеральний 
Закон РФ № 433-ФЗ «Про внесення змін до Кримінального кодексу Росій-
ської Федерації», що встановлює кримінальну відповідальність за заклики 
до сепаратизму. Зокрема, Кримінальний кодекс РФ доповнюється ст. 280-1, 
згідно з якою публічні заклики до дій, спрямованих на порушення терито-
ріальної цілісності РФ, караються штрафом, що дорівнює доходу засудже-
ного на період до 2-х років, або обов’язковими роботами, або позбавленням 
волі до 3 років. Сепаратистські заклики, що розповсюджуються через Ін-
тернет або ЗМІ, караються позбавленням волі до 5 років [12]. 

Україна також намагається протидіяти етнополітичному тероризму, 
сепаратизму шляхом посилення відповідальності за них. Так, у розпал 
гібридної війни з Росією було прийнято зміни до Кримінального кодексу 
України щодо посилення відповідальності за злочини проти основ наці-
ональної безпеки України. Згідно із змінами умисні дії, вчинені з метою 
зміни меж території або державного кордону України, на порушення по-
рядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики 
чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій ка-
раються позбавленням волі на строк від 3 до 5 років (ст. 110). Державна 
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зрада — діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду сувере-
нітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, 
державній, економічній чи інформаційній безпеці України, — карається 
позбавленням волі на строк від 12 до 15 років (ст. 111); диверсії та шпигун-
ство — від 10 до 15 років ув’язнення (ст. 112, 113). З метою ефективнішої 
протидії сепаратизму та участі українських громадян у різноманітних 
його проявах на платній основі (жителі захоплених територій не прихову-
ють, що заробляють таким чином, працюючи на сепаратистів) Криміналь-
ний кодекс України було доповнено ст. 114-1 «Перешкоджання законній 
діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань». Від-
тепер ці дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 15 років за-
лежно від ступеню тяжкості наслідків, яких вони завдають [13]. Однак, 
можливість застосування цих норм обмежена на території міст Донецької 
та Луганської областей, що не контролюються владою та правоохоронни-
ми органами України.

Слід зазначити, що на Сході та Півдні України, на відміну від Криму, 
не обійшлося без жертв — сотні людей загинули від рук російських ди-
версантів, місцевих сепаратистів, у ході сутичок, акцій протесту та під час 
проведення антитерористичних операцій. Українська влада та міжнародна 
спільнота неодноразово закликали російське керівництво припинити дес-
табілізацію етнополітичної ситуації в Україні. 

Метою гібридної війни — окупації та анексії територій за допомогою не-
легітимних референдумів — як політики, так і експерти вважають не лише 
етнополітичну дезінтеграцію України, а й подальшу етнополітичну інте-
грацію квазідержавних утворень на пострадянському просторі навколо 
Росії. Так, прем’єр-міністр України підкреслив, що у Президента РФ є мрія 
відновити Радянський Союз і він просувається в її реалізації, незважаючи 
ні на які перешкоди. За словами А. Яценюка, «найбільшою катастрофою 
нинішнього століття стало б відновлення Радянського Союзу під егідою 
президента В. Путіна» [8]. 

Зазначимо, що глава Російської Федерації має практично необмежену 
владу і може реалізовувати такі проекти, адже система стримувань та про-
тиваг в системі влади цієї країни практично не функціонує. Президентська 
вертикаль контролює ЗМІ, цензура в яких та поширення інформації в по-
трібному вигідному світлі забезпечує підтримку населення. 

Про серйозність намірів Росії щодо відновлення Радянського Сою-
зу свідчить також спроба визнати розпад цього державного утворення в 
1991 р. незаконним та притягти винних до відповідальності. Група депу-
татів Держдуми надіслала запит до генпрокурора РФ з вимогою провес-
ти прокурорську перевірку подій, які відбувалися в період дезінтеграції 
СРСР. Парламентарії переконані, що вищі радянські керівники вчини-
ли незаконні дії, які спричинили розвал країни, а тому розраховують, що 
на підставі запиту та подальшої перевірки будуть порушені кримінальні 
справи, зокрема щодо останнього Президента СРСР М. Горбачова.
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За винятком Білорусі, Казахстану, що входять до Митного Союзу, та 
енергетично залежної Вірменії, ідею етнополітичної інтеграції й віднов-
лення Радянського Союзу серед пострадянських держав не підтримує ніх-
то. Колишній президент Грузії під час своєї каденції в 2011 р. назвав проект 
відродження СРСР неприйнятним, «найбільш дикою ідеєю російських на-
ціоналістів». За словами М. Саакашвілі, «відновлення Радянського Союзу 
в першу чергу означає відновлення цінностей, заснованих на стереотипах 
міжнаціонального та міжрелігійного протистояння, маніпулювання сус-
пільством» [5]. 

Річ у тім, що прогресивною частиною пострадянських суспільств — 
молоддю, громадянами, які мають вищу освіту, — відновлення союзної 
держави навколо Росії сприймається як крок назад у минуле, як загроза 
правам людини, свободам та демократичним цінностям, як відмова від єв-
ропейських перспектив. Адже Російська Федерація, будучи авторитарною 
державою (за індексом демократії країна належить до авторитарних ре-
жимів), не може запропонувати привабливого способу життя молодій, осві-
ченій частині поліетнічних суспільств пострадянських держав, яку наба-
гато більше приваблює європейський стиль життя. Натомість у Російській 
Федерації придушується свобода слова — ЗМІ зазнають тиску, закри-
ваються опозиційні телеканали, видання, журналісти переслідуються за 
професійну діяльність; ускладнена реалізація свободи вибору та виражен-
ня поглядів — інакомислення є синонімом політичної опозиційності, навіть 
альтернативна сексуальна ідентичність переслідується на державному 
рівні згідно із законодавством про заборону пропаганди гомосексуалізму. 

Така держава не може запропонувати привабливий проект інтеграції 
пострадянським країнам, інакше вони б добровільно взяли участь у цьому 
процесі за аналогією євроінтеграції. Саме тому Російська Федерація вда-
ється до насильницької етнополітичної інтеграції, якій обов’язково пере-
дує дезінтеграційний етап. 

Такого сценарію зазнала Грузія в 90-х та 2000-х рр. — Росія спочат-
ку підживлювала сепаратистські настрої в Абхазії та Південній Осетії, 
а згодом у 2008 р. здійснила військовий напад на територію суверенної 
держави. Російсько-грузинська війна завершилася відокремленням те-
риторій Абхазії та Південної Осетії та проголошенням їх республіками. 
Хоча вони не приєдналися до РФ, але досі залишаються в статусі неви-
знаних — світова спільнота офіційно вважає їх територіями Грузії. Ана-
логічно Росія сприяла дезінтеграції Молдови, політично, фінансово та 
військово підтримуючи незалежність невизнаної Придністровської Мол-
давської Республіки. 

Застосування новітніх політико-правових механізмів етнополітичної 
дезінтеграції незалежної держави — гібридної етнічної війни (сепаратиз-
му, тероризму, окупації, анексії, пропаганди, інформаційного тиску) — 
отримало продовження в Україні. Її використанню Російською Федерацією 
сприяють присутність в країні-об’єкті дезінтеграції російської національ-
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ної меншини, сегменту проросійськи налаштованих громадян. Мета дезін-
теграції пострадянських держав полягає в їх розчленуванні, економічному 
ослабленні, блокуванні євроінтеграційних перспектив з метою подальшої 
етнополітичної інтеграції — об’єднання у наддержавне утворення навколо 
Російської Федерації. 
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Становлення наукових і ціннісних засад діяльності  
Міжнародної академії порівняльного права

Автор обгрунтовує роль інституціоналізації у розвитку сучасної науки, в 
тому числі появу в межах стійких інститутів у цій сфері надіндивідуальних осо-
бливостей наукових позицій та поглядів. Це, на його думку, робить виправданим 
дослідження розвитку поглядів на природу порівняльного правознавства, його 
предмет і об’єкт, методологію, ціннісний вимір, які були сформовані або вислов-
лені у процесі діяльності Міжнародної академії порівняльного права — одного з 
найбільш авторитетних і репрезентативних самоорганізованих спеціалізованих 
об’єднань вчених-юристів.

На думку автора, у рамках діяльності Академії ще у 1920-х — 1930-х рр. 
сформувалося нове, сучасне бачення порівняльного правознавства — вже не як 
інструмента механічного зближення правових систем, а як науки, покликаної 
пізнавати право країн і народів світу в його розмаїтті. Становлення цієї парадиг-
ми відбувалося в змаганні з парадигмами, представленими іншими порівняльно-
правовими інституціями, і зокрема, з інструменталізмом на службі універсаліза-
ції права, представленим УНІДРУА та ще низкою міжнародних і національних 
організацій. 

Серед найважливіших наукових та ціннісних засад, які розвиває МАПП, 
автор виокремив: ідеї глобального правового плюралізму, рівноцінності та уні-
кальності правового досвіду народів і країн, мирного співіснування різних пра-
вових моделей, відмови від їх нав’язування, від конструювання єдиного світо-
вого права; ідея порівняльного правознавства як вияву гуманізму в праві, сфери 
утвердження толерантності й подолання таких упереджень як націоналізм, шо-
вінізм, європоцентризм та ін. Автор доводить, що МАПП послідовно розвиває 
філософію порівняльного правознавства, в основі чого покладено ідеї змагання 
в юридичній науці кількох метапарадигм — традиційної філософсько-правової 
та компаративістської (метатеорія та філософія на основі вивчення сущого), пе-
ремоги відкритого й плюралістичного компаративістського світогляду над ідеа-
лістичним монізмом, що може переростати у форми ідеології та упередженості. 

Ключові слова: інституціоналізація науки, надіндивідуальність наукової 
думки, когнітивна парадигма порівняльного правознавства, інструментальна па-
радигма порівняльного правознавства, ціннісна парадигма порівняльного право-
знавства, правовий плюралізм, уніфікація права, філософія порівняльного пра-
вознавства, компаративістський світогляд.

Новочасна наука є насамперед не сферою прикладення зусиль геніаль-
них самоучок, а організованим ззовні (державою, міжнародними організа-
ціями, корпораціями) та самоорганізованим соціальним інститутом. Лише 
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об’єднання значної кількості вчених (науковий гурток, постійно діючий 
дискусійний клуб, кафедра, відділ у НДІ, конструкторське бюро, редак-
ція журналу, асоціація та ін.), зацікавлених у систематичному дослідженні 
певних феноменів чи ноуменів, здатне: конституювати ту чи іншу сферу 
досліджень як наукову дисципліну, досягнути згоди щодо парадигми та 
напрямів досліджень, створити канони науковості обраної дисципліни, 
критерії та інструменти стимулювання та оцінки досліджень, ефективно 
впливати на суспільну думку, громадські та державні структури з метою 
відстоювання колективних та індивідуальних інтересів науковців. 

Тому вважаємо, що одним з критеріїв конституювання певного на-
пряму досліджень у наукову дисципліну є інституціоналізація, що відо-
бражає наявність групи вчених, свідомих необхідності об’єднання зусиль 
для цілеспрямованої розробки цієї дисципліни, а також усталення її ка-
нону (провідної парадигми, методології, концептів і термінології тощо). Ві-
домо, що будь-яка організація як соціальний інститут є не просто сумою 
своїх членів, а поступово набуває характеру самостійного феномена, стає 
надіндивідуальною, домінує над індивідом, пропонує йому свої цінності та 
норми, визначає його роль, а також коригує напрями та інтенсивність його 
діяльності [6; 7; та ін.]. 

* * *

Найбільшою як за членством, географічним представництвом, так і за 
масштабами діяльності, найпрестижнішою, а також однією з найстаріших 
міжнародних організацій у сфері юридичної компаративістики є Міжнарод-
на академія порівняльного права, яка 2014 р. відзначатиме своє 90-річчя. 

На жаль, історія цієї надзвичайно важливої для розвитку порівняльно-
го правознавства організації ще не написана. Можна згадати лише короткі 
«Історичні замітки» на сайті Академії [16], кілька надзвичайно важливих, 
але побіжних за тематикою статей Д. Кларка [13; 14], бібліографії публіка-
цій міжнародних конгресів порівняльного права Ч. Шладітца [27; 28], стат-
тю І. Сабо щодо ролі Е. Балога в становленні МАПП [26, с. 11–22], а також 
статтю автора цього дослідження [1]. Є підстави припустити, що ця наша 
стаття є першою спробою реконструкції розвитку наукових і ціннісних 
засад діяльності Міжнародної академії порівняльного права.

Міжнародна академія порівняльного права — міжнародна неурядова 
наукова організація. Ініціаторами створення Академії у 1923 р. стали Е. Ба-
лог, автор проекту її статуту, та А. Вейсс [26, с. 13]. Установчі збори МАПП 
відбулися в офісі Міжнародної організації праці в Женеві 13 вересня 1924 р. 
Офіційна назва була французькою мовою — Academie Internationale de 
Droit Compare. Штаб-квартирою було обрано Женеву [26, с. 13; 13, с. 2]. Піз-
ніше нею стала Гаага, а нині є Париж.

Згідно із ст. 2 Статуту МАПП 1924 р. її основною метою проголошувало-
ся «вивчення порівняльного права, базоване на історичних основах та роз-
витку законодавства у різних народів, зокрема у сфері приватного права, 
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і систематична гармонізація права» [14, с. 893. Див. також: 16, с. 1]. Нині ж, 
зокрема у статуті 2010 р., цілі Академії сформульовано як сприяння ви-
вченню права на основі використання порівняльно-правової методології, 
в історичній перспективі, та вдосконалення законодавства, насамперед у 
сфері приватного права. 

Першим президентом Академії став А. Вейсс (1858–1928) [13, с. 2–3], 
першими дійсними членами — представники Франції, США, Німеччини, 
Британії, Італії, Куби, Швейцарії, Литви, Австралії, Нідерландів, підман-
датної Палестини та інших країн. Український комітет МАПП було сфор-
мовано у 2011–2012 рр.

* * *

Слід відзначити позиції засновників і перших керівників Міжнародної 
академії порівняльного права, які визначали її характер та напрями діяль-
ності. Як відзначає Д. Кларк, у заснуванні Академії провідну роль відіграли 
А. Вейсс, Г. Леві-Уллманн і Е. Балог [13, с. 3]. Зокрема, професор Паризь-
кого університету А. Вейсс, фахівець з міжнародного приватного права, 
на Міжнародному конгресі порівняльного права 1900 р. очолював (разом з 
Г. Леві-Уллманном) секцію цивільного права і різко критикував знамени-
того Р. Салейля (1855–1912) за заклик до «загального права цивілізованого 
людства», відстоюючи правовий плюралізм [13, с. 3]. 

Професор Паризького університету Г. Леві-Уллманн висловив свої по-
гляди у сфері юридичної компаративістики через формулювання перспек-
тивних цілей Товариства порівняльного законодавства у 1896 р.: «Роблячи 
знання щодо законів всіх країн доступними кожному, поступово приходити 
до уніформності в законодавстві через розвиток науки права; це є пере-
важно справою цивілізації та прогресу, яка, відтак, стосується всього сві-
ту» [21, с. 166–167]. 

Професор Каунаського університету (Литва) Е. Балог займався насам-
перед порівняльною історією права, у своїх працях, присвячених римсько-
му праву та іншим правовим системам Античності, підкреслював унікаль-
ність та самоцінність кожного правового досвіду, але не як ізольованого, 
а як результату впливу різних позаправових чинників та правових вза-
ємовпливів [17, с. 12–17]. 

У своєму виступі 1929 р. щодо необхідності проведення міжнародних 
конгресів порівняльного права директор Інституту порівняльного права 
в Ліонському університеті Е. Ламбер наголосив, що порівняно з початком 
ХХ ст. «перспективи, відкриті у сфері порівняльного права, значно роз-
ширилися», основою чого є «народження нового транснаціонального світу»: 
«міжнародна свідомість права», рух за його інтернаціоналізацію та соціа-
лізацію, поява недержавного права корпорацій та об’єднань у сфері про-
мислового виробництва і торгівлі, яке «поширюється понад кордони» [20, 
с. 657, 659]. У зв’язку з цим він вказав на небезпеку відставання юридичної 
науки від наднаціональних тенденцій розвитку політичного, соціального, 
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економічного життя, що може бути виправлене завдяки об’єднанню зусиль 
юристів різних країн. При цьому порівняльне правознавство він називав 
і окремою наукою, автономною та спеціалізованою сферою досліджень, і 
наднаціональним виміром юридичної науки загалом; як окрему науку ви-
діляв також порівняльну історію права [20, с. 658–660]. 

На нашу думку, для поглядів засновників Академії характерне запе-
речення ідеї створення єдиного всесвітнього права, натомість виразним 
є прагнення до порівняльного пізнання правового досвіду різних країн 
і народів, раціоналізації уніфікаційного руху на основі поваги до націо-
нальних відмінностей. 

Важливими в контексті нашого дослідження вважаємо й позиції декана 
юридичного факультету Норсвестернського університету (США) професо-
ра Г.Дж. Вігмора, який відіграв видатну роль у організаційному становлен-
ні МАПП і пізніше став її Президентом. Він вказував на те, що міжнародне 
співробітництво юристів є справою новою і складною. Взаємне розуміння 
юристів різних країн (зокрема, загального права та європейських конти-
нентальних) ускладнюється тим, що вони мають відмінні моделі мислення 
та професійну мову. Навіть переклад «форм вираження думки» юристів на 
іноземну мову в таких умовах перетворюється лише на вільний переказ. 
Окрім того, він вказував на складність координації зусиль у сфері порів-
няльного правознавства юристів із США, позаяк вони належать до різних 
професійних об’єднань, недостатньо зацікавлені правом поза своєю держа-
вою. Проте він висловлював сподівання, що ці труднощі вдасться подолати, 
і розвиток порівняльного правознавства стане сферою прикладення зусиль 
юристів усіх країн [20, с. 665]. 

Важливий масив ідей пов’язаний з проведенням Академією перших 
міжнародних конгресів порівняльного права. Зокрема, ще 6 серпня 1931 р. 
у Гаазі Організаційний комітет з проведення Конгресу визначив його мету 
так: 1) розуміння правових систем різних країн, 2) порівняння цих систем, 
3) спроба прийти до їх кореляції чи уніформності з метою сприяння віднов-
ленню міжнародного товарного та культурного обміну [12, с. 484].

На відкритті першого Конгресу 1932 р. Президент Міжнародної академії 
порівняльного права, суддя Постійного міжнародного суду справедливості 
доктор А. де Бустаманте у своєму вітальному слові висловив упевненість у 
тому, що цей захід стане «віхою на шляху розвитку міжнародного порозу-
міння юристів». А Дж.Г. Вігмор зазначив, що це може бути першим кроком 
для створення всесвітньої юридичної організації [15, с. 54].

Підсумовуючи роботу Конгресу 1932 р., міністр юстиції Нідерландів Дж. 
Доннер зазначив, що «Гаага була центром низки важливих рухів, але жоден 
з них не був таким багатообіцяючим для розвитку міжнародного порозу-
міння, як Конгрес порівняльного права». На цьому ж наголосив у своєму ви-
ступі державний міністр Італії А. Рокко [15, с. 80]. А віце-президент МАПП 
професор Паризького університету Г. Леві-Уллманн закликав «привезти 
додому дух конгресу... щоби серед юристів кожної нації розвинулися не 
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лише намір вивчати закони інших країн, а й бажання зрозуміти їх, і воля 
залагоджувати всі конфліктні відмінності, які є бар’єрами для вільного по-
току міжнародного торгівельного і суспільного обміну, що є невід’ємним 
для встановлення та підтримання успішного світового порядку» [15, с. 81]. 

Відкриваючи другий Конгрес 1937 р., міністр юстиції Нідерландів Госе-
лінг, зокрема, наголосив, що «тільки шляхом права можна врятувати світ 
у ці неспокійні часи» [24, с. 47]. Вітаючи учасників Конгресу, голова Апе-
ляційного суду Британії лорд Макміллан у своєму виступі відзначив: «Ми 
зустрілися із спільною метою, якою є вивчення права незалежно від раси 
чи віросповідання». Він запропонував говорити про формування такого на-
пряму мислення, як «дух толерантності до локального генію (genius loci)». 
Він підкреслив: «Розум, а не сила, вирішує міжнародні проблеми… При-
мітивне мислення опирається всім ідеям, окрім тих, в яких воно плекало-
ся; толерантність є найпрекраснішою квіткою ліберальної освіти. Має іс-
нувати міжнародна симпатія та визнання сутнісної ідентичності проблем у 
світі. Все зрозуміти, все пробачити. Ми маємо вивчати кожну систему не 
для того, щоби задовольнити інтелектуальну цікавість, а щоби розуміти. 
Ми маємо толерувати, а не зневажати, але при цьому бути справедливими. 
Толерантність не завжди має бути нейтральною. Ми не повинні бути толе-
рантними до зла» [24, с. 48]. 

Водночас, на думку лорда Макміллана, конгрес має й суто практичну 
мету: «Час ізольованих земель пройшов; зокрема, через швидші засоби 
комунікації; і право має розробити нову техніку, щоби громадянин кожної 
держави був громадянином світу. Багато труднощів, які існують, має бути 
усунуто; так, закони стосовно комерційних документів мають бути однакові 
у всьому світі. Але деякі сфери права представляються більш складними: 
зокрема, сімейні відносини та шлюб. Ми не можемо сподіватися створити 
абсолютно уніформоване право. Ті особливості, які надають характер краї-
ні, має бути збережено». Процитувавши письменника Дж. Мільтона («Сут-
тю свободи є різноманітність»), лорд Макміллан наголосив: «Чим більше 
ми вивчаємо мислення і розум кожного, тим складніше бути неприхильним 
один до одного. Ігнорування є реальним джерелом проблем» [24, с. 49].

Ці ж ідеї було розвинено у виступі Дж.Г. Вігмора: «Хоча ці конгреси 
справляють вплив на уніфікацію права, і її з часом буде здійснено, для тих, 
хто взяв у них участь, важливішими є духовні цінності: толерантність, 
усвідомлення відмінностей та братерства» [24, с. 58].

У виступі під час відкриття третього Міжнародного конгресу порівняль-
ного права 1950 р. лорд-канцлер Великої Британії лорд Жовітт заявив, що 
«дослідження порівняльного права є предметом, який набуває дедалі біль-
шого значення». Він наголосив, що це — окрема галузь юридичних дослі-
джень і водночас їх метод, і висловив жаль, що у Британії вона донедавна 
«залишалася в тіні, темряві й забутті». Але, на його думку, це спостерігалося 
й в інших країнах, причинами чого були консерватизм і перевантаженість 
юристів освоєнням зростаючого обсягу національного права, а також їх са-
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мовдоволеність: «Вони всі були впевнені, що їх [правова] система є найкра-
щою і що їм немає чого навчитися в інших». Маючи вкорінені стереотипи 
та слабкі знання зарубіжного права, юристи з правових систем загального 
та романо-германського права дивилися один на одного з відчуттям влас-
ної вищості та зверхньою іронією. «Це все гальмувало прогрес порівняль-
ного права, але не могло його зупинити, адже існували й зворотні чинники. 
Порівняльне право прийшло щоби залишитися. Ми дедалі більшою мірою 
усвідомлюємо, що світ єдиний і у ньому немає більше місця крайнощам на-
ціоналізму. Людині нині під силу зруйнувати не лише цивілізацію, але весь 
наш фізичний світ, і є очевидним і абсолютно необхідним встановити вер-
ховенство права скрізь, якщо людина хоче вижити» [25, с. 926]. 

Важливим, на нашу думку, був і виступ на відкритті третього Конгресу 
знаменитого американського юриста Р. Паунда, присвячений історичному 
розвитку права США. У виступі наголошувалося, що попри революції та 
війни традиція права може розвиватися еволюційно, і навіть її запере-
чення не веде до її повного знищення [25, с. 926].

Погляди на природу порівняльного правознавства, які уособлює МАПП, 
засвідчують не лише згадані висловлювання її засновників, а й відозви та 
звернення її останніх президентів — К. Керамеуса та Дж. Берманна. Оби-
два вони наголошують, що юридична компаративістика є окремою юри-
дичною наукою. Як зазначав К. Керамеус у 2001 р., «у світі, який повільно, 
але невпинно конвергується, порівняльне право краще побудоване та краще 
пристосоване, ніж будь-яка інша юридична дисципліна, щоби відповісти на 
виклики та зробити правовий внесок у вирішення проблем суспільства та 
життя загалом» [19, c. 249]. Дж. Берманн неодноразово підкреслював, зокре-
ма 2012 р. у передмові до збірника доповідей за результатами Міжнародного 
конгресу порівняльного права, що останнє є науковою дисципліною [8, с. ХІІ 
та ін.]. Те ж саме 2001 р. стверджував у офіційному зверненні до вчених-ком-
паративістів голова Організаційного комітету Конгресу Дж. Моенс [22, c. 249].

Визначаючи ставлення сучасного порівняльного правознавства до уні-
фікації права, яка колись розглядалася як його основна прикладна мета, та 
підсумовуючи історію уніфікаційних ініціатив ХІХ–ХХ ст., Дж. Берманн 
зазначає: «Відмінності перетворюють уніфікацію на привабливу перспек-
тиву і водночас роблять її сумнівною. Якою б значною не була цінність 
уніфікації, вона суперечить реальності правового партикуляризму, який 
відображає відмінності у правових культурах і традиціях та інколи навіть 
у політичному виборі, який роблять різні країни» [9, с. XIV]. Логічним про-
довженням цієї тези стали думки Дж. Берманна щодо ролі запозичень у 
розвитку права: «Трансплантація не дає гарантії успіху. Ідеї та інститути, 
запозичені за кордоном, можуть виявитися значно гіршими на новому, ніж 
на старому грунті; й у будь-якому разі вони працюють зовсім по-різному в 
цих двох середовищах» [8, с. ХІ].

Надзвичайно важливою, певною мірою підсумковою, стала пленарна 
дискусія на тему «Порівняльне право: проблеми та перспективи» під час 
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останнього, вісімнадцятого Конгресу порівняльного права у Вашингтоні в 
2010 р. Відкриваючи її, модератор, професор Американського університе-
ту (Вашингтон) Д. Снайдер відзначив: кожний сучасний юрист змушений 
бути компаративістом; але водночас наголосив, що порівняльне право є 
окремою науковою дисципліною [10, с. 936–937]. 

Президент МАПП професор Колумбійського (США) та Паризького 
університетів Дж. Берманн наголосив на значній позитивній динаміці по-
рівняльного права. Він зазначив, що активна критика цієї дисципліни як 
компаративістами, так і правниками загалом, зокрема щодо розриву між 
теоретичними та практико-орієнтованими дослідженнями та ін., багато 
у чому спрямована на адресу Академії, є справедливою, але відображає 
лише загальні проблеми сучасних наук і не має викликати жодного песи-
мізму. Дж. Берманн також підкреслив, що можна спостерігати постійне 
збільшення використання порівняльно-правових досліджень, особливо у 
міжнародному приватному праві, й це створює загрозу поглинення юри-
дичної компаративістики її інструментальною складовою, чого вчені не 
повинні допустити. В умовах поглиблення глобалізаційних процесів за-
вданням різних наук є зберегти свій традиційний характер — цілісний, 
автентичний, комплексний, не допустити своєї «баналізації» практиками, 
одночасно адаптувавшись до нової ситуації [10, с. 937–940]. 

Директор Інституту порівняльного права Університету МакГілл (Ка-
нада) П. Гленн вказав на необгрунтованість поширених поглядів на пізнє 
виникнення порівняльного права як окремої наукової дисципліни (на межі 
ХІХ–ХХ ст.), адже воно набуло самостійного й організованого характеру, 
було визнане таким принаймні із середини ХІХ ст. 

Він підкреслив, що в еру націоналізму саме юридична компаративісти-
ка «відкрила світлу» вікна закритих тогочасних національно-державних 
побудов. Але водночас вона стала частиною націоналістично-позитивіст-
ської описової парадигми, про що свідчать європоцентризм компаративіс-
тів, класифікації правових систем у квазібіологічні й статичні правові сім’ї 
та ін. П. Гленн наголосив, що така анахронічна форма порівняльного пра-
ва світу більше не потрібна. Сучасним предметом порівняльного права є 
структури юридичного мислення [10, с. 941–943].

Принциповою позицією П. Гленна стало визначення сутності порівняль-
ного права як науки, що пізнає сучасне право у світі як можливість мир-
ного співіснування рівного, але різного права. Парадоксом є те, що в міру 
реалізації цієї можливості саме порівняльне право втрачатиме характер 
самостійної дисципліни, розчиниться у правознавстві, надавши йому ново-
го характеру, залишивши по собі, як чеширський кіт з відомої казки, лише 
задоволену посмішку: «посмішка останнього у світі компаративіста буде 
знаком остаточного тріумфу порівняльно-правового мислення» [10, с. 944].

Професор Прінстонського університету К.Л. Шеппел вказала на небез-
пеку вихідних стереотипів (зокрема, ідеологічно зумовлених) в юридичній 
компаративістиці, які приводять до «карикатурного» порівняння реальних 
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правових моделей з ідеальними, доктрини одного права з чинним правом 
іншої країни, відкритого чи прихованого прагнення довести вищість сво-
го права, прилаштувати чуже право під свої стандарти, а у процесах вза-
ємодії правових систем — до нав’язування свого навіть ціною порушення 
цілісності іншого права [10, с. 945–947]. «Менш ідеологізований погляд на 
право та його дію (так само як на наслідки безправ’я) демонструє, як багато 
можна пізнати з порівняльного досвіду, якщо виходити від земних фактів, 
а не з ідеології в хмарах», - зазначає К.Л. Шеппел [10, с. 946].

Окрім того, вона вказала на втрату самоцінності традиційною горизон-
тальною парадигмою юридичної компаративістики — порівняння націо-
нальних правових систем між собою — і можливість пояснення сучасно-
го національного правового розвитку лише з врахуванням вертикального 
впливу, який справляє на нього міжнародне право, причому в фокусі ком-
паративіста має бути не формальна гармонізація законодавства, а реальне 
правозастосування [10, с. 948–950]. 

Директор докторантури з порівняльного публічного права ІІ Паризь-
кого університету (Пантеон-Ассас) професор Е. Золлер звернула увагу 
на проблеми визначення об’єкта сучасного порівняльного права. Зокрема, 
вона вказала на домінування його інструментального бачення, за якого за-
рубіжне право не досліджується, а використовується як засіб вирішення 
проблем свого права. Але мета порівняльного права не може зводитися до 
такого утилітаризму, мета науки — насамперед не вирішувати проблеми, а 
їх формулювати. Метою ж порівняльного права як вияву гуманізму в праві 
є пізнання та пояснення правового розмаїття світу [10, с. 955–957]. Останню 
думку було наголошено та розвинуто в низці інших виступів під час засі-
дання. 

Підсумовуючи дискусію, Дж. Берманн зазначив, що порівняльне право 
виконує різні функції, які передбачають різні рівні заглиблення у предмет: 
утилітарне порівняльне право залишається менш глибоким, пізнавальна ж 
функція вимагає докладного, всебічного дослідження. Всі ці функції однаково 
важливі й не повинні поглинати чи знецінювати одна одну. Але основне за-
вдання міжнародних конгресів порівняльного права — «не зосереджуватися 
на утилітарній цінності порівняльного права, а натомість приділяти основну 
увагу розробці більш космополітичної, відкритої, ширшої концепції сус-
пільства, якому ми віддаємо наші зусилля» [10, с. 966–967]. Зокрема, одним з 
перспективних завдань наступних конгресів Дж. Берманн вбачає вироблення 
більш адекватної системи критеріїв класифікації правових систем, позбавле-
них ідеології та стандартів країни походження компаративіста [10, с. 968].

У цьому дослідженні немає можливості проаналізувати всі виступи 
під час цього засідання. Є всі підстави стверджувати, що саме ця підсум-
кова дискусія під час останнього з проведених міжнародних конгресів по-
рівняльного права достатньо повно відображає провідні тенденції світової 
компаративістської думки, пріоритети та цінності, уособлені Міжнародною 
академією порівняльного права.
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* * *

На нашу думку, протягом періоду від заснування Академії у 1924 р. до 
проведення першого Міжнародного конгресу порівняльного права у 1932 р. 
у її творців — провідних юристів свого часу (університетських професорів 
та практиків) викристалізувалася ідея її місії, що відобразило також нове 
бачення об’єкта порівняльного правознавства як науки. У 1924 р. виразною 
була ідея сприяння уніфікації торгового та міжнародного приватного пра-
ва, але її було піддано публічній критиці. Натомість сформувалося бачення 
порівняльного правознавства вже не як інструмента механічного збли-
ження правових систем, а як науки, покликаної пізнавати право країн і 
народів світу в його розмаїтті. Відповідно, Академія стала розглядатися 
як координаційний центр не конкретних проектів, а розвитку юридичної 
компаративістики в цілому, уніфікаційні ж ідеї на Конгресі 1932 р. було рі-
шуче відкинуто. 

Разом з відкиненням ідеї зближення та уніфікації законодавств як осно-
вної мети юридичної компаративістики у діяльності Академії від перших 
років її існування було виразно заперечено самодостатність такої форми 
цієї науки, як порівняльне законодавство. Натомість вона набула сучасної 
форми порівняльного правознавства, поєднавши в собі юридико-технічну 
і суспільну складові. Засновники Академії вказували, що до предмета по-
рівняльного правознавства, окрім національного, мають входити внутріш-
нє недержавне, міжнародне і транснаціональне право. Одним із перших 
членів МАПП став представник несуверенної підмандатної Палестини, се-
ред початково створених регіональних груп Академії була й колоніальна 
група. Виявом нової парадигми порівняльного правознавства, яку уособи-
ла Академія, стала постійна увага до порівняльно-етнологічного підходу до 
вивчення права. 

Визнання з боку МАПП у 1932 р. мусульманського права системою по-
зитивного права, рівною в своїй чинності із західними правовими система-
ми та гідною спеціалізованого наукового дослідження та постійна увага до 
цього права в цілому та окремих його галузей відіграли певну роль у ви-
знанні серед юристів права цілої низки країн на створення чи подальший 
розвиток своїх правових систем, причому на основі переосмислення влас-
них традицій. Визнання (у 1982 р.) національних комітетів МАПП у регіо-
нах окремих держав означало і визнання концепції регіональної правової 
системи поряд із національною.

Долучення до Академії соціалістичних країн та СРСР, участь вчених з 
цих держав у міжнародних конгресах порівняльного права, обговорення ді-
яльності МАПП у науково-дослідних установах та пресі дали суттєвий по-
штовх для визнання юридичної компаративістики, розширення напрямів 
наукових досліджень та змісту юридичної освіти в країнах Варшавсько-
го договору, сприяли інтелектуальній інтеграції та певною мірою ревізії 
марксистської методології юридичних наук. З одного боку, є всі підстави 
стверджувати, що трансформація поглядів творців «соціалістичного по-
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рівняльного правознавства» відбулася саме під впливом їх участі у роботі 
МАПП та інших міжнародних наукових організацій. 

З іншого боку, участь учених із СРСР та соціалістичних країн сприяла 
суттєвій трансформації теоретико-методологічних засад західної компа-
ративістики та зниженню гостроти взаємної інтелектуальної конфронтації 
«буржуазного» та соціалістичного світів1. Як відзначали у 1978 р. угорські 
вчені З. Петері та В. Ламм, участь представників соціалістичних країн у 
міжнародних конгресах порівняльного права сприяла одній з найбільш ха-
рактеристичних тенденцій у ньому — універсалізації — «переходу від по-
рівняння права «цивілізованих» країн до порівняльної науки, яка прагне 
пізнати правову культуру кожного народу, таку своєрідну в своїй соціаль-
ній системі» [30, с. 15].

* * *

Ми вважаємо, що вже саме існування Академії стало символом міжна-
родного визнання порівняльного правознавства як самостійної юридичної 
наукової дисципліни, а також одного з чинників трансформації юридичної 
науки загалом, універсального виміру останньої. Очевидно, саме через це 
значна частка наукових проектів Академії звернена на розвиток загальної 
частини порівняльного правознавства. 

Аналіз назв та програм міжнародних конгресів порівняльного право-
знавства може дати матеріал для вивчення змін дослідницьких парадигм 
у порівняльному правознавстві. Але принаймні на всіх цих конгресах ви-
ділялася загальна секція з низкою підсекцій, номенклатура яких свідчить 
про розвиток розуміння сутності та змісту загальної частини цієї наукової 
дисципліни. Зокрема, до неї, починаючи з першого Конгресу й надалі, від-
несено питання теорії та методології порівняльного правознавства, місця 
в системі юридичних наук, класифікації та взаємодії правових систем, 
конфесійного права, методик практичного використання порівняльно-пра-
вових досліджень та викладання юридичної компаративістики та ін. При-
свячення на останніх конгресах питанням загальної частини порівняльного 
правознавства також пленарних засідань свідчить про зростання уваги з 
боку Академії до цієї проблематики. 

Тому закономірно, що саме в рамках МАПП визріли й були вперше 
озвучені ініціативи, які стали «обличчям», найповнішим виразом розвитку 
порівняльного правознавства та його внеску в розвиток юридичної науки 
і освіти — щодо створення всесвітньої організації юристів (Міжнародний 
комітет порівняльного права, а пізніше — Міжнародна асоціація юридич-
них наук, створена у 1950 р. багато у чому на зразок МАПП), Міжнародного 
факультету порівняльного права (створений у 1960 р. на базі Страсбурзь-
кого університету), підготовки й видання «Міжнародної енциклопедії по-
рівняльного права» (публікується з 1973 р.). 

1 Про це див. напр.: [29, c. 20–21].
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Усе це могло б вважатися елементами природної еволюції порівняль-
ного правознавства, але це не так. В межах останнього завжди конкурува-
ли різні світоглядні та наукові парадигми. Свідченням цього є заснування 
практично одночасно з МАПП Міжнародного інституту уніфікації при-
ватного права у Римі, який уособлює інструментальне бачення юридичної 
компаративістики. Незважаючи на суттєві успіхи Інституту в практичній 
сфері — розробку значної кількості конвенційних та рекомендаційних 
правових документів, не його засаднича парадигма — порівняльне зако-
нодавство на службі універсалізму — а саме ідеї, запропоновані в рамках 
МАПП, стали основою сучасного порівняльного правознавства.

Вважаємо, що засновники Академії, багато хто з яких раніше брав 
участь в уніфікаційних організаціях та проектах, грунтовно переосмис-
лили цю панівну наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. парадигму. Саме 
по собі створення МАПП та уточнення її характеру й завдань у 1920-х 
роках — як об’єднання вчених заради ідеалів науки, а не виконання ути-
літарних завдань, не пов’язане з урядовими чи міжурядовими струк-
турами, її надзвичайно широка географічна «присутність» означали 
недвозначне прощання з порівняльним законодавством, появу можли-
востей для ефективного поширення нового змісту юридичної компара-
тивістики. 

Показовою в цьому сенсі є еволюція поглядів Е. Ламбера. На Міжна-
родному конгресі порівняльного права 1900 р. він протистояв ідеї Р. Са-
лейля щодо можливості конструювання єдиного права на основі відбору 
ідеальних форм правових інститутів серед чинних у різних країнах, за-
перечував можливість відкриття єдиних для всього світу та вічних за-
конів еволюції права, «підгонки» живого права під єдині ідеальні стан-
дарти. Натомість він пропонував пізнання «загального законодавчого 
права» шляхом порівняння і стверджував наявність єдиних законів роз-
витку суспільства, які дістають відображення й у правовому розвитку 
[14, с. 881–883; 4, c. 74; 3, c. 76–77]. Його порівняльне законодавство зраз-
ка 1900 р. виразно відокремлене від філософсько-правових конструкцій 
та є не просто елементом юридичної техніки, а самостійною суспільною 
наукою, але ще не відокремленою від соціології у теоретико-методоло-
гічному сенсі. Для Е. Ламбера у 1920-х роках воно вже звільнене не лише 
від філософського, а й соціологічного домінування, а також відділене від 
історії права — є порівняльним правознавством, завданням якого є все-
бічне пізнання як одиничного, так і специфічного й загального (надна-
ціональних процесів та тенденцій) у правовому розвитку в сумі різних 
контекстів. 

Характерним є й те, що в своїй діяльності, зокрема в контексті прове-
дення міжнародних конгресів, Академія послідовно відділяла просте до-
слідження зарубіжного права від порівняльного правознавства [18, с. 615], 
наукові порівняльно-правові дослідження від «оздоблення» юридичних до-
сліджень іншого типу порівняльним матеріалом [23, с. 827].
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* * *

Проаналізовані нами матеріали дають підстави говорити також про роз-
виток у рамках діяльності МАПП ціннісного виміру порівняльного пра-
вознавства. Вихідними аксіологічними положеннями засновників Академії 
стали ідеї глобального правового плюралізму (в розумінні неможливості 
та неприродності зведення світового правового розвитку до будь-якої од-
нієї моделі), рівноцінності та унікальності правового досвіду народів 
і країн, мирного співіснування різних правових моделей, відмови від їх 
нав’язування, від конструювання єдиного світового права. 

Батьки-засновники та члени МАПП послідовно відстоювали цінності не 
формального знання, а розуміння різного правового досвіду з метою сут-
нісного пізнання феномена права та забезпечення безконфліктного співіс-
нування, усвідомлення відмінностей та самоцінності розмаїття («дух то-
лерантності до локального генію»), обмеження кореляції правових систем 
лише мирними засобами і метою розвитку міжнародного співробітництва 
(збереження «особливостей, які надають характер країні»). 

Нині в рамках діяльності Академії послідовно пропагується ідея порів-
няльного правознавства як вияву гуманізму в праві1, сфери утвердження 
толерантності й подолання таких упереджень як націоналізм, шовінізм, єв-
ропоцентризм та ін. 

* * *

Проаналізовані нами позиції керівництва та провідних членів Акаде-
мії початку ХХІ ст. дають підстави стверджувати, що МАПП послідовно 
розвиває філософію порівняльного правознавства. Не відкидаючи прак-
тико-прикладне, утилітарне порівняльне правознавство, пропонується 
виокремити вищий і водночас більш глибинний рівень наукового компара-
тивістського проникнення в правову реальність, на якому предметом до-
слідження стають структури юридичного мислення, метою — постановка 
сутнісних правових проблем суспільства і життя та пошук відповідей на 
них, об’єктами — пізнання та пояснення правового розмаїття, нова концеп-
ція відкритого і космополітичного суспільства та ін. При цьому ключовими, 
на нашу думку, є твердження щодо пріоритету формулювання проблем, а 
не їх вирішення, підкреслення вже згаданого ціннісного виміру юридичної 
компаративістики. 

Безумовно, претензія на пояснення правових явищ означає перетинан-
ня предметно-об’єктної сфери порівняльного правознавства з філософі-
єю права — виникнення нової сутнісно-ідентифікаційної колізії в системі 
юридичних наук. Проте сучасна компаративістська еліта, представлена в 
МАПП, пропонує своє бачення її вирішення. Засадничими при цьому, на 
нашу думку, виступають дві ідеї. 

1 Наскільки нам відомо, вперше цю ідею було сформульовано суддею Міжнародного суду 
Жюлем Бесдеваном у 1947 р. у контексті ідеї створення Міжнародного комітету порівняльного 
права при ЮНЕСКО. Див.: [11; 2]. 
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Насамперед, це ідея К. Керамеуса щодо «порівняльних переваг» порів-
няльного правознавства. Цю ідею можна розуміти як постулювання зма-
гання в юридичній науці кількох метапарадигм — традиційної філософ-
сько-правової (що зберігає генетичний і теоретико-методологічний зв’язок 
з природно-правовим світоглядом, значною мірою залишається в ідеаліс-
тичній сфері належного) та компаративістської (метатеорія та філософія 
на основі вивчення сущого). 

По-друге, це ідея П. Гленна щодо розчинення порівняльного право-
знавства в юридичній науці як його найбільшого та остаточного тріумфу. 
На зміну чи на доповнення до традиційного філософсько-правового мис-
лення має прийти філософія порівняльного правознавства. І цей тріумф 
важливіший за збереження окремої ідентичності останнього, адже його 
результатом стане те, що вся юридична наука стане універсальною, по-
рівняльно-правовою. На нашу думку, певною мірою це можна розуміти як 
перемогу відкритого й плюралістичного компаративістського світогляду1 
над ідеалістичним монізмом, що завжди переростає у форми ідеології та 
упередженості. 
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Ad fontes

Ерліх Людвіх, 
доктор права, професор, завідувач кафедри права народів  
та загальної науки про державу Львівського університету

Порівняльний метод у науці публічного права1

1. Публічне право держави складається з норм, встановлених компе-
тентними органами відповідної держави, а також закріплених в якості 
обов’язкових у даній державі. Такі норми можуть не лише сформуватись 
як спонтанний продукт розвитку місцевих відносин, але й бути прийняти-
ми більш або менш свідомо з правової системи іншої держави або правових 
систем інших держав. Наука про правові норми загалом, зокрема — про 
норми публічного права, повинна тлумачити досліджувані норми як яви-
ща суспільного життя, у зв’язку з чим повинна визначити не тільки те, що 
вони означають, але також те, чому вони виникли та яку функцію викону-
ють у певній правовій системі. 

Обмеження спробою граматичного тлумачення норми, яка була прийня-
та з іншої правової системи або повторює собою норми, обов’язкові у низці 
інших систем, мало б поверховий та неефективний характер. Якщо ж пра-
ця претендує на науковий рівень, то потрібно встановити, де та з якою ме-
тою конкретна норма виникла, за яких умов була прийнятою в інші правові 
системи і врешті-решт — до тієї правової системи, яку ми розглядаємо.

Однак, правова наука не може зупинитись на дослідженні поодиноких 
норм. Право кожної держави утворює систему, системи утворюють і окре-
мі галузі права. Оскільки кодекс не складається з довільних положень, а 
становить цілісність, до складу якої належать приписи, які ми могли б за-
стосовувати в окремих випадках самостійно, то система публічного права 
кожної з держав тим більше становить цілісність, для розуміння якої вар-
то не лише знати ті або інші правові норми, але й володіти знаннями про 
способи підходу юристів конкретної країни до вирішення досліджуваних 
питань, а також — про державні інститути, функціонування яких здійсню-
ється у відповідності до таких норм та у діяльності яких такі норми вико-
ристовуються, та ін.

Порівняльний метод вивчення публічного права полягає у порівнянні 
різних правових систем з метою належного розуміння окремих інститутів 
та норм. Якщо дослідник послуговується порівняльним методом, то йому 

1 Опубліковано як: Ehrlich L. Metoda porównawcza w nauce prawa publicznego. – Poznań: 
Czcionkami Drukarni Uniwersytetu Poznańskiego, 1938 (Odbitka z II tomu Rocznika Polskiego 
Institutu Prawa Publicznego). Переклад з польської мови А. Гачкевича, наук. ред. і примітки 
О. Кресіна.
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слід досліджувати не тільки сучасне право, але також історію права, тобто 
історію (еволюцію) інститутів та норм минулого.

Застосування порівняльного методу необхідне в тих випадках, коли іс-
нує потреба у розумінні інститутів та норм окремих цивілізованих держав. 
Лише за допомогою встановлення подібностей та відмінностей, встанов-
лення особливостей походження одних норм від інших або спільного по-
ходження норм двох держав від норм третьої держави, усвідомлення від-
мінностей тлумачення однієї й тієї самої норми в різних державах можемо 
виявити особливості походження та функціонування кожної правової 
норми. Адже наскільки відрізняється роль політичних представників або 
членів представницьких органів у Англії та в США, що підтверджує мож-
ливість обрання в США сенатора та конгресмена лише у власному штаті, 
а в дійсності — конгресмен обирається лише у власному окрузі! Адже як 
істотно відрізняються концепції поділу влади та розподілу влади у Франції 
та США! Адже зовсім по-різному принцип дотримання приватних угод за-
кріплено в Конституції США та реалізується на практиці у державах Єв-
ропи! Адже абсолютно різними є уявлення про право власності в Польщі 
(ст. 99 Конституції 1921 р.) та в тих самих Сполучених Штатах Америки!

Юриспруденція не має на меті вказувати, що повинно вважатися пра-
вом, але покликана вказувати, що є правом та якою є його мета. Наука 
може вказувати на слушність чи помилковість певного тлумачення право-
вої норми або групи норм; зрозуміло, що слушність є категорією відносною; 
слушним можемо називати таке тлумачення, яке відповідає основополож-
ним правилам здійснення тлумачення. Наприклад, якщо тлумачення за-
кону було здійснене для встановлення волі законодавця, то результати 
будуть зовсім інакшими, ніж коли воно покликане найбільшою мірою від-
повідати потребам суспільного життя (Жені1). Метою юриспруденції мо-
жемо вважати всебічне висвітлення питань походження та значення норми 
з огляду на її правильне тлумачення, котре покликане відповідати принци-
пам відповідної системи права, згідно з потребами практики. Враховуючи 
це, систематичне тлумачення, про яке згадував Савіньї, поряд з логічним, 
історичним та граматичним, повинне відігравати важливу роль у системі 
публічного права, незважаючи на легковажне ставлення та недостатню 
увагу до такого виду тлумачення, особливо в період ідеалізації кодексів. 
Результати досліджень, отримані за допомогою порівняльного методу, як 
і за допомогою історичного тлумачення, можуть бути використані в науці 
публічного права, але їх не варто розглядати як кінцеві висновки. 

2. Застосування порівняльного методу вимагає насамперед визначення 
переліку джерел, які дозволяють встановити норми кожної правової сис-
теми. Таким джерелам надають різне значення в існуючих правових систе-
мах. Крім того, аналогічні джерела можуть мати відмінне значення в різних 

1 Франсуа Жені (François Gény, 1861–1959) – французький юрист, професор права Університету 
Нансі, який запровадив поняття «вільне наукове дослідження» до інтерпретації позитивного 
права. 
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галузях однієї правової системи. Слід звернутись до правових поглядів, під 
впливом яких сформувалась наша правова свідомість і які ми можемо роз-
глядати як плід західної цивілізації, що ґрунтується на ідеології західного 
християнства. Навіть серед них існують суттєві відмінності. Багато поль-
ських юристів зовсім інакше розуміють норми цивільного кодексу, ніж 
окремі положення «березневої конституції»1 або перших десяти статей 
«квітневої конституції»2, т. зв. декалогу. Цілком по-різному американський 
юрист сприймає конституцію США, юрист з Бельгії — конституцію Бель-
гії, а польський юрист — «березневу конституцію» або «квітневу консти-
туцію». Так, для американського юриста кожне слово конституції США є 
важливим, кожну її статтю він розглядає як юридичну догму. Бельгійський 
юрист розглядає конституцію Бельгії як зібрання норм, жодну з яких не 
може бути порушено звичайним законом. У Польщі діє загальновідомий 
принцип, згідно з яким суди не мають права ставити під сумнів «дійсність» 
оприлюднених законів («березнева конституція») або законодавчих актів 
(«квітнева конституція»), обов’язковим також залишається розуміння по-
няття «дійсність» і у формальному значенні, тобто — досягнення резуль-
тату, і в матеріальному, тобто — відповідність конституції. Зазначений 
принцип, який було прийнято у польське право з давнього австрійського 
публічного права, можемо пояснити у той спосіб, що категорія «дійсність» 
у «березневій конституції» охоплювала два різних поняття, в той час як не 
зверталась увага на те, що інші її положення є не лише розтягнутими, але 
й двічі повторюють одну і ту саму думку (ст. 38 встановлює, що жоден закон 
не може суперечити чинній конституції або порушувати її положення; ст. 
98 передбачає, що покарання, пов’язані з фізичними тортурами, є заборо-
неними і ніхто не може бути підданий таким покаранням).

Щоправда, в кожній з правових систем: польській, австрійській, бель-
гійській, норвезькій чи американській було закріплено правило, суть якого 
полягає в обов’язковій дії права як сукупності норм, а надання певному ор-
гану можливості вільного визнання є лише уповноваженням застосовувати 
відповідну норму або тлумачити її у певний спосіб з урахуванням конкрет-
них обставин, які такий орган встановив. Ідеалом американської конститу-
ції є ідея government of laws not of men3; однак, такий ідеал de facto суттєво 
похитнувся навіть у самих Сполучених Штатах, а ще істотніше — в кон-
тинентальних державах, тоді як в Англії було закріплено загальновідомий 
принцип панування права (rule of law). Однак, за останні двадцять років 
насамперед на територіях на схід від Польщі, а згодом — на захід, вини-
кли соціалістичні або тоталітарні утворення, які керуються принципом 
quod principi placuit, legis habet vigorem4, відомим ще за часів стародав-

1 Конституція Польської Республіки 1921 р. (прийнята Установчим Сеймом 17 березня 
1921 р.).
2 Конституція Польської Республіки 1935 р. (прийнята Сенатом 16 ссічня 1935 р. та підписана 
Президентом 23 квітня 1935 р.)
3 «Правління законів, а не людей» (англ.), верховенство права.
4 Що бажає володар – те має силу закону (лат).
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нього Риму, в основі якого правило cum lege regia, quae de imperio eius lata 
est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem concessit1. Не-
зважаючи на те, що у нашого західного сусіда можемо виявити аналогічне 
обґрунтування в плебісцитах, справжнє обґрунтування буде дещо іншим: 
в обох випадках підставою є принцип підпорядкування всього, в тому чис-
лі — писаних норм, «диктатурі пролетаріату» або «народу», які уособлює 
організація, що називається партією, але відповідно до наших уявлень є 
радше виконавчим органом особи, яка здійснює всю владу. Принцип такої 
диктатури унеможливлює застосування будь-якої норми, що суперечить 
інтересам групи (пролетаріату або народу), інтересам, які орган тлумачить 
довільно, в межах припустимої або справжньої волі керуючої одиниці.

Така фундаментальна відмінність основоположних принципів держав, 
що представляють західну цивілізацію, та тоталітарних держав засвідчує 
різну роль, яку займають у них позитивні норми.

Абсолютно різне значення в правових системах надається і правовим 
прецедентам, зокрема — судовим. У Польщі регламент Вищого адміні-
стративного трибуналу передбачає право Трибуналу обґрунтовувати свої 
рішення попередніми, а також існує інститут тез, зміна яких здійснюється 
за ускладненою процедурою. Натомість у Англії застосування прецедентів 
відповідає усталеним, позбавленим гнучкості засадам, які детально визна-
чають, що суди зв’язані нормами, встановленими в попередніх рішеннях, 
винесених або ними самими, або судами того самого рівня, або вищими су-
дами, але не зв’язані рішеннями нижчих судів, якщо тільки такі рішення 
не були винесені давно, а норми, які містилися в них, від того часу не були 
прийняті шляхом мовчазного беззаперечного прийняття як норми, відступ 
від яких міг спричинити безлад у системі права. В США теорія прецеден-
тів є значно складнішою у зв’язку з існуванням 49 систем судочинства, 
але самі прецеденти в американському праві відіграють величезну роль. 
У французькому праві значення прецедентів також є істотним. Саме тому 
Леферьє2, якого вважають одним з найвидатніших представників науки 
про адміністративне судочинство, ще в першій половині минулого століття 
звертав увагу на значущий характер прецедентів у французькому праві, 
особливо — в судочинстві Державної ради. Саме тому завдяки прецеден-
там сформувалась низка норм першочергового значення, які становлять 
складову частину сучасного публічного права. Можна виокремити вже 
більш конкретно встановлені норми щодо відповідальності держави та ін-
ших публічно-правових суб’єктів за протиправні дії урядовця, норми щодо 
кумуляції такої відповідальності та особистої відповідальності відповідно-
го урядовця та ін. У порівнянні з наведеними правовими системами поль-

1 Повеління володаря випливає з його абсолютних повноважень, адже народ цілком передав 
йому свої суверенітет і владу (лат).
2 Едуар Луї Жульєн Леферьє (Edouard Louis Julien Laferrière, 1841–1901) – французький юрист, 
віце-президент Державної Ради Франції (1886–1898), генерал-губернатор Алжиру (1898–1900), 
генеральний прокурор Касаційного Суду Франції (1900–1901). У своїх працях відстоював зна-
чення судової практики як джерела права.
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ська, як така, що сформувалась за австрійським зразком, не є достатньо 
розвиненою; вона потребує наукового опрацювання, так само як і вся теорія 
джерел польського публічного права.  

3. Дуже важливим для порівняльного вивчення публічно-правових ас-
пектів є питання літератури. Зміст англійської та американської юридич-
ної літератури переважно вичерпується переліком основних принципів 
шляхом зведення та тлумачення судових рішень, а через їх призму — 
встановлених норм (насамперед — законодавства). У дослідженнях авто-
рів континентальної Європи зведення такого роду зустрічаються рідко, 
але поширені коментарі, більшою чи меншою мірою засновані на судовій 
практиці. Але в континентальній доктрині, в першу чергу — за прикладом 
передвоєнної1 Німеччини, існує дуже багато підручників та монографій, в 
яких з правовими висновками поєднуються ті, що належать до сфери сус-
пільної філософії або політичних наук. Такого роду напрацювання в дослі-
дженнях англійських та американських авторів належать до т.зв. політич-
ної науки у розширеному значенні й не визнаються юридичними працями.

Безперечно, слід приділяти велику увагу описам функціонування інсти-
тутів та норм. Можемо спостерігати відмінності між значенням, яке б тек-
стові надавав іноземець, та значенням, яке він набуває на практиці. Отже, 
існують розбіжності між поглядами вчених та реаліями практики. Часто 
дослідник вбачає у законі те, що він хоче побачити. Врешті решт, навко-
ло правових норм могли сформуватись інститути, які, можливо, не були 
передбачені тими, хто такі норми створював, або тими, хто впродовж ві-
ків сприяв розвитку таких інститутів. Так, наприклад, інститут кабінету 
в Англії, що, як відомо, не знаходить жодного обґрунтування у правових 
текстах, полягає у співробітництві найвищих чиновників, на свій розсуд 
призначених королем, однак, фактично визначених відповідно до рекомен-
дацій одного з них, який як провідник або представник більшості в Палаті 
громад виконує місію формування уряду. Не лише інститут кабінету, але 
й інститут прем’єра є невідомими англійському праву. Певні труднощі у 
функціонуванні інституту кабінету на європейському континенті поляга-
ють саме в тому, що було зроблено спробу врегулювати у формі конкрет-
них приписів відносини, пов’язані з інститутом, запозиченим від Англії, де 
він функціонує безперешкодно у суспільному житті.

4. Застосування порівняльного методу в публічно-правових досліджен-
нях завжди приводить до висновку, що в системі публічного права кожної 
держави співіснують елементи, які походять з різних періодів розвитку 
конкретної системи, а також — вітчизняні елементи та ті, що походять з 
іноземних держав. Як елементи, що походять з минулих часів, так і еле-
менти, які походять з-за кордону, підлягають ґрунтовній еволюції, котра 
певною мірою обумовлена нерозумінням закордонних інститутів, певною 
мірою — адаптацією норми чи інституту, що виникли в певних умовах, до 

1 До початку І Світової війни у 1914 р.
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інших умов. Інколи одночасне застосування інститутів, які важко між со-
бою збалансувати, навіть створює певні проблеми. Наприклад, пропорцій-
не голосування, котре застосовується у Польщі в найбільш послідовній, 
логічній формі під час виборів до Сейму, відповідно до «березневої консти-
туції», що надає Сейму можливість спрощеної відставки уряду, полегшує 
консолідацію для такої негативної цілі відносно дрібних груп за умов іс-
тотних труднощів при утворенні більшості, яка б могла взяти на себе відпо-
відальність за діяльність уряду та виконання ним її позитивної програми. 
В Англії існує принцип відносної більшості під час виборів, який полегшує 
утворення більшості в Палаті громад навіть тією партією, яка не отримала 
більшості голосів на виборах. Далі у відповідності до існуючих тенденцій 
слідує утворення відповідальної опозиції, яка, протиставляючи волі біль-
шості свою програму, усвідомлює необхідність її виконання, коли отримає 
більшість.

5. Порівняльний метод необхідний для належного розуміння будь-якої 
з систем публічного права, а також — для наукового дослідження право-
вих засад існування сучасних держав. Щоправда, такий метод може бути 
корисний тільки за умови, коли він застосовується дуже коректно, що ви-
магає, в свою чергу, якнайповніших знань про різні правові системи, зо-
крема — про специфіку підходів до правових питань юристів, що пред-
ставляють відповідні правові системи. Якщо такий метод застосовувати 
поверхово, тобто брати до уваги лише тотожні або відмінні формулювання, 
закріплені в різних правових системах, цитати, які було довільно відібрано 
з праць, виданих у різних з огляду на правові системи державах та в ба-
гатьох випадках написаних недостатньо ретельними дослідниками, які не 
розмежовують права даної держави та тих норм, які вони хотіли б вважати 
правом даної держави, то отриманим висновкам не можна довіряти; свого 
роду шахрайством можна вважати наведення висновків, які було отрима-
но начебто за допомогою порівняльного методу, але без основоположних 
знань про правові системи, які стали предметом розгляду, та без належ-
ної оцінки джерел та праць, на яких ґрунтуються відповідні твердження. 
В основі правової науки, за аналогією із зоологією або ботанікою, повинні 
бути точні дані, а спосіб пізнання має відповідати критеріям науковості. 
В іншому випадку може виникнути велика небезпека для науки. Людський 
розум є недосконалим, помилки для нього не є випадковістю, змінюються 
погляди; наука перестає бути наукою, коли відмовляється від точності. Під-
порядкування наукових результатів цілям, які попередньо планує досягти 
науковець, суперечить нашій традиційній етиці; краще керуватись прин-
ципом sic volo, sic iubeo1. Діяльність, яка не спрямована на те, щоб пізнати 
правду, а здійснюється шляхом перекручування передумов та висновків 
для отримання попередньо визначених цілей, не може вважатися наукою 
в традиційному значенні слова, а лише зловживанням наукою, що наслідує 

1 Я так хочу і так наказую (лат.)
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її за формою та має на меті ввести в оману, пропагандою, яка подає те, що 
вважається корисним, як таке, що було підтверджене наукою. 

6. Порівняльна публічно-правова наука у наш час лише зароджуєть-
ся. Перед сучасними правниками стоять наступні завдання: опрацювання 
основоположних засад, якими слід керуватись при використанні порів-
няльного методу; опрацювання найважливіших практичних вказівок; ви-
значення на основі наукового порівняння сутності та особливостей функ-
ціонування інститутів різних держав. Виконання кожного з таких завдань, 
важливих та цікавих, пов’язане з основами сучасної цивілізації. Всі вони 
вимагають ентузіазму та копіткої праці, проте, їх виконання гарантува-
тиме величезну сатисфакцію, яку може отримати вчений: по-перше, він 
довідається щось цікаве, по-друге, він довідається щось нове та важливе 
про людину, по-третє, він отримає знання, що можуть бути корисними для 
Батьківщини.
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Гачкевич Андрій Олександрович,
аспірант відділу міжнародного права та порівняльного правознавства  
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Життєвий шлях і наукова спадщина Людвіка Ерліха

Статтю присвячено оцінці внеску видатного польського та українського вче-
ного-юриста Л. Ерліха у розвиток порівняльного правознавства. Крім основних 
подій життєвого шляху приділено увагу працям науковця, в яких застосовува-
лася порівняльно-правова методологія. 

Ключові слова: Львівський університет, порівняльне публічне право, наука 
міжнародного права.

Як відомо, велика кількість правознавців і минулого, і сучасності пред-
метом своїх досліджень обрали певні аспекти національного права, не при-
діляючи достатньої уваги особливостям правових систем зарубіжних дер-
жав. Такий підхід за певних обставин можна вважати виправданим, однак, 
в абсолютній більшості випадків на сучасному етапі отримані результати 
можуть претендувати на науковий характер лише за умови, якщо було 
проаналізовано не тільки вітчизняні, а й зарубіжні теорію та практику. Од-
ним з науковців, які намагались досліджувати правові явища в контексті не 
однієї, а кількох правових систем, став польський та український юрист-
міжнародник Людвік Ерліх (Ludwik Ehrlich, 1889–1968). На жаль, досі його 
біографія, а тим більше — наукові здобутки у сфері порівняльного право-
знавства залишаються маловідомими для наукової спільноти. Незважаючи 
на те, що завдяки працям польських вчених А. Редзіка, С. Нахліка, Т. Гур-
скі та ін., а також — українських дослідників І. Земана та М. Куртинця було 
підтверджено вагомий внесок Ерліха у розвиток науки міжнародного пра-
ва, існує необхідність не тільки встановити основні події його життя, але 
й охарактеризувати наукову спадщину в контексті порівняльного право-
знавства. В цілях дослідження можемо виділити три періоди життєвого 
шляху Л. Ерліха: становлення як ученого (1889–1907), Львівський (1907–
1939) та Краківський (1939–1968).

Л. Ерліх народився 11 квітня 1889 р. у м. Тернопіль. Його батько — Ар-
нольд — працював адвокатом. Відомо, що він також обіймав посаду бурго-
містра у м. Скалат (суч. Тернопільська область) [1, c. 9]. 

Л. Ерліх навчався у Першій гімназії Тернополя з польською мовою 
викладання, яку завершив з відзнакою, а в 1907 р. вступив до Львівсько-
го університету на факультет права. Під час навчання почав займатися 
науковою діяльністю, результати своїх досліджень публікував у виданні 
«Przegląd Prawa i Administracji», а також займався редагуванням жур-
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налу «Prawnik» [2, арк. 86]. Великий вплив на формування особистості 
Л. Ерліха у студентські роки мав професор польського права Освальд 
Бальцер (1858–1933). Саме О. Бальцера називають головним учителем 
Л. Ерліха [3, c. 330]. Під редакцією О. Бальцера в 1914 р. у Львові було 
видано одну з перших наукових праць Л. Ерліха «Відносини галицьких 
староств та Львівського староства в епоху Середньовіччя» («Starostwa 
w Halickiem w stosunku do starostwa Lwowskiego w wiekach średnich»). 
Кожен з трьох розділів праці присвячений певному періоду, а перший 
розділ, в якому охоплено період 1340–1390 рр., поділяється на три під-
розділи: 1340–1370 (правління Казимира III), 1370–1378/1379 (до усу-
нення від влади Владислава Опольчика), 1379-1390 (до першої згадки 
про галицькі староства) [4]. 

Після успішного завершення навчання у Львівському університеті в 
1912 р. Л. Ерліх у 1912 р. вступив до докторантури [5, с. XXXV]. Своє на-
вчання він продовжив в університетах у Галлє (1912–1913), Берліні (1913) 
та Оксфорді (1913–1915). Отримавши стипендію Міністерства віроспові-
дань та освіти на навчання протягом 1912/1913 навчального року, молодий 
науковець відправляється до Німеччини [2, арк. 11]. Під час навчання у 
Галле та Берліні він вивчав дисципліни політологічного та адміністратив-
но-правового характеру під керівництвом професорів Е. Льонінга (перший 
семестр у Галлє) та Г. Аншютца (другий семестр у Берліні) [2, арк. 86]. Пер-
соналії Едгара Льонінга (1843–1919) і Герхарда Аншютца (1867–1948) було 
згадано у праці Штоляйса, присвяченій німецькій науці публічного права у 
1800–1914 р., як авторитетних представників науки німецького адміністра-
тивного та, відповідно, конституційного права [6, с. VIII–IX]. Слід зверну-
ти увагу на те, що Г. Аншютц написав свою дисертацію саме під керівни-
цтвом Е. Льонінга, який, в свою чергу, був учнем відомого швейцарського 
правознавця Блюнчлі [6, с. 275, 332]. Якщо проаналізувати відомості щодо 
навчання Л. Ерліха у Галлє та Берліні, зокрема — переліки прослуханих 
ним курсів, то можна виявити, що і Г. Аншютц, і Е. Льонінг викладали адмі-
ністративне право [2, арк. 22 зв., 55]. 

Перебуваючи в Англії, він навчався впродовж 1913–1915 рр. в Ексетер-
ському коледжі Оксфорда, а у другому семестрі 1915/1916 навчального 
року — викладав історію Польщі та Чехії на факультеті історії Нового часу 
Оксфордського університету. В автобіографічній довідці він згадав про те, 
що на канікулах під час перебування в Англії працював у Британському 
музеї та у Державному архіві (Public Record Office) у Лондоні [2, арк. 86]. 

В Оксфорді Л. Ерліх здобуває ступінь бакалавра гуманітарних наук та 
здійснює наукові дослідження під керівництвом авторитетного російського 
та англійського вченого Павла Виноградова (1854–1925) [7, с. 7]. Результа-
том співпраці стало видання у 1918 та 1921 рр. двох томів з серії щоріч-
них збірників англійських судових рішень епохи Середньовіччя. Авторами 
було досліджено розвиток права у період правління Едварда II (1312–1313). 
Крім систематизації та узагальнення судової практики, дослідження міс-
тить оригінальні тексти судових справ латинською або французькою мо-
вою та їх англомовний переклад. 
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Після навчання та викладання в Оксфорді Л. Ерліх відправляється до 
США, де в 1917–1920 рр. викладає політичні науки в Каліфорнійському 
університеті в м. Берклі [7, с. 7]. Перебуваючи у США, він займався не лише 
викладацькою, а й науковою діяльністю. З-поміж тематики, якою цікавив-
ся вчений, можна виділити такі питання: британське надзвичайне законо-
давство у період Першої світової війни, дія англійської  конституції під час 
війни, уряд Німеччини та Прусії, французькі політичні інституції тощо. 
У США дослідник проявляє себе також як активний суспільно-політичний 
діяч. Після оголошення В. Вільсоном «Чотирнадцяти пунктів», в одному з 
яких (XIII) передбачалась необхідність створення незалежної Польщі, що 
повинна мати «вільний та безпечний вихід до моря», Л. Ерліх розпочинає 
агітацію серед американських солдат, переконуючи їх у важливості дер-
жавотворчих процесів для Польщі [8, с. 137]. 

Хоча у молодого науковця були можливості продовжити наукову та ви-
кладацьку діяльність у США, у 1920 р. він повернувся до Львівського уні-
верситету. 19 червня 1920 р. він захистив докторську дисертацію «Петиція 
справедливості» («Petycja sprawiedliwości»), яка являла собою переклад 
опублікованої в Англії його праці «Origins of the Petition of Right».  Піс-
ля відновлення незалежності Польщі він повернувся до США як керівник 
прес-бюро представництва посольства Польщі у Нью-Йорку (1 травня 
1921 р. — 30 квітня 1923 р.) [9, с. 128]. 

У Львівському університеті Л. Ерліх спочатку працював на посаді до-
цента (1923–1924) [5, с. XXXV; 9, с. 128; 10, с. 383]. Після виходу на пенсію 
Станіслава Стажиньські новим завідувачем кафедри (екстраординарним 
професором) політичного права у 1924 р. обрали Л. Ерліха. Цікаво, що крім 
нього на посаду завідувача кафедри претендував один з найвідоміших до-
слідників міжнародного права XX ст. Герш Лаутерпахт (1897–1960). У 1929 
р. кафедру, яку очолював Л. Ерліх, було перейменовано на кафедру права 
народів та загальної науки про державу, що стало наслідком присвоєння 
йому звання звичайного професора права народів та загальної науки про 
державу [11, с. 72–73]. 

У 1930 р. при факультеті права з ініціативи Л. Ерліха було започатковано 
дипломатичні студії (1930–1939), а його призначено їх директором. Після за-
вершення трирічного навчання студент отримував ступінь магістра дипло-
матичних наук, що не мало аналогів у Європі. Навчальний план дипломатич-
них студій включав не тільки міжнародне право, інші юридичні дисципліни, 
міжнародні відносини, а також предмети, які вважались «з давніх-давен за 
допоміжні для науки права народів» (світова економіка, загальна історія, 
демографія та ін.) [12, с. 18]. У 1934–1935, 1936–1937 рр. він обіймав посаду 
декана факультету права, а в 1937–1939 рр. виконував функції продекана 
[8, с. 137; 9, c. 128; 13]. У 1934–1937 рр. він очолював Центральний комітет 
польських інституцій політичних наук. Л. Ерліх також був представником 
факультету права в Академічному сенаті з 1924 до 1934 р. [9, с. 128–129]. 

У міжвоєнний період Л. Ерліх також викладав у Вільній школі політич-
них наук в Празі (1929), Ясському (1934) та Лондонському (1937) універ-
ситетах [5, с. XXXV], Академії міжнародного права у Гаазі (1927–1928) [8, 
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с. 137–138]. У 1932 р. в Оксфорді дослідник отримав науковий ступінь док-
тора (D. Litt. — Doctor of Letters) [5, с. XXXV]. 

Крім того, він брав участь як суддя ad hoc від Польщі у міжнародних 
спорах. За участю Л. Ерліха Постійна палата міжнародного правосуддя 
розглядала Справу щодо фабрики у Хожуві та Справу щодо юрисдикції 
судів Данцига (Гданська). Перша з цих справ і нині вважається однією з 
найважливіших у практиці Постійної палати міжнародного правосуддя в 
питаннях міжнародно-правової відповідальності, її обставини стали пред-
метом вивчення багатьох науковців (наприклад, І.І. Лукашук у праці «Пра-
во міжнародної відповідальності» на її основі досліджує питання упущеної 
вигоди [14, c. 227]). 

Однією з найважливіших праць цього періоду життя та всієї наукової ді-
яльності Л. Ерліха став підручник з міжнародного права «Prawo narodów» 
(1927; друге видання у 1932). Зазначимо, що С. Нахлік називав Л. Ерліха 
та Юліана Маковскі авторами найавторитетніших в Польщі підручників з 
міжнародного права [15]. Після того, як Л. Ерліх продовжив професійну ді-
яльність у Кракові, підручник було ще двічі перевидано: у Кракові в 1948 р. 
під оригінальною назвою та у Варшаві у 1958 р. під назвою «Міжнародне 
право» («Międzynarodowe prawo»). Цікаво зауважити, що обсяг матеріалу 
зростав з кожним перевиданням праці й у 1958 р. становив 750 с. 

При викладенні матеріалу в кожному з видань автор часто використовує 
пояснення, які ґрунтуються на порівняльному аналізі особливостей функ-
ціонування різних правових систем. Наприклад, розглядаючи відмінність 
міжнародної правосуб’єктності від приватноправової та публічно-право-
вої, Л. Ерліх звертає увагу на те, що категорії суб’єктів у різних правових 
системах істотно відрізняються залежно від того, про яку правосуб’єктність 
йдеться. Так, у Польщі акціонерне товариство (spółka akcyjna) визнається 
суб’єктом приватного права, а повіт (powiat) та гміна (gmina) — суб’єктами 
приватного та публічного права, однак, жоден з перелічених суб’єктів не 
володіє міжнародною правосуб’єктністю. Держави, в свою чергу, висту-
пають суб’єктами не тільки міжнародного, але й приватного та публічного 
права. Однак, у відповідності до англійського права монарх чи окремі служ-
бовці є суб’єктами права державної власності, а сама держава не володіє 
правосуб’єктністю у внутрішньодержавному праві [16, с. 100]. 

У підручнику з міжнародного права також було порушено проблему пар-
тикулярного міжнародного права. Л. Ерліх обґрунтував виникнення видозмін 
міжнародного права двома основними підставами: наявність норм, які визна-
ють не всі, а лише деякі держави; застосування норм у відповідності до тлума-
чення, яке здійснюють самі держави. Вчений вважав, що партикулярне право 
не є «особливим міжнародним правом, але є розвитком або вдосконаленням, 
в міру потреби, загальних норм міжнародного права» [16, с. 96]. При застосу-
ванні міжнародно-правових норм, за його словами, може скластися ситуація, 
коли держави по-різному тлумачать їх зміст. Скажімо, визначення під час ві-
йни на морі приналежності судна до ворожої сторони відповідно до положень 
французького права встановлювалось на підставі громадянства власника ван-
тажу, а в англійському — його доміцилію [18, с. 462].
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У 1921 р. в США, у журналі «Columbia Law Review», було опублікова-
но статтю Л. Ерліха «Порівняльне публічне право та основи його вивчення». 
Оскільки, на думку автора, в різних державах простежується тенденція щодо 
розширення кола обов’язків державних інституцій, що обумовлювало втру-
чання в сферу приватних інтересів, то слід детально вивчати відповідний за-
рубіжний досвід, зокрема — щодо відповідальності держави та її офіційних 
представників [19, c. 625]. У статті було розглянуто різні питання публічно-
правового характеру в логічному порядку: право, публічне право, порівняльне 
публічне право, джерела, література, теорія та практика і «протилежні течії». 
Заслуговує на увагу велика кількість опрацьованих при написанні праці дже-
рел, що, незважаючи на невеликий обсяг, засвідчує її цінність. Вищезазначе-
на праця згадувалася в порівняльно-правових дослідженнях — наприклад, 
У.Е. Батлером [20, c. 220]. У 1938 р. в «Щорічнику Польського інституту публіч-
ного права» («Rocznik Polskiego Instytutu Prawa Publicznego») було опубліко-
вано подібну за проблематикою статтю вченого «Порівняльний метод в науці 
публічного права», видану згодом окремим виданням. 

У 1921 р. було видано працю Л. Ерліха «Судочинство у справах проти 
Корони 1216–1377» («Proceedings Against The Crown 1216–1377»), у якій 
розглянуто питання щодо позовів до Корони на основі опрацювання кон-
кретних справ у визначений в назві період. Підготовлена науковцем праця 
увійшла до серії видань Oxford Studies in Social and Legal History (т. VI). 
Нині зазначену працю включено до електронного архіву «The Making of 
the Modern Law: Legal Treatises, 1800–1926», що об’єднує понад 20 тис. на-
укових праць, присвячених різним аспектам британського та американ-
ського права. 

У праці «Петиції про право» («Petitions of Right», 1929) вчений виокре-
мив п’ять історичних періодів розвитку інституту петицій про право по-
чинаючи від XIII ст. У 1929 р. у Львові було видано працю Л. Ерліха «Адмі-
ністративне судочинство Англії в епоху Середньовіччя» («Sriednioweczne 
angielskie sądownictwo administracyjne»). У ній вчений обґрунтовує іс-
нування в Англії від XII ст. інституцій, відмінних від загальних судів, що 
здійснювали адміністративне судочинство. Особливу увагу було приділено 
інституту казначейства (exchequer), в тому числі — його структурі, сфе-
рі повноважень та підставам вирішення справ. Науковець зауважував, що 
оскільки король мав владу над усіма підданими, то ніхто не мав права здій-
снювати над ним суд, а отже — судити короля міг лише він сам [21, с. 13]. 

У середині 20-х років XX ст. увагу науковця було звернено до пробле-
ми Гданська (Данцигу). Його праця «Польща та Данциг. Справа Польщі» 
(«Poland and Danzig. The Case of Poland», 1925) — складається з 6 час-
тин, написаних радше публіцистичним, ніж науковим стилем. У 1926 р. 
було видано його працю «Гданськ. Публічно-правові аспекти» («Gdańsk. 
Zagadnienia prawno-publiczne»). Л. Ерліх здійснив порівняльний аналіз 
тлумачення автентичних текстів французькою та англійською мовами 
Версальського договору, що визначав правовий статус Гданська, а також 
неофіційного тлумачення польською мовою в урядовому виданні «Dziennik 
Ustaw RP». Крім того, він вивчив складну систему управління справами 
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Гданська та запропонував у додатку власне тлумачення відповідних по-
ложень Версальського договору. 

В 1925 р. було видано працю вченого «Примітки до праці проф. Баль-
цера “До питань устрою Польщі”» («Na marginesie pracy prof. Balzera 
“Z zagadnień ustrojowych Polski”»), написану у формі роздумів над полі-
тичним минулим Польщі крізь призму думок О. Бальцера (останній ана-
лізував політичний устрій Польщі на різних етапах та порівнював його з 
іншими державами). Серед питань польської історії, яким приділив увагу 
Л. Ерліх, можна виділити: виборність монарха, абсолютизм влади, традиції 
парламентаризму та ін. 

У 1935 р. у м. Бухарест було видано його працю «Поділ влади. Деякі за-
уваження щодо теорії та практики» («La séparation des pouvoirs. Quelques 
remarques sur la theorie et sur la pratique»). 

Лекцію, яку вчений прочитав в Лондонському університеті (The 
University of London) в 1937 р. на тему «Новий позитивізм у міжнародно-
му праві» («The new positivism in international law»), було опубліковано в 
1938 р. у Львові. Проаналізувавши внесок авторитетних науковців мину-
лого, зокрема — Джентілі, якого Л. Ерліх називає «батьком міжнародного 
права»,  до методології науки міжнародного права, він запропонував засто-
совувати метод нового позитивізму для міжнародно-правових досліджень. 
Л. Ерліх висловив переконаність у тому, що для пізнання звичаєвих норм 
важливе значення мають рішення міжнародних судів. 

Більшість інших його напрацювань у 1920–1939 рр. стосувалися конститу-
ційно-правової тематики, в тому числі порівняльного конституційного права. 
Л. Ерліх вивчав такі питання: громадянство та національність («Obywatelstwo 
a narodowość», 1939 р.), уніфікація норм про набуття, припинення та прина-
лежність до громадянства в слов’янських країнах («Ujednostajnienie norm 
o nabyciu i utracie obywatelstwa i przynależności w państwach słowiańskich», 
1933 р.), тлумачення Конституції Польщі («Kilka uwag o interpretacji 
Konstytucji», 1925 р.). У 1931 р. було видано «Енциклопедію публічного пра-
ва» за редакцією З. Цибіховського. Л. Ерліх підготував низку статтей, які 
увійшли до видання, зокрема: «Проживання та особливості проживання», 
«Юридична особа в публічному праві», «Панамериканізм» [13, с. 77–78].

Л. Ерліх продовжував працювати у Львівському університеті до кінця 
грудня 1939 р., але 3 січня 1940 р., як і більшість інших польських вчених, його 
було звільнено з роботи [11, с. 129]. Події Другої світової війни стали важким 
випробуванням для вченого. Працюючи під псевдонімом Farley (псевдонім 
походить від імені католицького архієпископа Нью-Йорку) у Бюро інфор-
мації та пропаганди Армії Крайової, він вдається до конспірації, але німці 
таки  захопили його під м. Білгорай у Люблінському воєводстві. Незважаючи 
на тортури, він не повідомив своєї особи та сутності своєї діяльності [1, c. 9]. 
Визволення Л. Ерліха з німецького полону відбулося восени 1943 р. завдяки 
зусиллям замойських повстанців відділу АК [10, с. 138]. 

Після закінчення Другої світової війни він завідував кафедрою міжна-
родного публічного права Ягеллонського університету в Кракові (1945–1960) 
[12, с. 383]. У 1946 р. він також ініціював відкриття Школи політичних наук 
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при факультеті права Краківського університету, яку очолював до 1949 р. 
[5, с. XXXV; 7, с. 9]. Одну з перших його наукових праць у Кракові було при-
свячено Статуту Організації Обєднаних Націй та Статуту Міжнародного 
Суду («Karta Narodów Zjednoczonych wraz ze statutem Międzynarodowego 
Trybunału Sprawiedliwości: uwagi wstępne, teksty, komentarze»). Особливо 
цінною її частиною стали коментарі до цих документів. 

Серед  предметів, які викладав Л. Ерліх у Кракові, можна виділити між-
народне публічне право та давнє польське право народів [3, c. 330]. У 1947 р. 
вченого було обрано членом-кореспондентом Польської академії мистецтв, 
яку в 1951 р. було трансформовано у Польську академію наук [11, с. 129]. 

У 1961 р. він йде на пенсію, але продовжує займатись як науковою, так 
і суспільно-політичною діяльністю. З 1958 до 1963 рр. Л. Ерліх виконує 
функції члена Постійного третейського трибуналу [7, с. 9]. У 1962 р. він зно-
ву викладає в Академії міжнародного права у Гаазі [3, c. 330].

У 1947 р. у Кракові було опубліковано працю Л. Ерліха під назвою «Вступ 
до науки про міжнародні відносини». Слід звернути увагу на те, що в пер-
шій половині XX ст. наукові дослідження у цій сфері не були настільки роз-
виненими, як на сучасному етапі. Праця стала одним з перших ґрунтовних 
досліджень теоретико-методологічного характеру у Східній Європі, при-
свячених науці міжнародніих відносин. Невипадково сам автор звертає 
увагу, що навіть у той час, коли була написана книга, неодноразово серед 
необізнаних можна було зустріти переконання, що науки міжнародних від-
носин та міжнародного права співпадають [17, с. 49]. 

У 1949 р. Л. Ерліх у співавторстві з Єжи Стефаном Лангродом видає пра-
цю, присвячену становленню та розвитку міжнародного права, а також по-
літичного та адміністративного права у Польщі («Zarys historii nauki prawa 
narodów, politycznego i administracyjnego w Polsce»). Співавторство мало 
роздільний характер, Л. Ерліхом було підготовлено частини про історію 
міжнародного та політичного права. Вчений пропонує власну періодизацію 
розвитку науки міжнародного права та науки політичного права Польщі, а 
також намагається оцінити внесок її найвидатніших представників. Так, іс-
торію польської науки міжнародного права він розглядає крізь призму осо-
бливостей та найбільш видатних постатей чотирьох історичних періодів: 
XV–XVI ст.; XVII — перших трьох чвертей XIX ст., останньої чверті XIX ст., 
XX ст. Серед польських науковців XX ст. у сфері міжнародного права, яких 
згадано автором, можемо виділити імена Міхала Ростворовського, Зигмунта 
Цибіховського, Богдана Вінярського, Юліана Маковського та ін. 

Особливу увагу Л. Ерліх приділяв дослідженням історико-правового 
характеру. У 50–60-х роках він з великим зацікавленням вивчає погляди 
двох ректорів Краківської академії: Станіслава зі Скарбімєжа (1400–1413) 
та Павела Влодковіча (1413–1414). Вчений стверджував, що вони сформу-
лювали «основоположні засади співіснування християнських та язичниць-
ких держав», а також розглянули правові питання, пов’язані з публічною 
війною [12, с. 44–45].  Він вважав, що їх ідеї щодо припустимості ведення 
війни з «невірними» були передовими для тогочасного міжнародного права 
та випереджали навіть схожі ідеї, висловлені Віторією [18, с. 7–8]. У 1955 р. 
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Л. Ерліх здійснює видання праці Станіслава зі Скарбімєжа «De bellis iustis», 
написаної близько 1410 р., а в середині 60-х вирішує опублікувати трьох-
томне видання праць П. Влодковіча, до якого повинні були увійти тексти 
латинською, польською та англійською мовами. На жаль, сам Л. Ерліх так і 
не дочекався публікації всіх трьох томів. 

Також вчений присвятив свою увагу морському праву. В 1959 р. у поль-
ському журналі «Ruch Prawniczy i Ekonomiczny» було опубліковано його 
статтю щодо права морських та приморських просторів, яку згодом видано 
окремо, а в 1961 р. у Варшаві — книгу «Суверенітет та море у міжнародно-
му праві» («Suwerenność a morze w prawie międzynarodowym»). Незважа-
ючи на те, що на момент видання праці Конвенцію з морського права ще не 
було прийнято, а відносини у сфері морського права в основному регулю-
вались нормами Женевських конвенцій та міжнародними звичаями, йому 
вдалось детально розглянути особливості різних видів морських просторів: 
територіального моря, внутрішніх вод, відкритого моря, прилеглої зони, а 
також континентального шельфу. 

Л. Ерліх взяв участь в П’ятому міжнародному конгресі порівняльного 
права, який відбувся у серпні 1958 р. у Брюсселі, з доповіддю щодо пра-
вової регламентації морських просторів та континентального шельфу («La 
réglementation juridique des espaces maritimes et de la plate-forme sous-
marine»). Серед інших праць Л. Ерліха, виданих під час його перебування в 
Кракові, можемо відзначити статтю під назвою «Гійом Ренський та почат-
ки науки про право війни» («Guillaume de Rennes et les origines de la science 
du droit de la guerre»), яка увійшла до збірника «Mélanges en l’honneur 
de Gilbert Gidel». Статтю «Розвиток науки міжнародного права» («The 
development of international law as a science») було опубліковано у збір-
нику Академії міжнародного права в 1962 р. У 1957 р. було оприлюднено 
працю «Interpretacja traktatów», яка являла собою переробку його роботи 
«L’Interprétation des Traités» 1929 р. 

Людвік Ерліх помер у віці 79 років у Кракові 31 жовтня 1968 р. Його було 
поховано 5 листопада на Раковецькому цвинтарі м. Краків. Про його вели-
кий авторитет серед сучасників свідчить той факт, що на похороні були 
присутні учні, колеги, відомі діячі науки та культури, представники органів 
державної влади на чолі з ректором Краківського університету, заступни-
ком голови Державної ради ПНР Мєчиславом Клімашевським (1908–1995). 
У похоронній процесії, яку проводив Кароль Войтила (в 1978 р. став па-
пою Іоанном Павлом II), також брали участь представники суспільних та 
політичних організацій, зокрема — Товариства розвитку західних земель 
та Товариства ПАКС, учасники Сілезького та Великопольського повстань. 
Прощальні слова виголосили колеги з Краківського університету: декан 
юридичного факультету Кажімєж Бухала, завідувач кафедри міжнарод-
ного права Станіслав Нахлік, доцент Мар’ян Іванейко [119, с. 137].

Отже, цінними надбаннями для порівняльного правознавства стали пра-
ці вченого у сфері методології публічного права, зокрема — «Порівняльне 
публічне право та основи його вивчення» та «Порівняльний метод в науці 
публічного права». Можемо відзначити, що в підручнику з міжнародного 
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права, востаннє опублікованому в 1958 р., дослідження міжнародно-право-
вих явищ здійснювалось за допомогою порівняння особливостей правових 
систем різних держав. Л. Ерліх приділяв значну увагу вивченню адміні-
стративного судочинства в Англії у різні історичні періоди, порівнюючи 
тенденції його розвитку з досвідом інших держав. Часто науковець нама-
гався порівнювати особливості розвитку правової думки, характерні для 
різних історичних періодів. Наприклад, у праці «Нарис з історії науки між-
народного, політичного та адміністративного права у Польщі» він аналізу-
вав правові погляди представників минулих епох у порівняльному контек-
сті. Загалом слід відзначити, що наукові праці Л. Ерліха заслуговують бути 
перевиданими на сучасному етапі. 
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Порівняльно-історичні правові дослідження  
у працях М.М. Ясинського

У статті аналізуються здійснені М.М. Ясинським порівняльно-історичні до-
слідження звичаєво-правових інститутів Київської Русі та Литовсько-Руської 
держави, судової системи Польського королівства і Литовсько-Руської держави. 
Обґрунтовано, що вчений належав до історичної школи права та порівняльно-
слов’янського наукового напряму і використовував здебільшого діахронний вид 
порівняльно-історичного методу.

Ключові слова: наукова творчість М.М. Ясинського, історична школа права, 
порівняльно-історичний метод, звичаєве право, Київська Русь, Литовсько-Русь-
ка держава. 

Об’єктивні умови розвитку національної правової системи початку 
ХХІ ст. актуалізують дослідження вітчизняних державно-правових інсти-
тутів, правосвідомості в історичній ретроспективі. Тому однією з основних 
тенденцій розвитку української юридичної науки на сучасному етапі стає 
відновлення порівняльно-історичних досліджень права. Застосування по-
рівняльного підходу, порівняльно-історичного методу дає змогу істотно 
розширити ареал вивчення проблемних питань історії вітчизняного права, 
інтенсифікувати отримання предметних знань, з’ясувати як закономірнос-
ті, так і особливості розвитку національних правових інститутів. 

Значущим видається звернення уваги до компаративізму, його прояву 
в правовій сфері у вигляді правового компаративізму, до компаративно-
го дослідження історії права як важливого інструменту пізнання процесу 
становлення і розвитку вітчизняного права. Проте важко уявити сучасні 
розвідки без звернення уваги до характеру перших порівняльно-історич-
них розробок вітчизняних вчених. У зв’язку з викладеним варто оцінити 
наукову спадщину відомого вітчизняного вченого, довгий час — професора 
Університету св. Володимира, М.М. Ясинського, який наприкінці ХІХ — у 
20-х рр. ХХ ст. здійснював порівняльно-історичні дослідження вітчизняно-
го права. Метою статті є з’ясування основних рис і спрямованості здійсне-
них М.М. Ясинським порівняльно-історичних правових досліджень.

Наукова спадщина М.М. Ясинського, отримані вченим наукові резуль-
тати стали предметом вивчення М.Ф. Владимирського-Буданова, А.В. Ма-
клецова, Т.І. Бондарук, С.І. Михальченко, О.В. Гетьмана та інших науков-
ців. Попри доволі докладне висвітлення цими вченими окремих напрямів 
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наукової діяльності М.М. Ясинського і його біографії, його порівняльно-іс-
торичні правові дослідження залишились здебільшого поза увагою науков-
ців. 

У науковій літературі висловлювались погляди вчених стосовно напря-
мів наукової діяльності М.М. Ясинського. Зокрема, Т.І. Бондарук та С.І. Ми-
хальченко зазначали, що у доеміграційний період наукова спадщина 
М.М. Ясинського складалася насамперед з праць, присвячених проблемам 
західноруського права, але у 1919–1920 рр. він емігрував до Королівства 
Сербів, Хорватів і Словенців, працював у Люблінському університеті й за-
ймався вже розробкою питань південнослов’янського права. Основну увагу 
він приділив порівняльному вивченню Каставського, Вепринського і Цаць-
кого статутів, досліджував вплив візантійських законодавчих збірників на 
«Законник Стефана Душана» [1, с. 49; 2, с. 78–82]. 

Основними працями вченого були: «Статутні земські грамоти Литовсько-
Руської держави» (1889 р.), «Зовнішня історія руського права» (1895 р.), 
«Луцький трибунал як вища судова інстанція для Волинського, Брацлав-
ського, Київського воєводств в останній чверті ХVІ ст.» (1899–1900 рр.), «Го-
ловний Литовський трибунал. Його походження, організація, компетенція» 
(1901 р.); статті з проблем історії руського та західноруського права: «За-
купи Руської Правди і пам’яток західно-руського права» (1904 р.), ««Село» 
і «вервь» Руської Правди» (1906 р.). На думку дослідників, на спрямова-
ність наукової творчості М.М. Ясинського, зміст його праць значний вплив 
справили погляди М.Ф. Владимирського-Буданова та Ф.І. Леонтовича, од-
них з найбільш яскравих представників в Україні у другій половині ХІХ ст. 
історичної школи права та порівняльно-слов’янського наукового напряму. 
Так, Т.І. Бондарук та О.В. Гетьман зазначають, що М.М. Ясинський мав до-
волі схожі, подекуди — тотожні наукові підходи та методологічну базу з 
М.Ф. Владимирським-Будановим, від нього вчений засвоїв порівняльно-
історичний метод [1, с. 50; 3, с. 49]; на думку С.І. Михальченка, «Зовніш-
ня історія руського права» вченого концептуально співпадала з «Оглядом 
історії руського права» М.Ф. Владимирського-Буданова, за прикладом 
Ф.І. Леонтовича він проводив паралелі між західно-руським дворищем та 
хорватською задругою [2, с. 80, 110].

У науковій творчості М.М. Ясинського можна виділити кілька напря-
мів, що мають відношення до порівняльно-історичних досліджень. Один з 
них — дослідження звичаєвого права, зокрема, пояснення його походжен-
ня і розвитку, вивчення його функціонування у період Литовсько-Руської 
держави, пошук джерел правових звичаїв, які існували у цій державі, за 
часів Київської Русі тощо. Така увага до проблем звичаєвого права дово-
дить, що він належав до історичної школи права, але на його погляди на по-
ходження і розвиток права справило вплив вчення позитивістів (він їх на-
зиває об’єктивістами). Зокрема, він поділяв думку про багатофакторність 
походження права (закони природи людини, умови людського спільного 
проживання, фізичні властивості країни) і в такій інтерпретації першо-
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джерел права наслідує погляди М.Ф. Владимирського-Буданова та Ф.І. Ле-
онтовича [4, с. 24–25]. 

Проте, у дусі історичної школи права, вчений висловлював ідею абсо-
лютної непохитності основних рис звичаєвого права: релігійність, залеж-
ність від моральної природи людини, консерватизм, особливо — національ-
ний характер його розвитку. Він зазначав, що хоча звичаї різних народів, 
що перебувають на одній стадії розвитку, і мають внаслідок єдності пер-
шоджерел права багато спільного (загальнолюдські засади), тим не менш 
право кожного народу має своєрідні риси та національні особливості; вони 
створювались під впливом різних умов суспільного розвитку (економічно-
го, політичного, соціального) кожного народу. Саме переконаністю в наці-
ональному характері свого права він пояснював намагання представників 
усіх народів зберегти в умовах еміграції норми свого права, висловлював 
думку щодо самоцінності національного права [4, с. 29–30]. 

Загальнолюдськими засадами та національними рисами права він, на-
приклад, пояснював походження Руської Правди, причому важливо-
го значення надавав порівняльно-історичному методу, завдяки якому 
можливим стає порівняння права різних народів і у різні епохи. З одного 
боку, наявність у Руській Правді та німецьких, скандинавських і деяких 
слов’янських законах деяких подібних інститутів, на думку вченого, була 
результатом не запозичення, а прояву загальнолюдської природи юридич-
них явищ, так як у народів, які перебувають на однаковому ступені роз-
витку, зустрічаються аналогічні інститути та правові норми. З іншого — 
більшість норм та інститутів, що зустрічаються у Руській Правді, мають 
місцеве, суто національне коріння [4, с. 121–122]. 

М.М. Ясинський, як і його вчитель — М.Ф. Владимирський-Буданов, ло-
яльно ставився до об’єктивно зумовленого переходу від звичаю до закону. 
Причинами такого переходу він називав незручність партикуляризму зви-
чаєвого права в умовах посилення держави та недостатню точність і визна-
ченість його формулювань на противагу нормам закону; вказував, що цьо-
му процесу в значній мірі сприяла рецепція іноземного права [4, с. 30–32]. 

Загалом М.М. Ясинський надавав рецепції позитивного значення у фор-
муванні права певної країни, що доводиться, зокрема, його ставленням до 
рецепції норм візантійського права у правову систему Київської Русі. Він 
зазначав, що в якості джерел права на Русі діяв ряд збірок візантійського 
права (Номоканон, Еклога, Прохірон тощо), а такі пам’ятки як Закон суд-
ний людям та Книги законні були піддані руськими компіляторами пере-
робці. Вчений зауважував, що вплив візантійського права і церкви був рі-
шучим і значним у справі створення в Київській Русі права, спільного для 
всіх її областей. 

Разом з тим, з характерним для вітчизняних і російських учених дру-
гої половини ХІХ ст. ставленням до наслідків рецепції візантійського права 
він наголосив на різних результатах цього процесу для Київської Русі й 
країн Західної Європи. Для останніх, на його думку, було властиве сприй-
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мати у цілому і незмінному вигляді збірки римського права; натомість на 
Русі сприймалося лише те, що відповідало локальним умовам, побуту і 
правосвідомості населення, «завдяки чому нерідко відбувалося своєрідне 
сполучення засад візантійського права з національним». Але тим не менше 
формування крос-культурного характеру права Київської Русі не відбуло-
ся: за словами М.М. Ясинського, її право вільно розвивалося, не втрачаю-
чи своїх національних якостей і не відступаючи від національних основ [4, 
с. 95–96]. 

Аналіз досліджень М.М. Ясинського доводить, що вчений через засто-
сування діахронного порівняння намагався у першу чергу довести гене-
тичний зв’язок між окремими звичаєво-правовими інститутами, що були 
відображені у Руській Правді та правових пам’ятках Литовсько-Руської 
держави. Такий зв’язок пояснювався ним тим, що західна (литовська) 
Русь, на відміну від московської Русі, найбільше зберегла і розвинула 
давньоруські правові норми і тому є наступницею Київської Русі у пра-
вовому розвитку. Окрім того, Литовсько-Руська держава обіймала ту те-
риторію (басейн Дніпра), де сформувались і дістали розвитку всі правові 
інститути давньої Русі й де виникла Руська Правда. Тому М.М. Ясинський 
пропонує за допомоги порівняльного вивчення руського права давнього 
періоду з наступним західно-руським пояснювати неясні місця Руської 
Правди та реконструювати загалом історичний розвиток давньоруського 
права [5, с. 439].

Вчений підтримав погляди своїх попередників (Ф.І. Леонтовича та 
М.Ф. Владимирського-Буданова), які вивчали правову систему Литовсько-
Руської держави, зокрема щодо панування у ХІV–ХV ст. на її теренах 
руського звичаєвого права. Причому норми звичаєвого права регулювали 
не лише сферу приватних цивільних відносин, кримінального права, про-
цесу, але й, на думку М.М. Ясинського, торкались різних аспектів держав-
ного життя (адміністративних, станових та фінансових відносин); отже, 
громадам було надано автономію у сфері регламентації відносин нормами 
звичаєвого права. 

На основі аналізу текстів деяких статутних грамот вчений дійшов ви-
сновку, що у ХІV–ХV ст. в умовах відсутності загальнодержавного зако-
нодавства в окремих землях існували свої місцеві системи звичаєвого пра-
ва (вітебське, полоцьке, київське, смоленське та інші) [6, с. 2–3]. Статутні 
земські грамоти, дослідженню яких учений приділив основну увагу, якраз 
і мали на меті підтвердити існуючі давні правові звичаї, гарантувати їх міс-
цевому населенню, забезпечити непорушність їх дії.

В інших своїх розвідках М.М. Ясинський також намагався провести па-
ралелі між окремими нормами, інститутами, термінами Руської Правди 
та правовими пам’ятками Литовсько-Руської держави. Так, він вважав, 
що зміст терміну «село» Руської Правди є аналогічним термінам «двори-
ще», «сільце», «селище» в актах Литовсько-Руської держави ХV–ХVІ ст. 
[7, с. 7–8]; без змін з часів створення Руської Правди збереглися інститути 
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«гоніння сліду», відповідальності верви у справах про крадіжки і вбивства, 
а сама давньоруська «вервь» є нічим не іншим як «село», «сільська грома-
да» пам’яток права ХV–ХVІ ст. [7, с. 13, 19–22].

На підставі порівняльного аналізу норм Руської Правди та ряду за-
конодавчих і судових актів Литовсько-Руської держави ХV–ХVІ ст. він 
дійшов висновку і про тотожність інституту «закупництва». Хоча цей ін-
ститут у ХV–ХVІ ст. еволюціонував (змінились деякі обставини, деталі, 
риси), але, на думку вченого, юридична природа, підстави, мета залиши-
лись порівняно з ХІІ–ХІІІ ст. незмінними. Тому М.М. Ясинський наголо-
шував на тісному генетичному зв’язку між закупами Руської Правди і 
«закупництвом» ХV–ХVІ ст. Така переконаність вченого ґрунтувалася на 
тому, що терміни, які відображали поняття «закупництво», мали не лише 
зовнішню, а й внутрішню подібність. Адже, як зазначав вчений, не можна 
проводити аналогій між термінами, подібними за зовнішніми ознаками, 
або між термінами, що мають навіть внутрішню часткову подібність, адже 
з плином історичного часу певний термін може відобразити інше правове 
явище [5, с. 463–465].

Разом із доведенням наявності генетичних зв’язків між звичаєво-пра-
вовими інститутами Руської Правди та пам’ятками права Литовсько-Русь-
кої держави, проведенням аналогій між цими інститутами, М.М. Ясинський 
наголошував і на їх спільних слов’янських правових засадах. Як зазнача-
лось вище, він підтримав думку Ф.І. Леонтовича про спорідненість хорват-
ської задруги та дворища Литовсько-Руської держави ХV–ХVІ ст., а та-
кож поділяв погляди тих учених, які вважали, що руський термін «вервь» 
є аналогічним тим термінам у мові південних слов’ян, що відображають 
зв’язок родинності людей, пов’язаних єдністю походження або мають кров-
ні зв’язки (наприклад, «врвные братья» Полицького Статуту або сербський 
«връвникъ») [7, с. 9, 22].

Окрім діахронного М.М. Ясинський використовував і синхронний вид 
порівняльно-історичного методу, але у значно менших обсягах, а його за-
стосування обмежувалось вивченням окремих елементів правових систем 
Литовсько-Руською держави та Польського королівства. Показовим у цьо-
му відношенні є дослідження вченим правових норм, що регулювали діяль-
ність, компетенцію та склад Головного Литовського трибуналу. 

Зокрема, вчений на основі контрастного порівняння судової системи Ли-
товсько-Руської держави і Польського королівства дійшов висновку щодо 
різної структури судової системи цих держав та компетенції судів, при-
чому така різниця існувала не лише у ХV ст., але й після прийняття Литов-
ського Статуту 1529 р. [8, с. 8–11, 23]. Як вважав дослідник, відмінності між 
правовими джерелами, різниця у мові, яка використовувалась у судових та 
адміністративних справах у Польському королівстві і Волинському, Брац-
лавському та Київському воєводствах, зумовила і створення для останніх 
особливого Луцького трибуналу, а компетенція Коронного трибуналу не 
поширювалася на ці воєводства [9, с. 20].
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Із сказаного можна зробити наступні висновки.
1. М.М. Ясинський за своїми поглядами належав до історичної шко-

ли права та порівняльно-слов’янського напряму. Ідейною платформою 
його наукової творчості стали погляди М.Ф. Владимирського-Буданова 
та Ф.І. Леонтовича. Він відстоював думку про те, що право кожного наро-
ду має своєрідні риси та національні особливості, надавав значної ваги у 
житті кожного народу звичаєвому праву, підтримував положення про на-
лежність елементів правової системи Київської Русі та Литовсько-Руської 
держави до слов’янського правового простору. Разом з тим він підтриму-
вав теорію багатофакторності походження права, ідею про розвиток права 
під впливом різних умов суспільного життя, наявність у праві різних на-
родів загальнолюдських засад, вважав, що перехід від звичаю до закону є 
об’єктивно зумовленим процесом, якому значною мірою сприяє рецепція 
норм іноземного права.

2. Основним напрямом його наукової творчості був пошук генетичного 
зв’язку між звичаєво-правовими інститутами, що були відображені у Русь-
кій Правді та правових пам’ятках Литовсько-Руської держави, проведення 
між ними аналогій, доведення наявності подібних рис. Іншим напрямом було 
дослідження судової системи Литовсько-Руської держави та Польського ко-
ролівства, у процесі якого вчений виявив суттєву різницю між ними.

3. Свої порівняльні дослідження М.М. Ясинський здійснював ним на 
основі використання в основному діахронного виду порівняльно-історич-
ного методу; синхронний вид застосовувався вченим у менших обсягах. 
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Специфіка методики викладання порівняльного правознавства

Статтю присвячено осмисленню специфіки методик викладання порівняль-
ного правознавства. Автор вважає, що для слухача курсу достатньо вивчення 
правових явищ однієї з правових систем з використанням її джерел мовою оригі-
налу. На основі здійсненого аналізу існуючих методик викладання порівняльного 
правознавства, а також його сприйняття обгрунтовується необхідність самостій-
ного визначення методики для отримання максимальної варіативності функціо-
нальних результатів. 

Ключові слова: методики викладання, метод навчання, знання, мислення, 
функціональність.

Вітчизняна педагогіка нині перебуває на проміжному рівні становлен-
ня, коли відбувається реформування освітніх стандартів та приведення їх 
до рівня європейських. Процеси глобалізації та інтернаціоналізації збіга-
ються в часі й просторі та безпосередньо впливають на формування наці-
ональної освітньої політики і визначення ключових пріоритетів розвитку 
освіти у більшості країн світу [17]. Більшість науковців у сфері педагогі-
ки пов’язують таке реформування з впровадженням новітніх методів ви-
кладання навчального матеріалу. Проте це лише один бік реформотворчих 
процесів. Зарубіжний досвід викладання правових дисциплін слід вико-
ристовувати разом із його переформатуванням, враховуючи національні 
особливості соціуму та унікальної правової системи. 

Порівняльне правознавство набуває першорядного значення для юри-
дичної освіти. Його освітня функція реалізується через викладання порів-
няльного правознавства як необхідного компоненту підготовки сучасних 
фахівців у різних галузях правової науки [11, c. 100]. Значне поширення 
порівняльного правознавства і введення його до навчальної програми юри-
дичних вузів нині відображає, з одного боку, рівень його розвитку як само-
стійної юридичної науки, а з іншого — нагальну необхідність практичного 
застосування його досягнень.

З огляду на це, особливої уваги заслуговує визначення специфічних рис 
навчальної дисципліни «порівняльне правознавство», оскільки відповідна ві-
тчизняна доктрина потребує подальшого удосконалення. На підтвердження 
зазначеної тези слід вказати на проведення Міжнародного круглого столу-
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практикуму «Досвід і проблеми викладання порівняльного правознавства у 
пострадянських країнах» та опублікування збірника за його результатами 
[7]. Одним із мотивів його проведення була необхідність вирішення проблем, 
що приводять до штучного гальмування розвитку порівняльного правознав-
ства [6]. Відповідна ситуація є неприпустимою для формування правової 
держави, нового юриста та «глобального адвоката» [21]. 

Якщо за аналогією проаналізувати результати використання порів-
няльного правознавства у науковій сфері [9], можна зазначити наступні 
його перспективи як навчальної дисципліни. Серед них вкажемо на такі:

— сприяння вивченню національного права; 
— полегшення у розумінні зарубіжних правових систем; 
— руйнування правової ксенофобії; 
— підвищення культурного рівня студента;
— підкріплення фундаментальності юридичної освіти тих, хто навча-

ється.
Наукове значення цієї статті полягає у визначенні специфічних рис 

навчальної дисципліни «порівняльне правознавство». Мета статті — ви-
значити специфічні риси порівняльного правознавства як навчальної дис-
ципліни та вказати на ефективні напрями вдосконалення методики викла-
дання відповідного курсу.

Вітчизняна наукова доктрина порівняльного правознавства представ-
лена в основному на рівні статей у фахових юридичних виданнях. Серед 
авторів цих статей слід згадати О. Кресіна, А. Саїдова, О. Тихомирова, 
Ж. Чернякову. З огляду на це, основною джерельною базою статті висту-
пали монографії та підручники зарубіжних науковців, таких як М. Вилен-
ський, Е. Воскресенська, П. Образцов, К. Осакве, Дж. Хо, Дж.В. Делапена, 
П.А. Малавет, Ф. Манрік.

На нашу думку, це видається зручнішим для ознайомлення та розу-
міння принципів створення класифікації особливих рис порівняльного 
правознавства як навчальної дисципліни, які повинен врахувати укладач 
відповідного курсу. Отже, специфіка методики викладання порівняльного 
правознавства проявляється у таких чинниках.

1. Завдання порівняльного правознавства. Воно полягає в тому, щоб ви-
явити інноваційні процеси в змісті й викладанні порівняльного правознав-
ства, у визначенні найбільш ефективних шляхів їх оптимізації [2, c. 40]. 
Іншими словами, подальше зміцнення порівняльного правознавства як на-
вчальної дисципліни реалізовується на основі нових розробок щодо мето-
дики його викладання.

2. Надзвичайна динамічність дисципліни. Об’єктивне вивчення право-
вих систем, їх минулого і сучасного стану, а також перспектив їх розвитку 
зумовлюють зміни в структурі порівняльного правознавства як науки, що 
вимагає і структурної зміни у викладанні навчального курсу. 

3. Провідна роль причинно-наслідкового зв’язку. Змістові зв’язки по-
рівняльного правознавства під час аналізу правових систем уособлюють 
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факти та події, що перетинаються в єдиній точці й тим самим визначають 
власне відношення одне до одного [22]. 

4. Порівняльно-правовий метод. Так чи інакше відповідний метод пред-
ставлений у різних правових навчальних дисциплінах, проте для порів-
няльного правознавства він є основоположним та становить собою мето-
дологічне підґрунтя для всього курсу. Порівняльно-правовий метод — це 
зіставлення юридичних понять, явищ, процесів одного порядку і з’ясування 
подібності та відмінності між ними [13, c. 516]. Він є одним з конкретних 
способів застосування загальнонаукових методів у дослідженні правових 
явищ. 

Досить часто цей метод неповно використовується викладачами та сту-
дентами, що ускладнює процес навчання. У вивченні правових явищ порів-
няльно-правовий метод може реалізувати всі свої можливості лише в тому 
випадку, якщо саме застосування його буде суворо системним, цільовим [8]. 
При всьому різноманітті можливих методик даний метод повинен виступа-
ти як внутрішньо послідовний і погоджений у всіх своїх ланках, представ-
ляти собою чітку ієрархію різних рівнів правового дослідження. За допо-
могою цього методу стає можливим здійснити всебічний розгляд і отримати 
здатність до виділення суті правового явища, яка була б непомітна через 
обмеженість дослідження правом однієї держави [24, c. 4].

5. Обрані критерії порівняння. Більшість викладачів укладають програ-
му навчального курсу порівняльного правознавства виходячи з розділення 
правових сімей (систем) на основні й другорядні. Ця обставина пояснюєть-
ся поширеністю і впливовістю деяких із них (романо-германське і загальне 
право), тому відбувається акцентування основної уваги на характеристи-
ці даних правових сімей. Протилежний порядок викладання навчального 
матеріалу представлений побудовою курсу, заснованою на цивілізаційно-
хронологічному критерії порівняння [2, c. 42]. Він відображає логіку розви-
тку правових систем не тільки в статичному, але й динамічному аспектах; 
передбачає об’єктивний розгляд правових систем та поряд із цим їх струк-
турних елементів. 

6. Контініумний характер укладання курсу. Надзвичайно складним ви-
дається узагальнення у межах одного курсу настільки широкого навчаль-
ного матеріалу, що належить до предмета порівняльного правознавства. 
Зарубіжна правова освіта вирішила дану проблему шляхом виокремлення 
з лона порівняльного правознавства інших навчальних дисциплін. Окремі 
розділи курсу порівняльного правознавства переформатовуються із часом 
у окремі навчальні дисципліни. 

Так, у Тулейнському університеті, одному з найдавніших у США, виді-
ляють такий комплекс порівняльно-правових наук, які становлять само-
стійні навчальні дисципліни для викладання [25]: цивільні правопорушен-
ня (значну частину курсу становить порівняння цивільних правопорушень 
та відповідальності у різних правових системах), комунальна власність 
(у цьому курсі відбувається порівняльне дослідження правового режиму 
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майна подружжя, що належить до різних форм власності), порівняльне 
конституційне право, порівняльне корпоративне управління, порівняння 
судових розглядів, порівняльне правознавство: європейська правова сис-
тема, порівняльне правознавство: змішана юрисдикція, порівняльне при-
ватне право, порівняльне деліктне право, Європейський Союз: конститу-
ційне право (у межах курсу студентам пропонується здійснити правове 
порівняння Європейського Союзу та США), Європейський Союз: підпри-
ємницьке право (під час вивчення навчального матеріалу здійснюється 
порівняльно-правова експертиза законів ЄС), зобов’язання (порівнюється 
зобов’язальне право деяких країн Європи та США) та ін. 

Окрім того, на багатьох юридичних факультетах університетів Німеччи-
ни, Франції, Англії давно введені й успішно викладаються навчальні кур-
си «Вступ до порівняльного правознавства», «Порівняльне правознавство» 
[15, c. 54]. У рамках курсів конституційного, цивільного та інших галузей 
права широко застосовуються досягнення компаративістики [16]. Слухачі 
активно і з цікавістю знайомляться із зарубіжним правом і вчаться зістав-
ляти його з галузями національного права.

Методику викладання порівняльного правознавства не оминули загаль-
ні тенденції та завдання, що стосуються переходу від інформаційної моделі 
навчання до розвиваючої. Розвиваюча модель потребує вдосконалення як 
методів викладання, так і змісту навчальних програм і навчальних посіб-
ників. При цьому йдеться по суті про один феномен, що має як внутрішню 
(змістовну) сторону, так і зовнішню (методичну).

На методику викладання порівняльного правознавства безпосередньо 
впливають можливі шляхи раціоналізації навчального процесу, які вигля-
дають таким чином:

— застосування інноваційних методів викладання;
— розуміння методології дисципліни;
— посилення ролі практичної складової курсу;
— оптимізація змістовного наповнення навчальних програм і посібників, 

використання міжпредметних зв’язків;
— розвиток творчого мислення слухача курсу;
— врахування зарубіжного досвіду.
Розглянемо деякі з них конкретніше. Основними формами і методами 

навчання, що сприяють підвищенню його якості, є: рольові ігри, ділові ігри, 
конференції, диспути, діалоги, проблемне навчання, самостійна робота, 
захист рефератів, індивідуальна робота, творчі роботи, доповіді, повідо-
млення; тестування, програмований контроль, дослідницька робота та ін. 
[4]. Всі перераховані технології навчання сприяють вирішенню проблеми 
його якості.

Зазвичай більшість викладачів тієї чи іншої дисципліни (не є винятком 
порівняльне правознавство) основну увагу зосереджують на таких кон-
кретних методах-формах донесення навчального матеріалу як лекції та 
семінари. Безумовно вони є основоположними формами закріплення курсу. 



Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал «Порівняльно-правові дослідження», 2014, 1

93

Специфіка методики викладання порівняльного правознавства

Поряд із цим навчання курсу передбачає різноманітну варіативність під-
ходів до викладання, що часто не враховують вітчизняні педагоги.

Лекція, як і раніше, залишається провідним методом навчання юридич-
них дисциплін, а також провідною формою організації навчального про-
цесу. Її недоліки (привчає до пасивного сприйняття чужих думок, гальмує 
самостійне мислення учнів, відбиває прагнення до самостійних занять, час-
тина слухачів встигають осмислити навчальний матеріал, інша — тільки 
механічно записати слова лектора) в значній мірі можуть бути подолані 
правильною методикою і раціональною побудовою матеріалу. 

У традиційній лекції використовуються переважно роз’яснення, ілю-
страція, опис, наведення прикладів, а в проблемній — всебічний аналіз 
явищ, науковий пошук істини. Проблемна лекція спирається на логіку по-
слідовно модельованих проблемних ситуацій шляхом постановки проблем-
них питань або проблемних завдань [3, c. 105]. Проблемна ситуація — це 
складна суперечлива обстановка, створювана за заняттях шляхом поста-
новки проблемних питань (вступних), що вимагає активної пізнавальної 
діяльності учнів для її правильної оцінки і вирішення. Проблемне питання 
містить у собі діалектичну суперечність і не вимагає дозволу на відтворен-
ня лише відомих знань, а також роздумів, порівняння, пошуку, набуття 
нових знань або використання отриманих раніше. Проблемне завдання, на 
відміну від проблемного питання, містить додаткову вступну інформацію і 
при необхідності деякі орієнтири пошуку для її вирішення. Поняття «про-
блемне питання» і «проблемне завдання» розмежовуються лише умовно, 
адже проблемні питання можуть переростати в завдання, а завдання роз-
членовується на питання і підпитання. Рівень складності, характер про-
блем залежать від підготовленості учнів, досліджуваної теми та інших об-
ставин. Вирішення проблемних завдань і відповідь на проблемні питання 
здійснює викладач (іноді вдаючись до допомоги слухачів, організовуючи 
обмін думками). Викладач повинен не лише вирішити суперечність, але й 
показати логіку, методику, продемонструвати прийоми розумової діяль-
ності, що виходять з діалектичного методу пізнання складних явищ. Це ви-
магає значного часу, тому від викладача вимагається попередня робота з 
відбору навчального матеріалу і підготовки «сценарію» лекції. 

Одне із завдань при викладанні порівняльного правознавства — надан-
ня студентам можливості використання необхідних інструментів для до-
слідження. Ознайомлення з методологією порівняльного правознавства 
має основоположне значення для засвоєння навчального матеріалу дис-
ципліни. Пропонуємо такі елементи методології порівняльного правознав-
ства: 1) попередня стадія обрання критерію порівняння або порівняння 
відповідних критеріїв; 2) відбір об’єктів порівняння; 3) обрання правових 
систем для порівняння; 4) перша стадія дослідження: визначення подібнос-
тей та відмінностей; 5) порівняльний синтез; 6) друга стадія дослідження: 
характеристика схожих та відмінних рис; 7) третя стадія дослідження: 
оцінка результатів.
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Один із важливих кроків у методиці викладання курсу порівняльного 
правознавства — самостійне порівняльне дослідження студента. Ефектив-
ним видається обмеження слухача курсу дослідженням правових явищ 
однієї правової системи з використанням її джерел мовою оригіналу. У по-
дальшому доцільно порівняти вже досліджену зарубіжну правову систему 
з національною, або тою, що не підлягала дослідженню. Таким чином, сту-
денти отримують високий ступінь розуміння різноманітних правових сис-
тем, а також досвід використання порівняльно-правового методу. 

Навчання порівняльному правознавству має не лише ознайомити сту-
дентів з іншими правовими системами та дефініціями, але й також підготу-
вати їх до практичного правозастосування. Досить часто цей методологіч-
ний аспект недооцінюють та нехтують ним. У Європі, де процес юридичної 
інтеграції перебуває у постійному розвитку, неможливо вивчити будь-яку 
галузь права без її порівняння з іншими правовими системами. Порівняль-
не правознавство стало стандартною функцією дослідження правових 
явищ не лише для викладачів та тих, хто навчається, а й для законодавців 
на внутрішньодержавному та міжнародному рівнях. Жодні нові закони не 
можуть бути спроектовані на національному рівні незалежно від загально-
визнаних рішень та вимог. Одночасно з цим Європейська комісія стає більш 
залежною від інформації про національні правові системи держав-членів, 
проектуючи нові правові інструменти [1]. 

Оптимізація змістовного наповнення навчальних програм і посібників 
повинна враховувати типізацію завдань для виконання їх учнями [10, c.8]. 
Вони повинні бути побудовані так, щоб процес навчання був спрямований 
на зміни у рівнях розумової діяльності, й призначені формувати не про-
сто мислення, а навички мислення високого рівня (за систематикою Блу-
ма) [18]. Оптимізаційні завдання навчальної програми «порівняльне право-
знавство» можна узагальнити у вигляді піраміди (див. Мал.1). 

Мал. 1. Піраміда оптимізаційних завдань навчальної програми «порів-
няльне правознавство»
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Для формування ефективної методики викладання порівняльного пра-
вознавства слід прислухатись до ідеї про посилення взаємодії навчальних 
дисциплін. При цьому більш широке використання результатів теоретико-
правових досліджень дасть змогу постійно підвищувати науковий рівень 
викладання. Взаємодія декількох правових дисциплін між собою в першу 
чергу покликана спростити освоєння матеріалу. 

Сучасна концепція вищої професійної освіти орієнтується на підготов-
ку висококваліфікованих, широко освічених фахівців, здатних до актив-
ної творчої участі в суспільному житті. Їх підготовка передбачає не лише 
набуття достатнього обсягу професійних знань, вироблення певних умінь і 
навичок, а й створення умов для формування професійного мислення, осно-
вною складовою якого є творче мислення. Особливо актуальна ця проблема 
для гуманітарних спеціальностей, перш за все для юриспруденції. Методи-
ка викладання порівняльного правознавства повинна бути спрямована на 
формування творчого мислення слухача курсу, оскільки формування не-
залежного творчого мислення є однією з професійно необхідних психічних 
властивостей особи, пов’язаних з юридичною професією.

На думку Дж. Гілфорда, творче мислення пов’язане з домінуванням у 
ньому чотирьох особливостей [5]: 

1) оригінальністю, незвичайністю висловлюваних ідей, яскраво ви-
раженим прагненням до інтелектуальної новизни, прагненням знайти своє 
власне, відмінне від інших рішення;

2) здатністю бачити об’єкт під новим кутом зору, виявляти його нове 
використання, розширювати функціонально застосування на практиці; 

3) здатністю змінити сприйняття об’єкта таким чином, щоб бачити 
його нові, приховані від спостереження боки; 

4) здатністю продукувати різноманітні ідеї у невизначеній ситуації, 
зокрема, в такій, яка не містить орієнтирів для цих ідей.

Творче мислення пов’язане з відкриттям принципово нового знання, з 
генерацією власних оригінальних ідей, а не з оцінюванням чужих думок. 
Пошук нестандартних шляхів встановлення істини, що характеризує 
творче мислення, характерний для ситуацій, що випливають з правових 
спорів, де встановлення окремих умов не вкладається в рамки стандартно-
логічних рішень. Творче мислення формується, у першу чергу, при порів-
няльному розгляді, де різноманітність об’єктів дослідження, їх протилеж-
на чи іноді конфліктна характеристика, встановлення меж лише суб’єктом 
аналізу стимулюють розвиток уяви, забезпечуючи тим самим необхідну 
активність майбутнього юриста на всіх етапах професійного становлення.

Розвиток здатності до творчого мислення студентів-юристів вимагає ре-
алізації нових освітніх методів і полягає в розвитку здатності до правового 
аналізу і правової дискусії, необхідних для вирішення актуальних право-
вих проблем. Поряд із традиційними академічними методами навчання 
юридичної професії необхідно розвивати у студентів здатність фіксувати 
свою увагу на конкретних обставинах справи, шукати і знаходити відпо-
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відну норму для вирішення проблеми і нарешті застосовувати цю норму. 
Практика показує, що необхідним є й формування здатності до класифіка-
ції і «перекласифікації» різних правових елементів, здатності знову і знову 
аналізувати правові припущення, ґрунтуючись на вільному застосуванні 
традиційних методів інтерпретації права (розширювальне (поширюваль-
не) тлумачення, обмежувальне тлумачення, аналогія закону і аналогія пра-
ва), здатності до вирішення юридичних проблем шляхом створення нової 
правової норми.

Враховуючи глобалізацію правового простору [12] та неодноразову імп-
лементацію реформотворчих європейських навчальних процесів вітчизня-
ною педагогікою, слід звернути увагу на специфіку методики викладання 
порівняльного правознавства у зарубіжних країнах. Навчання порівняль-
ному правознавству особливо плідно відбувається у середовищі, де мова 
країни з правовою системою, що досліджується, безпосередньо доступна 
для викладача та студента. У випадку навіть пасивного володіння англій-
ською, німецькою чи французькою мовами відкривається можливість пря-
мого (неопосередкованого) аналізу правових явищ головних правових сис-
тем Європи [20]. 

За кордоном засвоєння методології порівняльного правознавства порів-
нюється із лінзою, через яку можна докладніше розглянути власну право-
ву систему та вивчити її на рівні деталей, які іншим чином були непомітні 
[24, c. 4]. Своєрідний і цікавий досвід викладання міжнародного публічного 
права в університеті м. Пуатьє (Франція), в рамках якого розкривають-
ся його предмет, суб’єкти, доктрина, взаємини з внутрішньодержавним 
правом [14]. Як навчальний матеріал досить часто зарубіжна педагогічна 
доктрина порівняльного правознавства використовує фільми та відео для 
ілюстрації визначених пунктів або тем курсу, що дає змогу розпочати дис-
кусію на юридичні теми [23]. 

Також зарубіжна доктрина визначає необхідність розвитку нових під-
ходів для викладання курсу, щоб підтримувати високий рівень його зна-
чимості та одночасно розширювати юридичні горизонти праворозуміння 
студентів [19, c. 108]. 

Отже, ці ознаки порівняльного правознавства впливають на методику 
його викладання. Як наслідок специфічність методики викладання порів-
няльного правознавства спонукає укладача курсу використовувати різно-
манітні методи навчання цієї дисципліни. 

Обов’язковою умовою підвищення ефективності навчання порівняльно-
му правознавству видається забезпечення свободи викладача у викорис-
танні засобів і методів викладання, збереження багатоваріантності джерел 
інформації по предмету. Мета кожного порівняльного дослідження безпо-
середньо залежить від бажаних результатів. За своєю власною ініціати-
вою (можливостями, знаннями, нахилами) викладач самостійно визначає 
необхідні методики для отримання максимальної варіативності функціо-
нальних результатів. Всі методи навчання мають свої сильні й слабкі боки, 
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і тому залежно від цілей, умов, наявного часу необхідно їх оптимально по-
єднувати.
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Отраслевая юридическая компаративистика:  
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Харитонов Р.Ф. Галузева юридична компаративістика: необхідність інте-
грації науки та освіти [російською мовою]

У статті представлено аналіз існуючих досліджень, присвячених необхіднос-
ті інтеграції науки та освіти у сфері галузевої юридичної компаративістики. Осо-
блива увага розгляду різних поглядів щодо основних напрямів галузевої юри-
дичної компаративістики. 

Ключові слова: юридична компаративістика, галузева юридична компарати-
вістика, інтеграція науки і освіти.

Синтез науки и образования является острой жизненной необходимос-
тью современного общества. Эта потребность особенно возникает перед 
отраслевой юридической компаративистикой в силу ее фрагментарности 
и плюрализма научных подходов. В последнее десятилетие отраслевую 
юридическую компаративистику «обвиняют» в том, что она «застыла в до-
гматическом сне». В отечественном юридическом образовании мало сти-
мулов, которые бы способствовали обретению отраслевыми сравнительно-
правовыми дисциплинами надлежащего значения в учебном процессе.

Е. Эрлих отмечал, что «для юриспруденции, как и для любого друго-
го искусственного учения… имеют ценность лишь те задания, которые мо-
гут содействовать практическим действиям» [1, c. 20]. Ценность отраслевой 
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юридической компаративистики многими воспринимается именно с практи-
ческой точки зрения, как возможность предоставления законодателю, судье 
или практикующему юристу предложений для дальнейшего усовершен-
ствования национального правопорядка. Однако пока она будет восприни-
маться таким образом, то «будет иметь «национальный окрас», поскольку 
рассматривает национальные правовые нормы как отправной пункт и пред-
усматривает, в первую очередь, их усовершенствование» [2, c. 93].

«В настоящее время человечество вошло в совершенно новую эпоху раз-
вития, одним из признаков которой стали нестабильность, динамизм в по-
литических, экономических, правовых и других социальных явлениях; все 
в мире постоянно и стремительно изменяется. Следовательно, знание ста-
новится все более «скоропортящимся продуктом», и оно должно постоянно 
перестраиваться применительно к новым условиям. Тем самым иннова-
ционность практики становится атрибутом времени, юристам-практикам 
необходим научный стиль мышления, навыки научно-исследовательской 
работы, способность осуществлять инновационную деятельность, уме-
ние самостоятельно и быстро ориентироваться в потоках информации» [3, 
c. 101]. Данные слова, высказанные М. Дамирли, можно считать лейтмоти-
вом современного развития юридической науки в целом и отраслевой ком-
паративистики в частности.

Необходимо отметить, что громадный материал, разработанный компа-
ративистами, при отсутствии должного теоретического стержня порождает 
у некоторых ученых пессимистические настроения. В частности, У. Евальд 
отмечает, что современное сравнительное право характеризуется «фокуси-
рованием на существенных старокнижных доктринах и избеганием истории 
и теории» [4, c. 35]. В какой-то мере ему вторит американский ученый М. Рей-
манн. В частности, ученый называет несомненными успехами сравнитель-
ного правоведения появление после 1945 г. работ по иностранному праву, 
преимущественно описательного характера с элементами сравнения; работ 
по мировой географии правовых систем; работ о целях, подходах и недостат-
ках сравнительно-правового метода. Однако, несмотря на обилие трудов, по 
мнению М. Рейманна, имеется «смехотворно малое число статистических 
данных об изучаемых и сравниваемых правовых системах». Большое ко-
личество опубликованных материалов, лишенных прочной теоретической 
основы, приводит к непониманию того, что же все-таки необходимо сравни-
вать [5, c. 674]. Не будем противоречить, тем более, что часто встречаются 
работы, по отношению к которым данная критика является справедливой.

В тоже время встречаются и другие точки зрения. В частности, Ю. Тихо-
миров отмечает, при дефиците инструментально-методических разрабо-
ток, чрезвычайно сложную, иерархическую структуру современного срав-
нительного правоведения: макроуровень сравнительно-правового анализа 
включает в себя сравнение национальных правовых систем, правовых семей, 
правовой системы межгосударственных объединений и системы междуна-
родного права. При этом «происходит смена векторов приложения — наря-
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ду с парными сравнениями возрастает роль «многочисленных» сравнений». 
Второй блок сравниваемых элементов составляют: «а) правовые нормы; 
б) законы и иные правовые акты; в) правовые институты; г) подотрас-
ли законодательства; д) отрасли законодательства; е) правовые массивы; 
ж) система законодательства; з) предметы и методы правового регулиро-
вания; и) юридические понятия и термины; к) юридическая техника. Тре-
тий блок — ситуационно-целевой, то есть для транснациональных и дру-
гих проектов изыскиваются новые правовые решения. В четвертом блоке, 
или круге сравнения, можно выделить: а) правовые концепции; б) право-
сознание; в) правовую культуру; г) правомерное и неправомерное поведе-
ние. Пятый блок охватывает: а) юридическое образование; б) юридичес-
кую профессию. Шестой блок включает государственные и общественные 
институты, опосредуемые правом» [6, c. 5]. 

Тем не менее, следует признать, развитие сравнительно-правовых 
исследований происходит однобоко. Исследования в области отрасле-
вой юридической компаративистики имеют скорее количественный, чем 
качественный характер. В этой ситуации отраслевая юридическая компа-
ративистика, безусловно, требует плюралистического и многоуровневого 
подхода. Особенно это касается образовательной деятельности, которая 
существенно отстает от сферы научных исследований.

Большинство современных учебников по отраслевым сравнительно-
правовым дисциплинам не совсем соответствуют методологии и предме-
ту сравнительного правоведения. Они опираются на зарубежное право 
и уделяют внимание рассмотрению различных институтов, входящих в 
соответствующие отрасли права. Все это имеет отдаленное отношение к 
отраслевым сравнительно-правовым исследованиям, если не сказать боль-
ше — не имеет никакого отношения к отраслевой юридической компарати-
вистике.

В данном контексте большое значение имеет разработка и совершенство-
вание не только общетеоретических основ отраслевой юридической ком-
паративистики, но и дальнейшая ее разработка как совокупности учебных 
дисциплин, которые являются «необходимым компонентом подготовки спе-
циалистов в разных отраслях права, в чем проявляется ее специфическая 
роль в профессиональной подготовке современных юристов» [7, c. 89].

Изучение отраслевых сравнительно-правовых дисциплин в рамках учеб-
ного процесса является важным условием повышения качества юридическо-
го образования. В программах юридических вузов и факультетов отраслевым 
сравнительно-правовым дисциплинам должно отводиться ключевое место. 
Чтобы подготовить компетентных юристов учебный план должен содержать 
передовые идеи. К. Осакве считает, что сравнительно-правовые учебные 
дисциплины должны базироваться на следующих аксиомах: «во-первых, 
право, как язык или музыка, есть нормативное выражение истории, психи-
ки, психологии, традиций и культуры каждого народа. Соответственно нет 
и не может быть двух идентичных национальных правовых систем в мире. 
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Даже если две страны говорят на одном языке, например США и Англия, их 
правовые системы существенно отличаются. Во-вторых, сравнение правовых 
систем требует интеллектуальной объективности. Поэтому в сравнитель-
ном правоведении нет и не может быть места религиозным или культурным 
предубеждениям против той или иной правовой системы либо против опред-
еленного народа. В-третьих, … требуется диалектический подход к изуче-
нию правовых систем. У каждой из них есть свои позитивные и негативные 
аспекты; каждая национальная правовая система, совершенствуясь должна 
учитывать достижения других правовых систем. В-четвертых, несмотря на 
историческое развития правовых систем, намечается процесс их сближения 
и взаимовзаимствования. В-пятых, правовые системы в большей степени 
похожи друг на друга в области частного права, нежели публичного. Цель 
сравнительного анализа правовых систем — не хвалить одну систему и по-
рочить другую, а понять исторические предпосылки формирования каждой 
из них» [8, c. 23].

О. Кузьменко отмечает определенные препятствия, которые стоят 
на пути успешного развития сравнительно-правовых исследований. Во-
первых, на сегодняшний день государство не заинтересовано в развитии 
правовой компаративистики. Так как практически отсутствует финанси-
рование в сфере получения иностранного опыта для заинтересованных 
ученых, которые занимаются прикладной компаративистикой и осу-
ществляют научный анализ специфики правовой системы той или иной 
страны и возможности заимствования позитивного опыта в виде внесе-
ния предложений, касающихся формирования или усовершенствования 
правовых актов или определенных публично-правовых институтов. Из су-
ществующей практики известно, что в заграничные командировки за счет 
государственных средств чаще выезжают государственные служащие Ми-
нистерства юстиции Украины, Министерства иностранных дел Украины 
и так далее, которые не имеют необходимости и стремления исследовать 
правовую компаративистику в широком понимании, а разрабатывают 
только узко профессиональные вопросы, которые касаются занимаемой 
должности.

Во-вторых, современная теоретико-правовая компаративистика, пред-
ставленная в различных диссертационных работах, в большинстве слу-
чаев имеет псевдонаучный характер (в различных специальностях без 
исключения), так как молодые ученые используют опыт других ученых в 
отношении практики европейских стран и на них базируют собственные 
выводы и предложения. Основой такого теоретического коллапса является 
отсутствие знаний иностранных языков и, соответственно, невозможность 
ознакомится с оригинальными текстами.

В-третьих, современная европейская правовая компаративистика тяго-
теет к изучению особенностей правового регулирования различных узко-
прикладных сфер экономической, политической, оборонной, культурной 
сфер. В тоже время национальная правовая система еще не в полном объеме 



Ук
ра

їн
сь

ко
-гр

ец
ьк

ий
 м

іж
на

ро
дн

ий
 н

ау
ко

ви
й 

ю
ри

ди
чн

ий
 ж

ур
на

л 
«П

ор
івн

ял
ьн

о-
пр

ав
ов

і д
ос

лі
дж

ен
ня

»,
 2

01
4,

 1

102

Харитонов Р. Ф.

имеет устойчивые позиции в отношении развития и усовершенствования 
тех или иных правовых институтов, их содержания, структуры, особенно 
публично-правовой сферы. Несовпадение научных интересов вызывает 
незаинтересованность со стороны европейских коллег национальными 
научными наработками.

В-четвертых, нежелание изучения наработок современной правовой 
компаративистики дает возможность внедрения (неадекватного внедре-
ния) в национальную публично-правовую систему правовых актов или ин-
ститутов, которые противоречат (не воспринимаются или сложно воспри-
нимаются) обществом.

В-пятых, правовая компаративистика должна быть направлена на раз-
витие современной правовой системы и юридической науки путем про-
ведения публичных конференций, научных школ, практикумов, круглых 
столов и т.д., она должна реализовать принципы подготовки профессиона-
ла-юриста с высоким уровнем знаний и интеллекта, который сможет реа-
лизовать их для роста благополучия граждан, защиты их прав и свобод в 
любой стране и развития общества в целом [9, c. 51].

Развитие высшего образования невозможно без научных изысканий. 
И одна из основных задач отраслевой юридической компаративисти-
ки как совокупности сравнительно-правовых дисциплин состоит в том, 
чтобы выявить инновационные процессы в содержании и преподавании 
отраслевых сравнительно-правовых дисциплин. Развитие последних 
предполагает новые теоретические и методологические разработки, совер-
шенствование методики преподавания и т.д.

Веление времени требует структурного пересмотра изложения учебных 
курсов отраслевой сравнительно-правовой направленности. Следует 
отметить, что в настоящее время в литературе по отраслевой юридичес-
кой компаративистике особое внимание уделяется отдельным институтам 
различных отраслей права на примере романо-германской и англо-амери-
канской правовых систем. Тем самым не просто игнорируется фактор иде-
ологического наполнения права, но и отбрасываются все прочие правовые 
системы, не принадлежащие к двум выше указанным.

Дальнейшее развитие отраслевой юридической компаративисти-
ки напрямую зависит от качественных теоретико-методологических и 
содержательных сравнительно-правовых исследований. 

Как представляется, целесообразно не ограничиваться проблемами 
преподавания отраслевых сравнительно-правовых дисциплин, а гово-
рить о необходимости применения комплексных мер интеграции науки и 
образования. А. Тихомиров предлагает в качестве основных направлений 
выделить следующие: 

— изучение соответствующего опыта ведущих учебных заведений — 
как отечественных, так и зарубежных;

— разработка необходимых рекомендаций и предложений, концепции 
преподавания «компаративных» юридических учебных дисциплин и их 
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учебно-методического обучения, пропаганда достижений лучших учебных 
заведений;

— использование возможностей Интернета и информационных техноло-
гий, особенно в дистанционном обучении, вплоть до создания совместного с 
компаративистами других стран специализированного учебного заведения;

— стимулирование проведения научных исследований, направленных 
на совершенствование компаративной подготовки юристов;

— проведение региональных конференций, семинаров для преподава-
телей компаративных дисциплин и т.д [10, c. 21]. 

Однако определенные проблемы существуют не только в учебных дис-
циплинах сравнительно-правового цикла, но и в области сравнительно-
правовой науки. 

Неслучайно М. Дамирли, анализируя современное состояние сравни-
тельно-правовой науки, отмечает следующие тенденции: «большой рост 
сравнительно-правовых исследований за последнее время; зачастую 
количественный, а не качественный характер этого роста; методологичес-
кая незрелость проводимых исследований; нерешенность многих теорети-
ко-методологических проблем сравнительного правоведения, вследствие 
чего узость круга общепризнанных положений; множественность подхо-
дов, интерпритаций и классификационных схем и т.д.» [3, c. 103].

Безусловно, что данное состояние сравнительно-правовой науки выдви-
гает определенные требования к отраслевым сравнительно-правовым 
учебным дисциплинам. «Прежде всего требуется всестороннее совершен-
ствование профессиональных качеств самого преподавателя, ибо качество 
образования зависит в первую очередь от уровня профессиональности 
преподавателя как важнейшего субъекта образовательного процесса. Он 
должен систематически заниматься научно-исследовательской деятель-
ностью в сфере сравнительного правоведения, регулярно обновлять и по-
полнять свой профессиональный и интеллектуальный багаж. Только в этом 
случае он может не ограничиваться преподнесением студентам изложен-
ного в учебниках и вести постоянную работу над лекционным материалом, 
обеспечивать его свежесть, внести в него соответствующие корректировки 
и изменения с использованием достижений современной сравнительно-
правовой науки. Кроме того, в условиях бурного развития этой области на-
учного знания представляется необходимым ввести в учебную программу 
новые темы и сюжеты, не получившие отображение в учебниках, но очень 
важные для характеристики той сферы, изучением которой занимается 
сравнительное правоведение» [3, c. 104]. 
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Національної академії внутрішніх справ

Методологічні підходи як засіб дослідження акультурації  
в праві

У статті розглянуто проблему розуміння методологічних підходів у кон-
тексті дослідження акультураційних процесів. Визначено, що методи пізнання 
пов’язані між собою; деякі з них є основними, а інші підпорядковані їм, залеж-
ні від них, мають допоміжний характер. Зазначено, що методологічні підходи 
вдосконалюють методологічний інструментарій порівняльного правознавства 
для вивчення акультурації в праві. Окреслено методологічні підходи, які мають 
логічну та евристичну спрямованість у процесі аналізу акультурації в праві, а 
саме: історичний, логічний, герменевтичний, поведінковий (біхевіористичний), 
гуманістичний, кібернетичний та інші.

Ключові слова: методологія, акультурація в праві, методологічні підходи, іс-
торичний підхід, логічний підхід, синергетичний підхід, аксіологічний підхід, гу-
маністичний підхід, герменевтичний підхід, системний підхід. 

Методологічні підходи — важливі елементи наукової парадигми і роз-
глядаються як «ансамбль» взаємозалежних наукових методів. Слід пого-
дитись із О.Д. Тихомировим, що поряд з методами в юриспруденції варто 
застосовувати різні методологічні підходи, адже вони містять різноманітні 
взаємозалежні методи, певним чином пов’язані між собою, серед яких одні 
або декілька є основними, а всі інші підпорядковані їм, залежні від них, ма-
ють допоміжний характер [1, с. 11–16]. На нашу думку, такі підходи певним 
чином вдосконалюють методологічний інструментарій порівняльного пра-
вознавства для вивчення процесів акультурації, але їх певною мірою слід 
адаптувати до предмета нашого дослідження.

Проблема методологічних підходів та їх евристичних можливостей у 
контексті дослідження акультураційних процесів розглядалась у працях 
вітчизняних та зарубіжних дослідників, таких, як: О.Д. Тихомиров, М.І. Ко-
зюбра, М.С. Кельман, О.Д. Скакун, Н.М. Оніщенко, М. Дамірлі, П.М. Рабі-
нович, О.М. Лисенко, В.М. Сирих, Д.А. Керімов, Д.В. Дождєв, А.Х. Саїдов, 
Г.Г. Гадемер, К. Осакве, Х. Кьотц.

Проаналізуймо докладно методологічні підходи, на яких нині ґрунту-
ється дослідження права.

1. Історичний підхід заснований на вивченні державно-правових явищ 
у процесі їх виникнення і розвитку. Домінуючим (але не єдиним) є історич-
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ний метод, в основі якого лежить вивчення реальної історії держави і права 
як елементів суспільства у їх конкретному різноманітті, виявлення істо-
ричних фактів і на цій основі відтворення історичного процесу, що розкри-
ває логіку, закономірності їх розвитку [1, с. 1116].

Цінність конкретно-історичного методу, що використовується у порів-
няльному правознавстві, полягає у тому, що він дає можливість відтворити 
правові засоби будь-якої національної (чи міждержавної) правової систе-
ми у всій повноті зі всіма випадковостями й закономірностями, у поєднанні 
з логічним методом. Переваги логіко-теоретичного методу виражаються 
в тому, що вони дають змогу відволіктися від конкретних фактів, особли-
востей, визначити сенс правових суджень і прослідкувати зв’язок між різ-
ними елементами права, між правотворчістю і правозастосуванням у різ-
них правових системах та ін. Цей метод допомагає теоретично відтворити 
об’єкт у сутнісних, закономірних зв’язках, де логічне є дійсністю сутності, 
а історичне — його формою, яка визначена конкретним змістом [2, с. 18]. 
І тому поєднання логічного та історичного відображає дуалізм і є новацій-
ним для дослідження акультураційних процесів.

Такий підхід є актуальним для з’ясування історико-теоретичних аспек-
тів становлення та розвитку правових систем, генези державно-правових 
явищ як на макро-, так і на мікрорівнях. Для з’ясування сутності того чи 
іншого державно-правового явища держава-реципієнт застосовує пізна-
вальні можливості вивчення на первинних етапах і в процесі розвитку цьо-
го явища з метою визначити необхідність його прийняття й запозичення.

До прикладу, ті чи інші правові системи в процесі акультурації сприй-
мали інститути західного права по різному, тому існує потреба у вивченні 
проблем, що виникали в процесі рецепції.

Цьому передує з’ясування сутності національного права шляхом засто-
сування історичного підходу до розуміння традиційності права й можли-
вості його вдосконалення.

2. Логічний підхід, за якого об’єктивні закономірності виникнення, роз-
витку і функціонування держави і права розкриваються шляхом їх ви-
вчення на вищих шаблях існування, у яких концентровано виражаються 
основні риси їх історичної еволюції, що не потребує безпосереднього роз-
гляду ходу їх реальної історії [1, с. 1116].

Безперечно, аналіз правових сімей, правових систем вимагає передусім 
визначення логічних, фундаментальних закономірностей, їх зміни й розви-
тку, тобто базується на принципах об’єктивної логіки. 

Наявність історичного і логічного в дослідженні порівняльно-правових 
явищ слід розуміти як конкретизацію принципу історизму, де історичність 
іманентно присутня в логічному, а логічність — в історичному [3, с. 212]. 
По-іншому це можна розуміти як діалектику цих двох методологічних під-
ходів. У історичних дослідженнях застосування логічного метода — без-
посередня умова історичного пізнання права, відтак у цьому разі можна 
обмежитися терміном «принцип історизму». Але в наукових досліджен-
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нях загальнотеоретичного плану, де переважає теоретико-логічний метод, 
даний принцип слід використовувати у повному розгорнутому вигляді як 
принцип єдності логічного й історичного.

Аналізуючи акультураційні процеси, насамперед слід застосовувати 
історичний підхід, який підкріпить ґрунтовними положеннями щодо по-
етапного розвитку явища логічний підхід. Тому окреслені підходи слід роз-
глядати в єдності історичного й логічного при дослідженні правових явищ 
у порівняльному правознавстві. Це в першу чергу стосується вивчення за-
хідних правових конструкцій, процесу секуляризації та ресекуляризації, 
проблеми співвідношення західного та національного права.

Водночас логічний підхід характерний для визначення та логіки запози-
чення об’єктивних закономірностей розвитку законодавства (наприклад, у 
контексті з’ясування значення римського цивільного права, цивільного ко-
дексу Наполеона для розвитку сучасного цивільного права Франції тощо.

3. Герменевтичний підхід, який ґрунтується на сукупності принципів і 
методів тлумачення й інтерпретації юридичних текстів, а останні можуть 
мати форму як нормативно-правових актів, так і правових доктрин, а та-
кож наукових гіпотез та концепцій вчених [1, с. 1116].

Герменевтика — це мистецтво пояснювати й повідомляти нам те, що 
було сказано іншими і що дійшло до нас від попередніх поколінь [4, с. 10]. 
Основоположником герменевтичного розуміння в контексті правових явищ 
вважають німецького філософа початку ХІХ ст. Ф. Шлеєрмахера, що роз-
робив загальні правила герменевтичного підходу, що передбачав його одно-
манітне застосування як до світського, так і до релігійного тексту, до яких 
раніше пропонувалось застосовувати різні способи інтерпретації. На його 
думку, кожен текст має дві сторони: предметно-змістовну й індивідуаль-
но-особистісну, має граматичну (об’єктивну) і психологічну (технічну) при-
роду. Герменевтика, на думку Ф. Шлеєрмахера, — це мистецтво осягнення 
чужої авторської індивідуальності, як вона виражена в тексті (художньому 
чи науковому) [5].

Герменевтика охоплює мистецтво тлумачення й інтерпретації сутності 
тексту в контексті життєвих об’єктивізацій, розуміння сущого і належно-
го. Герменевтичний метод передбачає задіяння інтелекту, інтуїції, загалом 
особистості того, хто прагне до розуміння. У сенсі осягнення акультурації 
та інших процесів герменевтика дає змогу виявити як унікальність, так і 
рівноцінність кращих досягнень інших правових систем, відкриває нові го-
ризонти в рамках діалогу правових культур.

Як зазначає Х.Н. Бехруз, сучасне герменевтичне розуміння текстів — 
це не прикладне завдання при тлумаченні юридичних текстів, а фунда-
ментальна характеристика, що визначає людське буття і мислення. Відтак 
виникла проблема використання гуманітарних традицій в діалозі культур, 
до прикладу, перед правовою наукою стала необхідність розробки нової гу-
манітарної методології, яка б ефективно застосовувалась у юриспруденції 
[6, с. 14].
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Герменевтичний підхід плідно застосовується до аналізу європейських 
правових текстів і доктрин, аналізу концепції нормативного розуміння 
Г. Кельзена, соціологічного праворозуміння Є. Ерліха, історичного прово-
розуміння Г. Пухти і Ф. Савіньї, а саме їх впливу на національні правові 
системи континентального права [7; 8; 9]. Цей підхід застосовується також 
для з’ясування поняття та джерел європейського права, скажімо, природи 
Амстердамського та Маастритського договору [10, с. 68–72].

Вказаний підхід відкриває можливість з’ясувати закономірності розви-
тку тих чи інших правових доктрин, інститутів упродовж їх розвитку, ви-
явити не тільки букву, але й дух права та правових явищ. Вищенаведені 
висновки є надзвичайно корисними для науки порівняльного правознав-
ства щодо акультурації в праві.

Правова герменевтика стала новою науковою методологією бачення діа-
логу в умовах різноманітності правових культур і рівноправ’я світових ци-
вілізацій, вона дає можливість визначити базові правові цінності й у поєд-
нанні з логічним та історичним підходами скласти картину правових світів 
інших цивілізацій [6].

4. Ціннісний (аксіологічний) підхід ґрунтується на низці філософсько-
соціологічних концепцій (М. Вебера, Т. Занецького, Т. Парсонса), згідно з 
якими людські діяння можуть бути осмислені лише у співвідношенні з цін-
ностями (благами), якими визначаються цілі й норми поведінки людей [1, 
с. 1116].

Аксіологія — об’ємна філософська доктрина цінностей (імперативи, 
ідеали, еталони, регулятивні норми, принципи), які аналізують природу, 
характер, способи, регламентування життєвих позицій, орієнтацій, моти-
вацій людської діяльності. Предмет аксіології — деонтологічне середовище 
і механізм його обов’язкового впливу, дійсне відображення сфери належ-
ного у сфері сущого [11, с. 10–11]. 

Сутність правових явищ у аксіологічному сенсі визначається їх відно-
шенням до потреб людини. Це той бік предмета, який безпосередньо чи 
опосередковано слугує задоволенню людських потреб [12, с. 220].

У процесах акультурації за аксіологічного підходу виявляється цінніс-
на сутність тих чи інших правових явищ (скажімо, сутність інституту при-
сяжних, інших цивільно-правових, господарсько-правових відносин у кра-
їнах західної традиції права) та можливість їх адаптації в національному 
праві.

Фактично розуміння цінності як аксіологічної характеристики є фун-
даментом для побудови національної правової системи, адже порівняння 
є корисним тоді, коли матеріал, узятий для зіставлення, активно викорис-
товується, при цьому цінні елементи інших правових систем вводяться у 
національну правову систему.

Як зазначає А.К. Абишева, «зазвичай утворюються ті чи інші цінності чи 
система цінностей. Причому цінності, по-перше, належать до фундамен-
тальних основ людського буття (заради цінностей живе людина); по-друге, 
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цінність, навіть реалізована, не губить своєї якості належного; по-третє, 
цінність має всезагальний характер для даного життя, культури, індиві-
да, душі; по-четверте, цінність отримує свою зовнішню символічну форму 
в діях, предметах, думках і мові; по-п’яте, цінності, прийняті індивідуумом, 
пронизують весь його духовний світ» [13, с. 140–141].

Х.Н. Бехруз вважає, що в правовій аксіології розрізняють інструменталь-
ну, власну і соціальну цінність права. Інструментальна цінність права — це 
його ціннісний сенс як визначеного регулятора, у відповідності з правилами 
та вимогами якого люди вибудовують свою поведінку. Власна цінність права 
виражається через його соціальну й особисту цінність. Власна цінність ха-
рактеризується тим, що право цінне саме по собі. Особиста цінність права 
полягає перш за все в тому, що право є джерелом свободи особистості. 

За допомогою права вдається вирішити суперечності між особистою 
свободою і загальним благом. При цьому право вказує шляхи руху до різ-
них цінностей, надаючи суспільним відносинам такі властивості, як до-
ступність, оперативність, надійність, однаковість, безпека. Соціальна цін-
ність права визначає його здатність вирішувати виникаючі в суспільстві 
проблеми за допомогою правових засобів, спрямованих на забезпечення 
соціальної цінності [6, с. 16]. 

Аксіологічний підхід до акультураційних процесів дає можливість оці-
нити ті чи інші концепції праворозуміння, нормативно-правові акти, діяль-
ність органів державної влади, ту чи іншу ідеологію залежно від того, як у 
них проявляється особиста цінність права. Відтак можна розмірковувати 
про подальшу правову інтеграцію.

Тому в процесі акультурації держава-реципієнт повинна використову-
вати інструментальну, власну і соціальну цінність права, ментальні та он-
тологічні особливості світосприйняття національного соціуму. До прикла-
ду, ідеї постмодернізму доволі розповсюджені в Європі, але фактично не 
сприймаються в національній правовій системі України.

За рахунок аксіологічного (ціннісного) підходу можна розкрити сутніс-
но-змістовний аспект сприйняття права та його оцінки певною національ-
ною правовою системою.

5. Системний підхід. Використання цього методу передбачає розгляд 
державних і правових явищ як цілісних сукупностей різних елементів 
(складових частин), що взаємодіють між собою і з навколишнім середови-
щем [1, с. 1116].

Основними складовими системного підходу до вивчення акультураційних 
процесів є статичні та динамічні структурні компоненти та властивості, їх вну-
трішні та зовнішні прояви, генетичні та функціональні зв’язки та ін. Основни-
ми категоріями, що використовуються у системному дослідженні, є: елемент, 
частина, ціле; внутрішнє — зовнішнє; аналіз — синтез; статика — динаміка; 
склад — структура; зв’язки — відносини; властивості.

Ці категорії застосовуються для аналізу правової системи та її 
структурних елементів, які нелінійно взаємодіють (йдеться про синер-
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гетичні взаємовпливи між західною традицією права та національним 
правом).

Як зазначає Д.А. Керімов, пізнання права передбачає, в першу чергу, 
визначення того, як воно виникло в тих чи інших умовах історичної епохи, 
які основні етапи пройшло в своєму розвиткові, які зміни відбулися в про-
цесі такого розвитку, які тенденції його руху [14, c. 109]. І тому в акультура-
ційних процесах поряд з системністю застосовується історичне розуміння 
тих чи інших явищ, а саме розвитку права в його історичній перспективі, 
міжсистемних історичних зв’язків і закономірностей.

Системний підхід є квінтесенцією в процесі зіставлення або протистав-
лення порівнюваного матеріалу.

6. Синергетичний підхід, що дає змогу досліджувати державно-правові 
явища як системи, що самоорганізуються, виникнення, зміна яких базуєть-
ся на випадкових процесах, особливо у кризових, нестабільних станах.

С.С. Сливка під синергетикою розуміє науку, яка досліджує процеси са-
моорганізації, що відбуваються у Всесвіті і здійснюються за єдиними при-
родними законами, котрі мають еволюційний характер [15, с. 21].

Ґрунтуючись на цьому визначенні, вважаємо, що розвиток будь-якої 
системи залежить від точки біфуркації, в якій відбувається поштовх до 
еволюції системи. Оскільки будь-яка система після розпаду може піти по-
зитивним або негативним шляхами, наповнення її позитивним компонен-
том відповідатиме ідеям демократії, негативним — ідеям тоталітаризму. 

Розвиток усіх явищ у світі базується на Законі збереження енергії, по-
заяк кількість енергії Всесвіту постійна [16, c. 345–346]. Енергія, вироблена 
соціумом у формі звичаїв, традицій, ментальних особливостей, відповіда-
тиме, як стверджує синергетика, законам Всесвіту, якщо буде накопичува-
тися позитивний компонент. 

Неврівноваженість, криза, випадковість, флуктації, еволюція — це 
складові самоорганізаційного процесу, які становлять основу створення 
порядку, а також є певними детермінантами, чинниками порядку. Засоби 
синергетики допомагають знайти відповідь на глобальні виклики людства, 
з якими стикається розвиток сучасної цивілізації.

Синергетика методологічно відкрита для нових теорій і концепцій, які 
формуються у конкретних дисциплінах, необов’язково природничих; вона 
успадковує міждисциплінарні зв’язки з такими неюридичними дисциплі-
нами (науками), як кібернетика. 

До її ознак належить філософська діалоговість і рефлексивність (йдеть-
ся про порівняння із філософськими традиціями різних спрямувань, часів і 
народів з метою рефлексії власних основ і принципів) [17, с. 12].

У сучасному світі синергетика формує особливий мегарівень культури 
та рефлексивний інструментарій аналізу його розвитку, синергетичну ме-
тодологію міждисциплінарної комунікації і моделювання реальності. 

У порівняльному правознавстві запозичення зарубіжних правових 
концепцій, теорій, інститутів, ментальних особливостей приводить до не-
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лінійних процесів у тій чи іншій правовій системі. Наприклад, це процеси 
конвергенції в межах інтегральних підходів до англо-американського та 
романо-германського типів права [18, с. 262–277] або запозичення право-
вою системою Японії європейської (континентальної) і американської кон-
струкцій права.

7. Поведінковий (біхевіористичний) підхід, який акцентує увагу на до-
слідженні й інтерпретації державно-правових явищ з позиції домінуючого 
значення поведінкових характеристик, тобто процесів взаємодії з навко-
лишнім середовищем. 

Результатом і предметом компаративістських досліджень у межах 
цього підходу є правомірна і неправомірна поведінка, правова активність 
і правова діяльність, судова діяльність, юридична діяльність, правове 
спілкування. Сутність біхевіористичного методу полягає в тому, що за зо-
внішніми поведінковими ознаками можна визначити ступінь співмірності 
поведінки з правом, тобто визначити, правомірною чи неправомірною є 
поведінка суб’єкта у соціокультурному просторі [19]. Метод біхевіоризму 
також застосовується під час дослідження соціальної активності грома-
дян, з’ясування факторів, які впливають на культурологічні аспекти по-
ведінки.

У контексті процесів акультурації нас насамперед цікавить, якими є де-
термінанти правомірної поведінки в західній традиції права, які існують 
стимули, який взаємозв’язок між соціокультурною та правовою поведін-
кою та ін.

8. Гуманістичний підхід передбачає дослідження державно-правових 
явищ на основі визнання людини найвищою соціальною цінністю. Цей під-
хід певним чином доповнюється розумінням предмета порівняльного пра-
вознавства і порівняльним вивченням досвіду різних країн у забезпеченні 
основних прав і свобод людини й громадянина, порівнює відповідні меха-
нізми забезпечення цих прав і свобод [20, с. 57].

До прикладу, правовий досвід інституту омбудсмена в західних країнах 
був використаний різними правовими системами та державами з різними 
формами державного правління й устрою. Це дає можливість говорити про 
його повну універсальність, хоча у жодній країні не відбувається його пря-
мого копіювання, а навпаки, в тих чи інших правових системах обов’язково 
враховуються політичні, правові, культурні традиції відповідної держави, 
хоча в процесі акультурації збережено філософію та головні концептуаль-
ні принципи даного інституту [20, с. 295].

9. Кібернетичний підхід характеризується розглядом правової реаль-
ності з позиції соціального управління, що забезпечується з використанням 
відповідних методів кібернетики, в яких важливу роль відіграють закони 
різноманітності, співвідношення стимулів та антистимулів, поєднання зо-
внішнього регулювання та саморегулювання. Предмет дослідження в меж-
ах кібернетичного підходу окреслюється проблемами механізму дії пра-
ва, поняттям правового регулювання, ефективності дії права, дії правової 
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норми, механізму правотворчості та правозастосування [1, с. 1117]. У дослі-
дженні процесів акультурації особливо слід звернути увагу на аналіз ме-
ханізмів правового регулювання у різних правових системах. Наприклад, 
у Німеччині відсутнє оподаткування для виробників екологічно чистої про-
дукції, що є стимулом, або наявні певні обмеження для суб’єктів підприєм-
ницької діяльності, які забруднюють навколишнє середовище. Такі правові 
явища мають спонукати до акультураційних процесів.

Кібернетичний підхід до вивчення акультурації в праві застосовується 
щодо аналізу державних (правових) режимів [21] та заохочувальних норм 
[22], які повинні бути розроблені в національному законодавстві з викорис-
танням правового досвіду інших країн. Цей процес є надзвичайно корисним 
для України.

10. Інституціональний підхід орієнтований на вивчення сталих форм 
організації і регулювання життя суспільства. Соціальна поведінка людей 
вивчається у тісному зв’язку з існуючою системою соціальних нормативів 
та інститутів, що забезпечує свідоме регулювання й організацію діяльності 
соціальних суб’єктів, відтворення повторюваних і найбільш стійких зраз-
ків поведінки, навичок, традицій, що передаються з покоління в поколін-
ня. Кожний соціальний інститут входить до певної соціальної структури, 
організовується для виконання тих або інших суспільно значущих цілей і 
функцій. Таким чином, порівняльно-правові дослідження припускають ви-
вчення правових і державних інститутів: порівняльний аналіз органів дер-
жави, форм правління, державного устрою, державних режимів, правових 
режимів, форм правління, інститутів права.

До прикладу, кращі досягнення скандинавських країн в організації і ді-
яльності органів державної влади [23], використанні механізму дії держав-
ної влади [24; 25] були застосовані в державному управлінні країн заходу 
шляхом адміністративних реформ.

Як зазначає М.А. Ісаєв, на даний момент у Скандинавії конструкція дер-
жави і її органів трактується як конструкція поділу влад — як розподіл 
влад (чи балансу влад). Така конструкція є об’єктом порівняльно-правових 
досліджень в аспекті акультурації. 

11. Структурний підхід властивий різноманітним теоріям і до-
слідженням. Його основним об’єктом є структура соціальних, право-
вих і державних систем та їх елементів. За допомогою структурного та 
взаємопов’язаних з ним методів досліджуються залежності поведінки 
суб’єктів, виходячи з їх становища, місця і ролі в державно-правових 
структурах [1, с. 1117].

Такий підхід є актуальним у процесі дослідження будь-якого порів-
нюваного державно-правового явища, зокрема для з’ясування правового 
статусу і правового середовища, форми держави, державного апарату в 
різних правових системах. Також він активно застосовується для аналізу 
структури правової системи, загалом беручи до уваги її структурні еле-
менти: функціональний, нормативний, ідеологічний та ін.
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12. Функціональний підхід полягає у визначенні елементів взаємодії в 
різноманітних системах, їх місця і ролі (функції). Такий підхід наявний у 
всіх концепціях, де суспільство розглядається як системне явище.

Г. Мертон сформулював основи функціонального підходу в трьох осно-
вних постулатах: 1) функціональна єдність цілого (узгоджене функціону-
вання всіх його частин); 2) універсальний функціоналізм (функціональність 
відображає корисність усіх соціальних явищ); 3) функціональна необхід-
ність [1, с. 1117].

На базі функціонального підходу створюється функціональне порів-
няння. Як зазначає А.Х. Саїдов, функціональне порівняння бере за осно-
ву не норму права, а завдання, яке виконує соціальний інститут у тій чи 
іншій правовій системі [1, с. 49–50]. Х. Кьотц зазначає, що функціональне 
застосування сучасного порівняльного права не може обійтися без знання 
фактів, і тому право є надзвичайно актуальним і корисним, оскільки аналіз 
великої кількості емпіричних фактів надає ефективності функціональному 
підходу загалом і порівняльно-правовим дослідженням зокрема [2, с. 100].

Функціональний підхід до вивчення акультураційних процесів важли-
вий для збереження культурних, правових феноменів; він дає змогу змоде-
лювати функціональну природу.

Надзвичайно актуальним у методології порівняльного правознавства 
також є використання функціонально-структурного методу, який харак-
теризує розгляд державно-правових явищ, що мають складну структуру, 
через призму цінностей та з урахуванням того факту, що їх складові функ-
ціонально пов’язані між собою [1].

Подальшої модифікації в методології порівняльного правознавства за-
знає системно-функціональний підхід, що орієнтований на дослідження 
державно-правових явищ як певних систем, а також на визначення функ-
ціональних зв’язків між елементами та підсистемами певної системи, між 
системами й зовнішнім середовищем [1]. 

У межах предмета порівняльного правознавства особливе місце посі-
дає комплексний підхід, оскільки об’єкти дослідження характеризуються 
багатогранністю. Зокрема, реалізація акультураційних процесів можлива 
за умов відповідності й узгодженості динаміки (зміни) державно-правово-
го явища із загальною перспективою розвитку суспільства, зв’язку даного 
явища з конкретною формою громадського життя, його територіальної та 
економічної обумовленості; впливу на нього етнічних і національних, по-
літичних чинників, конкретно-історичних норм, ціннісних орієнтацій, тра-
дицій та ін.

Такий комплексний підхід дає змогу глибоко й всебічно розкрити сут-
ність порівнюваних державно-правових явищ як на макро-, так і на макро-
рівнях.

13. Антропологічний підхід, який стосується походження й еволюції 
людини. З точки зору філософії права, основне призначення людини — це 
пізнання норм природного права, тим самим збільшення духовності люди-
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ни. Це спектр розуміння людини як духовної істоти у природно-правовому 
просторі [15; 28; 29].

Згідно з антропологічним підходом поведінкові моделі слід шукати у 
природному праві, що розглядається як сума духовно-моральних чес-
нот, яких людина повинна дотримуватися з постійним трансценденталь-
ним обґрунтуванням незалежної волі людини для збереження гармонії 
Всесвіту [15]. Все залежить від правильно обраного методологічного ста-
новлення, яке повинно бути рефлексією антропологічних, еволюційних, 
навчально-виховних установок і такої свідомості особи-вченого, яка б від-
повідала природним законам, духовності, що не шкодить світобудові [30, 
с. 10].

Антропологічний підхід надзвичайно актуальний для вивчення акуль-
тураційних процесів, оскільки він дає можливість осмислити право, яке 
рецепіюється, з погляду природності антропологічних установок людини, 
враховуючи питання духу, духовності людини, питання душі людини, що 
вдало буде сигналізувати і оцінювати нові ідеї в їх співвідношенні з онтоло-
гічними та антропологічними установками людини.

Антропологічний підхід застосовується також для аналізу процесів 
юридизації людського буття, які обумовлені конкретно-історичними типа-
ми цивілізацій [6, с. 17].

Російський дослідник В.С. Нерсесянц зазначав, що «юридична антропо-
логія — це наука про людину як соціальну істоту в її правових проявах, 
змінах, характеристиках. Вона вивчає правові форми життя людей від 
давнини до наших днів. До її предметного поля входять правові системи і в 
цілому весь комплекс правових явищ (всі правові форми в широкому сенсі 
цього слова — це правові норми, правові відносини, ідеї і уявлення, інсти-
тути, процедури, способи регуляції поведінки, захист порядку, вирішення 
конфлікту та ін., фактично весь правовий досвід в соціально-історичному 
бутті)» [31, с. 1–2].

Також слід погодитися з французьким антропологом Н. Руланом в тому, 
що будь-яке право, яке існує у традиційному суспільстві, повинно базува-
тися на традиційних аспектах, звичаях, певному культурному відображен-
ні, й тому право як таке має форму спадковості в процесі еволюційності. У 
майбутньому юридична антропологія водночас буде антропологією пози-
тивного права [31, с. 230–231].

Надзвичайно корисним є антропологічний підхід у процесі аналізу 
акультурації права, оскільки він дає змогу оцінити інші традиції права з 
погляду власного антропологічного розуміння. Антропологічний підхід дає 
змогу розкрити сутність відносин, що склалися в людському суспільстві, 
які в майбутньому стали основою для формування різних правових відно-
син у рамках різних правових систем.

Як справедливо зазначає О.Ф. Скакун, «антропологічний підхід дає змо-
гу розглянути людину як біосоціального індивіда, який є «мірою всіх ре-
чей», у тому числі порівнюваних правових систем [32, с. 7]. 
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Юридична антропологія в методологічному аспекті повинна черпати 
свої ідеї з богословської антропології, оскільки в процесі аналізу тих чи 
інших державно-правових інститутів повинні враховуватись основні по-
стулати християнського життя як життя у Христі. Згідно з «богословською 
антропологією» досвід Бога є глибина глибин і вимір всякого особистого до-
свіду, що є базисним для поведінкових елементів індивіда [33, с. 347].

Також втілення і впровадження антропологічного підходу у правове 
мислення, як зазначає В.А. Бачинін, дає змогу «подолати домінування со-
ціоцентричних, державоцентричних установок, що передбачають більш 
важливе значення цілого (суспільства, держави) в здійсненні «антрополо-
гічного повороту» до людини як первинної правової реальності» [34, с. 247].

Викладене характеризує окреслений підхід як поворот до внутрішньо-
го світу людини, який дозволить людині реалізувати себе як творця пра-
вової і державної реальності, а також вивчити закономірності процесів 
об’єктивізації духовного світу людини в правових нормах, цінностях, дер-
жавних інститутах, що становить базис акультураційних процесів.

Отже, використання антропологічного підходу дає можливість глибоко 
вивчити джерела тих чи інших державно-правових інститутів, вказати на 
спадковість у їх розвитку, а також визначити місце і роль індивіда в про-
цесі акультурації права, враховуючи його внутрішній світ. 

14. Цивілізаційний підхід. Як зазначає Х.Н. Бехруз, він є одним із най-
більш актуальних підходів у межах методології порівняльного право-
знавства. На думку А.Дж. Тойнбі, «кожна цивілізація є своєрідною спро-
бою єдиної, великої, загальнолюдської творчості, а якщо дивитися на неї 
ретроспективно, — це своєрідний приклад єдиного, великого загально-
людського досвіду. Цивілізація постає як тип людських співтовариств, що 
представляють визначені асоціації у сферах релігії, мистецтва, звичаїв 
та ін.» [35, с. 300].

Цивілізаційний підхід підкріплюють дифузіоністські ідеї: те, що вини-
кає одного разу в одному місці, розповсюджується по всьому світу шляхом 
запозичення [27, с. 684].

Застосування цивілізаційного підходу уможливлює всебічний аналіз 
різноманітних традицій права, розгляд історії людства як багатоваріант-
ного процесу. Відповідно, використання цього підходу в порівняльному 
правознавстві дозволить бачити еволюцію правових систем, а також їх у 
контексті культурно-історичного розвитку. Цивілізаційний підхід дає змо-
гу виявити унікальність і рівноцінність різних цивілізацій і систем права, 
відкриває нові горизонти для правової акультурації в рамках діалогу пра-
вових культур [6, с. 12].

Отже, вивчення процесів правової акультурації вимагає науково об-
ґрунтованого аналізу різних правових систем, досягнення яких запозичу-
ються іншими правовими системами. Зокрема, це можуть бути досягнення 
західних та східних традицій права для національного права. Методологіч-
ні підходи, охарактеризовані в статті як засоби дослідження акультурації, 
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дають змогу краще зрозуміти правові явища, які були запозичені або варті 
уваги в аспекті запозичення й подальшої адаптації.
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Публічний порядок як підстава для відмови  
у виконанні іноземного судового доручення

У статті досліджується поняття публічного порядку та його сутнісні харак-
теристики, значення дотримання ordre public (public policy) при виконанні судо-
вого доручення суду іноземної держави, а також особливості класифікації видів 
судового доручення за суб’єктним складом та видами співучасті. Проаналізовано 
підходи різних учених щодо визначення категорії «публічний порядок». Автор 
акцентує увагу на аналізі судової практики, що стосується питання дотримання 
основ публічного правопорядку та наслідків його недотримання. 

Ключові слова: публічний порядок, позитивна та негативна концепція, зміст 
публічного порядку, доручення суду іноземної держави, види судового доручення. 

Складність визначення поняття публічний порядок випливає з його пра-
вової природи. В результаті те, що являє собою порушення державної полі-
тики, є питанням, яке буде вирішуватися у кожному конкретному випадку 
окремо. Метою встановлення публічного порядку є захист фундаменталь-
них цінностей та принципів правової системи певної країни, наприклад, 
країни місця виконання судового доручення. Процесуальні дії, зокрема 
їх виконання, не повинні якимось чином порушувати як внутрішній, так і 
міжнародний публічний порядок. 
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Забезпечення виконання судового доручення тісно взаємопов’язане з 
існуванням означеного принципу. Інтернаціоналізація свідчить про зрос-
тання кількості випадків звернення до цивільного процесуального інститу-
ту судового доручення, який не позбавлений наявності певних практичних 
проблем до його реалізації. Означена проблема стала предметом розгляду 
таких вчених, як: П. Мейер, О. Шеппард, Д.М. Джуліан, І. Янг, К. Лібшер. 

Метою цієї статті є дослідження концепції публічного порядку, аналіз 
окремих судових справ, які ускладнені іноземним елементом, видів і осо-
бливостей інституту доручення суду іноземної держави. 

Судове доручення — це документ встановленої процесуальної форми, 
який виконує функцію інструменту надання міжнародної правової допо-
моги у цивільних та інших справах та є формою звернення про вчинення 
процесуальних дій до суду іноземної держави. Важливо зазначити, що суд 
місця виконання судового доручення приймає його до виконання лише за 
умови, що воно не суперечить основам державного ладу, публічного поряд-
ку цієї держави. Дотримання означеного принципу має важливе значення 
при виконанні прохання про правову допомогу. За результатами виконан-
ня судового доручення можуть наставати такі наслідки:

— прийняття до виконання судового доручення та його виконання без 
зволікань;

— виконання судового доручення лише у певній частині, яка відповідає 
вимогам національного законодавства та міжнародно-правових актів (у тій 
частині, яка не порушує суверенітет, публічний порядок держави та ін.);

— відмова від виконання судового доручення у повному обсязі за наяв-
ності нормативно визначених підстав для цього (ст. 12 Гаазької Конвенції 
про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах 
1970 р.);

— неприйняття до виконання та перенаправлення судового доручення 
до компетентного органу виконання (ст. 6 цієї ж конвенції, де зазначаєть-
ся: якщо Центральний Орган, якому направлено судове доручення, не є 
компетентним його виконати, то доручення негайно надсилається органу 
цієї Держави, компетентному виконати його відповідно до положень націо-
нального законодавства). 

Тому важливим є питання з’ясування сутності публічного порядку. 
Як зазначає К. Лібшер, «рublic policy» (громадський, публічний порядок) 
може бути охарактеризований як сукупність загальнообов’язкових правил 
і принципів, порушеннях яких не може бути допустимим і сприйматися на-
ціональною правовою системою навіть у міжнародних справах (ускладне-
них іноземним елементом) [1, с. 315].

У ч. 8 п. 12 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 грудня 
1999 р. № 12 «Про практику розгляду судами клопотань про визнання й 
виконання рішень іноземних судів та арбітражів і про скасування рішень, 
постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на тери-
торії України» зазначено що під публічним порядком слід розуміти право-
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порядок держави, визначальні принципи і засади, які становлять основу іс-
нуючого в ній ладу (стосуються її незалежності, цілісності, самостійності й 
недоторканності, основних конституційних прав, свобод, гарантій тощо) [2].

У науково-практичному коментарі до Закону «Про міжнародне при-
ватне право» зазначається, що публічний порядок складається з таких 
елементів: а) основні фундаментальні принципи національного права 
України, які включають імперативні норми публічного, приватного та 
процесуального права; б) загальновизнані принципи моралі та справед-
ливості, які важливі для українського правопорядку і є панівними в укра-
їнському суспільстві; в) законні інтереси українських фізичних та юри-
дичних осіб, української держави та українського суспільства, захист 
яких є основним завданням української правової системи; г) загальновиз-
нані принципи та норми міжнародного права, які є частиною української 
правової системи і особливо міжнародно-правові стандарти прав людини 
[3, с.98].

На нашу думку, визначення публічного порядку в згаданій Постано-
ві Пленуму Верховного Суду України є адекватним. Зміст означеного по-
няття складають такі елементи: основоположні принципи внутрішнього та 
міжнародного права; дотримання конституційних прав та законних інтер-
есів осіб. 

Існує негативна і позитивна концепція публічного порядку. Застосуван-
ня негативної концепції найчастіше трапляється при вирішенні питання 
виконання судового доручення суду іноземної держави, оскільки вона про-
являється в існуванні принципів права. 

Також розрізняють внутрішній та міжнародний публічний порядок. 
Внутрішній відноситься до національної системи цивільного права, нази-
вається ordre public interne та стосується лише справ, які не ускладнені 
іноземним елементом. Міжнародний публічний порядок стосується захис-
ту прав та інтересів держави у справах за участю іноземних суб’єктів [4, 
с. 15–16]. Про наявність означених понять зазначається і у науковому до-
слідженні С.В. Крохалєва. Так, у французьких судах імперативні норми, 
вимоги яких індивіди не вправі обійти (виключити) ані своїми діями, ані 
в договорах, розглядаються як вимоги внутрішнього публічного порядку. 
Міжнародний публічних порядок, який діє у сфері регулювання приват-
них відносин з іноземним елементом, істотно відрізняється більш вузьким 
змістом [5, с.17].

Простежується безпосередній зв’язок між додержанням принципу пу-
блічного порядку та забезпеченням виконання судового доручення. Оскіль-
ки у разі порушення означеного принципу постає питання щодо відмови від 
виконання судового доручення. 

Зокрема, якщо проаналізувати досвід Канади, то слід зазначити, що 
канадські суди не будуть виконувати іноземні судові доручення, які пору-
шують публічний порядок Канади через предмет іноземного провадження, 
природу або обсяг доказів, що запитуються. Суд розглядатиме також чи не 
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суперечить прохання конституційним правам свідка, чи не порушує воно 
права третіх осіб (наприклад у справах, що стосуються медичної докумен-
тації), і чи не покладає таке прохання більше обов’язків на них у порівнянні 
з існуючими у Канаді [6, с. 6]. 

Інше питання, що може виникнути у зв’язку з публічним порядком, –іс-
нування особливого (спеціального) права на нерозголошення конфіденційної 
інформації. Наприклад, це простежується у справі «CSI Wireless», де Коро-
лівському суду провінції Альберта було надіслано прохання про здійснення 
процесуальних дій, виконання яких могло б порушити право на нерозголо-
шення адвокатської таємниці. Суд Канади не виконав доручення, яке супер-
ечило канадському публічному порядку, зазначивши квазі-конституційний 
статус права на нерозголошення адвокатської таємниці [6, с. 7].

Відібрання письмового свідчення під присягою має супроводжувати 
будь-які питання, які є в суду щодо доручення, яке суперечить канадсько-
му суверенітету чи публічному порядку. Іноземне прохання буде викону-
ватися, якщо це не суперечить публічному порядку юрисдикції держави 
місця виконання доручення, не заподіє збитків державі або її громадянам 
та їх правам. Продовжуючи аналіз судової практики, слід зазначити, що, 
наприклад, суд у США відмовив у запиті щодо виконання судового дору-
чення, оскільки докази мали бути отримані у особи, яка обвинувачувалась 
у вчиненні кримінального злочину в США, і такі докази мали бути вико-
ристані для інкримінування даної особи в американському суді [7, с.4]. 

Важливим є також питання визначення видів судового доручення. 
На наш погляд, класифікація судового доручення на підвиди за групами 
суб’єктів має непересічне теоретичне і практичне значення. На практиці 
виникає необхідність вирішення питання про порядок допиту осіб, які не є 
сторонами у цивільному процесі, проте виникає необхідність отримати від 
них покази, оскільки вони володіють певною інформацією або доказами, які 
мають значення для розглядуваної справи). 

За загальним правилом прохання про правову допомогу може стосува-
тися осіб та отримання доказів, вручення документів. У цілому судові дору-
чення, що стосуються осіб, можна поділити на дві загальні групи (загальна 
класифікація): 

— щодо сторін, які беруть участь у вже порушеному цивільному про-
цесі — тобто зазначені у проханні процесуальні дії будуть вчинятися по 
відношенню до сторони/сторін процесу (наприклад, відповідача);

— щодо інших осіб, які не є основними сторонами процесу (позивачем та 
відповідачем). 

Вважаємо, що за критерієм суб’єктного складу можна запропонувати 
наступну більш розширену (деталізовану) класифікацію на підвиди такого 
виду судового доручення, яке стосується осіб як у внутрішньому, та і між-
народному цивільному процесі: 1) судове доручення про вчинення проце-
суальних дій, що стосуються сторін цивільного процесу; 2) що стосується 
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третіх осіб; 3) щодо органів і осіб, яким за законом надане право захищати 
права та інтереси інших осіб. 

Таким чином, відібрання показів від свідків, як одна з процесуальних 
дій, про вчинення якої зазначається у судовому дорученні, може стосува-
тися як сторін процесу, так і осіб, які не є сторонами. Допит таких осіб за 
судовим дорученням допускається якщо їм відомі факти або в їх розпоря-
дженні перебувають певні документи, отримання яких необхідне для ви-
користання у вже порушеному цивільному процесі. Вимога про отримання 
доказів, щодо відібрання показань може стосуватися не тільки сторін про-
цесу (позивача та відповідача), але й третіх осіб. 

Поряд з цим у законодавстві Канади існують положення, які дещо інак-
ше регулюють означене питання. Для проведення допиту особи, яка не є 
стороною, необхідно отримати дозвіл і такій особі має бути надане відпо-
відне повідомлення. Такий порядок може бути застосований тільки у тому 
випадку, якщо суд визнає, що особа, яка заявила клопотання, не може 
отримати інформацію від інших осіб, або від інших осіб, які можуть бути 
допитані [8, с. 6].

Можна запропонувати таку класифікацію судових доручень, що стосу-
ються вручення документів сторонам цивільного процесу, відібрання по-
казань в залежності від виду процесуальної співучасті (залежно від того, 
з якого боку виступає співучасник): 1) що застосується у випадку пасивної 
співучасті (множинність осіб з боку відповідача); 2) що застосовується у ви-
падку змішаної співучасті. 

Варто наголосити, що надіслати судове доручення може суд, який роз-
глядає справу. Тому судове доручення не може стосуватися позивача, 
оскільки доручення про вчинення процесуальних дій у міжнародному ци-
вільному процесі стосується суб’єктів (відповідача або інших), які перебу-
вають за межами юрисдикції даного суду, або воно стосується питання ви-
требування доказів, які знаходяться за кордоном. Отже, у цьому випадку 
таке судове доручення аж ні як не може бути адресоване позивачу. 

Таким чином, іноземне прохання буде виконуватися, якщо це не супер-
ечить публічному порядку юрисдикції держави місця виконання доручен-
ня, не заподіє збитків державі або її громадянам та їх правам. Дотримання 
принципу ordre public та забезпечення виконання судового доручення без-
посередньо пов’язані. Зокрема це простежується коли суди відмовляють у 
виконанні тих запитів про правову допомогу, що суперечать основним за-
садам публічного порядку. Це підтверджує існування презумпції несупер-
ечності публічному порядку. Поняття внутрішнього публічного порядку 
ширше, ніж міжнародного. 

Докази, отримання яких запитується у судовому дорученні, повинні 
бути використанні тільки для цілей забезпечення ефективного розгляду 
справи. Судові доручення, що стосуються осіб, у свою чергу можуть поді-
лятися ще на кілька груп залежно від суб’єктного складу (особи, які беруть 
участь у справі; особи, які сприяють здійсненню правосуддю), а також за-
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лежно від виду співучасті у цивільному процесі. Вважається неможливим 
застосування судового доручення у випадку активної співучасті, оскільки 
таке доручення про вчинення процесуальних дій не може стосуватися по-
зивача у цивільній справі (він перебуває у межах юрисдикції органу, що 
розглядає цивільний спір, а судове доручення може використовуватися 
лише у випадку коли виникає необхідність здійснення певних процесуаль-
них дій, вчинення яких виходить за межі юрисдикції суду місця здійснення 
провадження). 

Класифікація судових доручень, що стосуються осіб, має правозасто-
совне (практичне) значення (про що свідчить приклад США та Канади) при 
вирішенні питання правового оформлення та особливостей відібрання по-
казань від сторін та осіб, які не є сторонами. Це дає підстави говорити про 
існування двох груп та відповідно особливих порядків отримання показів, 
доказів, які стосуються сторін або інших осіб. 
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Украинская адвокатура: международно-правовые основы 
деятельности

Аракелян М.Р. Українська адвокатура: міжнародно-правові основи діяьності 
[російською мовою]

У статті розкривається проблема міжнародно-правових основ діяльності 
української адвокатури. Відзначається, що зростаючий вплив принципів і норм 
міжнародного права на внутрішньодержавне право проявляється через форму-
вання відповідних основ функціонування інститутів громадянського суспільства 
і держави. Акцентується увага на тому, що у прийнятій в Україні цілій низці нор-
мативно-правових актів отримали відображення міжнародно-правові принципи 
і стандарти адвокатської діяльності, що вдосконалюють змістовний аспект пра-
возахисної діяльності в країні.

Ключові слова: адвокатура, міжнародно-правові основи діяльності, права та 
свободи людини, принципи та норми.

Одним из приоритетных направлений развития современного украин-
ского общества является становление его государственности в русле демо-
кратических правовых стандартов. За годы независимости Украины были 
осуществлены серьезные изменения в политике государства в данном на-
правлении. Реальное воплощение данной концепции проявляется в сфере 
реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, которая обус-
ловлена разработанной законодательной базой, эффективной работой всех 
государственных и негосударственных правозащитных институтов. Это, в 
свою очередь, обеспечивает эффективность функционирования граждан-
ского общества, основой которого является слаженная работа правозащит-
ной системы.

Проблема правозащитной деятельности в современной Украине и мес-
то украинской адвокатуры в ней являются объектом исследований многих 
учёных, среди которых выделяются разработки И.С. Долгошева, В.В. До-
лежана, В.А. Карташкина, С.В. Кивалова, Н.И. Козюбры, В.В. Лазерова, 
Ю.Н. Оборотова, М.Ф. Орзиха, П.М. Рабиновича, А.Д. Святоцкого, О.Ф. Ска-
кун и др. Вместе с тем исследование международно-правовых основ дея-
тельности украинской адвокатуры в контексте становления демократи-
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ческого гражданского общества и правового государства связано с поиском 
путей дальнейшей ее оптимизации. 

Исследование всего этого комплекса вопросов с позиции отечествен-
ного права и опыта демократических государств, их оценка юридической 
наукой представляют несомненную актуальность. Данная проблематика 
приобретает особую значимость в контексте сближения правовой жизни с 
конституционным требованием обеспечения населения квалифицирован-
ной юридической помощью.

Права и свободы человека и гражданина и проблема их регулиро-
вания долгое время считались компетенцией национального государ-
ства, рассматривались в контексте внутригосударственной политики 
государства. Даже в таком основополагающем международно-право-
вом документе как Устав ООН определение политики в данной сфере 
относилось к компетенции национального государства. Устав обязывает 
государства содействовать «всеобщему уважению и соблюдению прав 
человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка и 
религии» (п. «С» ст. 55) [13].

В современных условиях, когда глобализационные процессы определя-
ют направление развития различных сфер жизни общества, государствен-
но-правовая политика в сфере защиты прав и свобод человека и граждани-
на подвергается кардинальным изменениям. Теперь данная сфера не может 
считаться исключительной компетенцией внутригосударственного права. 
В определении внутригосударственной политики в данной сфере замет-
ное влияние оказывают разработанные в последнее время универсальные 
международные и региональные правовые стандарты. Идеи верховен-
ства права, приоритетность международного права относительно внут-
ригосударственного, а также реализация и защита фундаментальных 
прав являются основой формирования современных мирового порядка и 
международных отношений. 

Таким образом, усиливающееся влияние принципов и норм междуна-
родного права на внутригосударственное проявляется через формирова-
ние соответствующих стандартов в различных сферах жизни современно-
го общества, в том числе в сфере реализации защиты прав человека. Эти 
стандарты определяют направление развития национальной политики в 
данной сфере, а также способствуют формированию соответствующих ме-
ханизмов ее реализации. Соблюдение данных стандартов, их применение в 
рамках внутригосударственного права предопределяют уровень и харак-
тер взаимоотношений национального права с международным.

В связи с тем, что не существует единых международно-правовых 
стандартов функционирования адвокатуры, данный институт в рамках 
отдельных национальных правовых систем ориентируется как на исто-
рические традиции правозащитной деятельности и место адвокатуры в 
данной системе, так и на разработанные международно-универсальные и 
международно-региональные правовые акты в данной сфере. 
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Украинское государство, являющееся полноценным субъектом 
междуна родных отношений, соответственно принимает на себя обяза-
тельство привести свое национальное законодательство в соответствие с 
вышеуказанными выработанными международно-правовыми документа-
ми и признанными мировым сообществом нормами. 

На сегодняшний день сформировалась внушительная международ-
но-правовая база, определяющая международно-правовые стандарты, 
оптимизирующие деятельность института адвокатуры. Среди основных 
международно-универсальных правовых документов особо выделяются 
следующие.

1. Устав Организации Объединенных Наций, принятый 26 июня 1945 г., 
который подтверждает право людей всего мира на создание условий, при 
которых законность будет соблюдаться, и провозглашает в качестве одной 
из целей достижение сотрудничества в создании и поддержании уваже-
ния к правам человека и основным свободам без разделения по признакам 
расы, пола, языка и религии. 

2. Всеобщая Декларация прав человека — международно-правовой акт 
в области формирования основ адвокатской деятельности, принятый 10 де-
кабря 1948 г. Этот документ универсального характера в области защиты 
прав и свобод человека и гражданина закрепил принципы равенства всех 
перед законом, презумпции невиновности, право на беспристрастное и 
открытое рассмотрение дела независимым и справедливым судом и, самое 
главное, — гарантии защиты прав любого лица, обвиненного в совершении 
наказуемого деяния. 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах, 
принятый 19 декабря 1966 г., дополнительно провозглашает право быть 
выслушанным и право на беспристрастное и открытое слушание дела 
компетентным, независимым и справедливым судом, предусмотренным 
законом.

4. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах 1966 г. напоминает об обязанности государств в соответствии с 
Уставом ООН содействовать всеобщему уважению и соблюдению прав че-
ловека и основных свобод [4].

5. Декларация об основных принципах юстиции для жертв преступле-
ния и превышения власти, принятая 29 ноября 1985 г., рекомендует приня-
тие мер на международном и национальном уровне для улучшения досту-
па к юстиции и справедливого отношения, возмещения вреда, компенсации 
и помощи жертвам преступления [2].

6. Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 
заключению в какой бы то ни было форме, утвержденный Резолюцией 
№ 43/173 Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря 1988 г., содержит 39 
основных принципов, предусматривающих, что каждому задержанному 
лицу должно быть предоставлено право на помощь, консультацию с адво-
катом и возможность общаться с ним [11].
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7. Основные положения о роли адвокатов, принятые на VIII Конгрессе 
ООН по предупреждению преступлений в 1990 г. в Нью-Йорке, исходят из 
предметного подхода к регулированию адвокатской деятельности. В этом 
документе уделяется большое внимание правам и обязанностям адвоката, 
правилам получения статуса адвоката, его квалификации и подготовке, а 
также мерам ответственности. К бесспорным достоинствам данного меж-
дународно-правового акта следует отнести его универсальность, совре-
менность и демократичность. Этот документ получил широкое применение 
и признание со стороны различных государств, что проявилось в закрепле-
нии на национальном уровне основных положений данного документа [9]. 

Необходимо отметить, что Основные положения о роли адвокатов уста-
навливают минимальные стандарты национального законодательства, ре-
гулирующего становление, организацию и функционирование адвокатской 
профессии. Этот документ был разработан с целью признания «жизненно 
важной» роли профессиональных объединений адвокатов и содействие 
странам в обеспечении такой роли адвокатов в демократическом обществе. 

При этом они закрепляют основные положения, заложенные в: Все-
общей декларации прав человека, Международном пакте о граждан-
ских и политических правах, Международном пакте об экономических, 
социальных и культурных правах, Своде принципов защиты всех лиц, 
подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было фор-
ме, Стандартных минимальных правилах об обращении с заключенными, 
Декларации об основных принципах юстиции для жертв преступления и 
превышения власти.

Перечень международно-правовых актов, положения которых каса-
ются функционирования института адвокатуры и защиты прав и свобод 
человека гражданина, достаточно велик. Также необходимо выделить: 
Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или за-
ключению в какой бы то ни было форме [12], утвержденный резолюци-
ей 43/73 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1988 г.; Принципы 
защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи 
[10], утвержденные резолюцией 46/119 Генеральной Ассамблеи ООН от 
17 декабря 1991 г.; Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся 
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинские 
правила») [6], утвержденные резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи 
ООН от 29 ноября 1985 г.; Минимальные стандартные правила обращения 
с заключенными [5], принятые на первом конгрессе ООН по предупрежде-
нию преступности и обращению с правонарушителями 22 августа — 3 сен-
тября 1955 г.

Помимо универсальных данные вопросы также регулируются регио-
нальными международно-правовыми актами. Европейские стандарты ад-
вокатской деятельности отражают европейское видение проблемы защиты 
прав и свобод человека и гражданина в контексте правозащитной деятель-
ности, имеющей давние традиции. Они получили отражение в различных 
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нормативно-правовых документах, принятых в рамках Совета Европы, 
Европейского Союза и других организаций.

Среди этих документов особо выделяется Конвенция о защите прав и 
основных свобод человека 1950 г. [3], ратифицированная Украиной Зако-
ном от 17 июля 1997 г. № 475/97-ВР вместе с протоколами к ней № 2, 4, 7, 11. 
Европейская Конвенция является важнейшим международно-правовым 
актом регионального уровня в области формирования основ адвокатской 
деятельности. Государства, подписавшие данную конвенцию, признают 
автоматически контрольный механизм Европейского суда по правам чело-
века, что предоставляет право потерпевшим обратиться в указанную меж-
дународную судебную инстанцию за защитой. Процессуальные основы 
участия адвоката в Европейском суде по правам человека предусмотрены 
Регламентом ЕСПЧ, принятым 4 ноября 1998 г. и содержащим положение 
о том, что каждая сторона имеет право получать помощь от адвокатов и 
советников. 

Другим международно-региональным правовым актом в данной сфере 
является Общий кодекс правил для адвокатов стран Европейского Сооб-
щества [8], разработанный Советом адвокатуры и юридических обществ 
Европы и принятый делегацией двадцати стран-участников на пленарном 
заседании в Страсбурге в октябре 1988 г. В любом правовом обществе ад-
вокату уготована особая роль. В Кодексе закреплено положение о том, что 
обязанности адвоката «не ограничиваются добросовестным исполнением 
своего долга в рамках закона. Адвокат должен действовать в интересах 
права в целом точно так же, как и в интересах тех, чьи права и свободы 
ему доверено защищать; не только выступать в суде от имени клиента, 
но и оказывать ему юридическую помощь в виде советов и консультаций. 
В этой связи на адвоката возлагается целый комплекс обязательств как 
юридического, так и морального характера, зачастую вступающих во вза-
имное противоречие».

Кодекс также является источником стандартов, которые должны 
учитываться при разработке рамочных документов, регулирующих дея-
тельность адвокатов и объединений. Одной из первоочередных задач Со-
вета адвокатуры и юридических обществ Европы является гармонизация, 
координация и развитие правовой профессии в Европе [1, с. 7 — 8]. Соблю-
дение Кодекса является обязательным условием для всех адвокатов из 
стран-членов Совета адвокатуры и юридических обществ Европы, вклю-
чая как адвокатов, являющихся гражданами государств Европейского Со-
юза, так и адвокатов из других европейских государств, имеющих статус 
наблюдателя в Совете адвокатуры и юридических обществ Европы.

Европейские стандарты адвокатской деятельности получили отраже-
ние также в Рекомендации № Rес (2000) 21 «О свободе осуществления 
профессии адвоката» [7], принятой Комитетом Министров Совета Европы 
25 октября 2000 г. Данный международно-правовой акт продемонстриро-
вал потребность в общеевропейском консенсусе по существенной роли ад-
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вокатов, базирующейся на верховенстве права в демократическом обще-
стве. Совет Европы определил, что одним из фундаментальных элементов 
верховенства права являются высококвалифицированные и независимые 
адвокаты, доступ к услугам которых открыт всему обществу в целом.

Рекомендация устанавливает, что адвокаты должны иметь право, и 
должны поощряться, к созданию и присоединению к профессиональным 
местным, национальным и международным ассоциациям, которые само-
стоятельно или совместно с другими органами выполняют задачи по укре-
плению профессиональных стандартов и защите независимости и интере-
сов адвокатов.

Хотя эти рекомендации не имеют обязательного характера, они опред-
еляют принципы, которые все государства-участники должны «уважать и 
учитывать... в рамках национального законодательства и практики».

Украина получила статус страны-наблюдателя в Совете адвокатуры и 
юридических обществ Европы и представлена Союзом адвокатов Украины. 
Согласно Уставу главной целью Совета является представление адвокатов 
и юридических обществ перед коллективными субъектами (т.е. Европей-
ским Союзом, Европейским Экономическим Пространством и Швейцар-
ской Конфедерацией) либо связанными с ними или наблюдателем членами 
по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, касающимся осу-
ществления профессии адвоката, совершенствования законодательства и 
практики, направленной на осуществление верховенства права и отправ-
ления правосудия (ст. 1). В связи с этим он является официальным пред-
ставителем адвокатов и юридических обществ, которые составляют около 
одного млн. европейских юристов. 

Таким образом, в современных условиях благодаря принятию цело-
го ряда нормативно-правовых актов, в частности Закона «Об адвокату-
ре и адвокатской деятельности» и Закона «О бесплатной правовой помо-
щи» разработаны основополагающие принципы и нормы, формирующие 
международно-правовые принципы и стандарты в сфере прав и свобод че-
ловека и гражданина в Украине. 
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Особливості права посольства як елемента  
міжнародно-правового статусу міжнародних організацій

Автор досліджує відмінності між представництвами держав та міжнародних 
організацій. Особлива увага акцентується на відсутності загальних міжнародних 
договорів щодо регулювання питань представництва міжнародних організацій з 
іншими суб’єктами міжнародного права та необхідності усунення цих прогалин.

Ключові слова: представництво, активне право, пасивне право, міжнародна 
організація, привілеї, імунітети

У сучасних умовах глобалізації та регіоналізації міжнародних відносин 
міжнародні організації стали центром вирішення більшості міжнародних пи-
тань. Тому ефективність діяльності міжнародних організацій у цьому напря-
мі залежить від їх міжнародно-правового статусу в цілому. Під міжнарод-
но-правовим статусом міжнародної організації слід розуміти встановлену 
нормами міжнародного права сукупність її суб’єктивних прав та обов’язків, 
які визначають міжнародно-правове положення організації [1, с. 117]. 
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Міжнародно-правовий статус міжнародних організацій є багатоеле-
ментним явищем, однак у теорії міжнародного права виділяють декілька 
основних його елементів. Зокрема, В.І. Муравйов [2, с. 54–64] і О.М. Шпа-
кович [1, с. 117] виділяють такі загальні елементи міжнародно-правового 
статусу міжнародних організацій, як: міжнародна правосуб’єктність (пра-
воздатність), здатність брати участь у міжнародній правотворчості, право 
на імунітети і привілеї, право посольства, здатність заявляти міжнародно-
правові претензії і нести міжнародно-правову відповідальність. Всі ці еле-
менти мають важливе значення для функціонування міжнародних органі-
зацій, а отже і для міжнародних відносин загалом. 

Для оптимізації ролі міжнародних організацій на міжнародній арені до-
цільно особливу увагу звернути на їх право посольства. Однак, право по-
сольства міжнародних організацій як елемент їх міжнародно-правового 
статусу є складовою частиною права зовнішніх зносин, що регулює також 
і діяльність держав у міжнародних зносинах. Актуальність цієї статті по-
лягає у тому, що в ній розглядаються деякі аспекти проблемних на сьогодні 
питань щодо правових форм реалізації права зовнішніх зносин суб’єктами 
міжнародного права.

Метою статті є аналіз та порівняння теоретичних поглядів та існуючого 
міжнародно-правового регулювання щодо використовуваного як держава-
ми, так і міжнародними організаціями інституту представництва для реа-
лізації їх прав на зовнішні зносини.

Дослідженню інституту представництва держав та міжнародних орга-
нізацій у порівняльному контексті в доктрині міжнародного права приділя-
ється недостатньо уваги. Найповніше певні аспекти цього питання висвітле-
ні у працях українських (О.М. Шпакович, В.Н. Денисов, К.К. Сандровський, 
А.І. Дмитрієв, А.Д. Гулієв, І.І. Лукашук) та зарубіжних (Б.С. Мурті, Л. Дем-
бінскі, Н.К. Дін, П. Дейлер, М. Бержамі, М. Харді, Б.В. Ганюшкін, Ю.М. Ри-
баков та ін.) учених.

Як зазначав К.К. Сандровський, постійні представництва держав при 
міжнародних організаціях стали надзвичайно важливою ланкою дипло-
матичної діяльності за кордоном [4, c. 246]. Дедалі більшого значення для 
розвитку міжнародних відносин набуває не лише акредитація постійних 
представництв держав при міжнародних організаціях, а й останніх при 
державах та інших міжнародних організаціях. Кожен суб’єкт міжнародно-
го права, в тому числі й міжнародні організації, реалізує своє право на зо-
внішні зносини через право направляти (активне право) та право приймати 
або мати при собі (пасивне право) представництва [5, c. 120]. 

Міжнародні організації здійснюють своє право на зовнішні зносини че-
рез право посольства. Саме поняття «право посольства» вживається в тео-
рії міжнародного права по різному. В.М. Репецький вживає словосполучен-
ня «дипломатичне право міжнародних організацій» [6, с. 223]. У літературі 
з міжнародного права право міжнародних організацій на направлення і 
прийняття представництва називають також посольським правом. По-
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сольське право належить кожній міжнародній організації — суб’єкту МП 
та є саме правом, а не обов’язком [7, с. 95]. До того ж в українській доктрині 
міжнародного права відсутнє повне і загальне визначення поняття «пра-
во посольства міжнародних організацій». У зв’язку з цим ми пропонуємо 
під правом посольства міжнародних організацій розуміти сукупність ре-
гульованих міжнародними договорами, міжнародно-правовими звичаями, 
актами міжнародних організацій, внутрішньодержавними нормами між-
народних зносин за участі міжнародних організацій з іншими суб’єктами 
міжнародного права, які виражаються у праві організацій направляти 
представництва у держави та до інших міжнародних організацій (активне 
право посольства) і праві мати при собі представників інших суб’єктів між-
народного права (пасивне право посольства). 

У контексті права зовнішніх зносин реалізація одним суб’єктом міжна-
родного права свого права (наприклад, права направляти представництва) 
породжуватиме обов’язки у іншого (наприклад, на державу перебування 
покладено обов’язок щодо захисту приміщень представництва згідно з ч. 2 
ст. 22 Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18.04.1961 р., на-
далі — Конвенція 1961 р.). Отже, через інститут представництва у суб’єктів 
міжнародного права виникають взаємні права і обов’язки. Як слушно за-
уважує А.Д. Гулієв, взаємні права та обов’язки виникають лише тоді, коли 
один суб’єкт міжнародного права, скориставшись своїм активним правом, 
направляє, а інший суб’єкт, користуючись своїм пасивним правом, при-
ймає представництво першого [8, c. 47–48]. Втім, побудова зовнішніх зносин 
держав з міжнародними організаціями та між міжнародними організація-
ми відрізняється від таких зносин між державами як з міжнародно-право-
вої, так і з теоретичної та практичної позицій. 

Отже, представництва міжнародних організацій у відносинах з держа-
вами (як членами, так і не членами) та іншими міжнародними організаці-
ями регулюються, якщо не брати до уваги ч. 3 ст. 5 Конвенції 1961 р. (глава 
представництва або будь-який член дипломатичного персоналу може ді-
яти в якості представника акредитуючої держави при будь-якій міжна-
родній організації), питання привілеїв та імунітетів згідно з установчими 
актами міжнародних організацій і деяких спеціальних конвенції в системі 
ООН, лише двосторонніми договорами, міжнародними звичаєвими норма-
ми та правилами міжнародних організацій. 

Однак у текстах договорів про представництва міжнародних організа-
цій в державах містяться посилання і на Конвенцію 1961 р. як регулятив-
не джерело в частині привілеїв та імунітетів (наприклад, ст. І Додатково-
го протоколу до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України 
і Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) щодо заснування 
Центру інформації та документації НАТО в Україні від 04.04.2008 р.). Таке 
посилання є некоректним, так як Конвенція 1961 р. не може регулювати 
відносини привілеїв та імунітетів представництва міжнародної організації 
в державі, на відміну від закріплених у ній міжнародно-правових звичаїв 
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(наприклад, надання і дотримання дипломатичних привілеїв і імунітетів). 
У зв’язку із цим доречно було б внести відповідні уточнення до текстів дво-
сторонніх договорів між державами та міжнародними організаціями.

Міжнародно-правовою основою (постійного) представництва держав 
при міжнародних організаціях, на відміну від представництва міжнарод-
них організацій, є Конвенція 1961 р., Віденська конвенція про представни-
цтво держав у їх відносинах з міжнародними організаціями універсально-
го характеру від 14.03.1975 р., надалі Конвенція 1975 р. (ще не вступила в 
силу), відповідні двосторонні договори, міжнародне звичаєве право. 

У доктрині міжнародного права поширена думка, що з чотирьох частин 
права зовнішніх зносин (дипломатичне право; консульське право; право 
спеціальних місій; дипломатичне право міжнародних організацій) лише 
дипломатичне право міжнародних організацій стосується багатосторон-
ньої дипломатії, що здійснюється між державами та міжнародними орга-
нізаціями та під час роботи міжнародних конференцій [9, c. 11–12]. Дійсно, 
направлення державою представництва до міжнародної організації та його 
акредитація відкривають перед направляючою державою широке коло 
зв’язків, крім цієї міжнародної організації, з іншими членами такої міжна-
родної організації. Однак, якщо подивитись на побудову відносин між дер-
жавою і міжнародною організацією та порівняти їх з відносинами між дво-
ма державами у контексті обміну представництвами, то чітко видно, що в 
обох випадках присутні двосторонні відносини між направляючою та при-
ймаючою сторонами. Тому повністю погодитись із думкою, що диплома-
тичне право міжнародних організацій є вираженням суто багатосторонньої 
дипломатії у порівнянні з дипломатичним правом держав, досить складно.

Варто зауважити, що в міжнародно-правовій літературі недостатньо 
звертається увага на відмінності статусу представництв міжнародних ор-
ганізацій в державах та інших міжнародних організаціях від представ-
ництв держав у державах та міжнародних організаціях. Відносно деяких 
особливостей представництв міжнародних організацій у відносинах з ін-
шими суб’єктами міжнародного права варто відзначити думки Б.С. Мурті 
[10, с. 284–288], Б.В. Ганюшкіна [11] та ін. Л. Дембінскі зазначає, що правила 
дипломатичних представництв застосовні до міжнародних представництв 
міжнародних організацій за аналогією [12, c. 32]. На нашу думку, основні 
відмінності між дипломатичним правом держав та дипломатичним правом 
міжнародних організацій випливають із особливостей правосуб’єктності 
міжнародних організацій (похідна від держав) їх компетенції (предметна, 
дорозуміла) та міжнародно-правового регулювання цих двох частин права 
зовнішніх зносин. 

У міжнародно-правовій літературі більше звертається увага не на те-
оретичний розгляд питань представництв міжнародних організацій, а на 
відмінності між міжнародно-правовим статусом представництв держав 
при міжнародних організаціях, дипломатичних представництв держав у 
державах та їх особового складу. 
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На 5-й зустрічі в рамках дипломатичної конференції у Відні, на якій 
було прийнято Конвенцію 1975 р., представник Італії А. Мареска зазначив, 
що постійні представництва держав — не-членів (у порівнянні з представ-
ництвами держав-членів) міжнародних організацій більше схожі на дипло-
матичні органи, аргументуючи такий підхід тим, що ці представництва не 
беруть участі у функціонуванні міжнародної організації [13, с. 94]. Ю.М. Ри-
баков вказує, що правовий режим представництв держав та міжнародних 
організацій, а також їх персоналу має деякі відмінності [14, с. 337]. Однак 
спеціально такі відмінності вказаний автор не виділяє. 

Будучи більш конкретним за попереднього автора, І.І. Лукашук впри-
тул підходить до питання розбіжностей в статусі постійних представництв 
і дипломатичних представництв у державах, зазначаючи, що вони сто-
суються перш за все порядку створення представництв і призначення їх 
персоналу (питання про створення представництва або місії спостерігачів, 
що не потребує участі приймаючої держави, направляюча держава не по-
требує агремана для глави представництва, по своєму призначається весь 
персонал тощо) [15, c. 65]. Не всі приклади І.І. Лукашука щодо відмінностей 
між дипломатичними представництвами держав та міжнародних органі-
зацій відповідають міжнародним договорам. Наприклад, згідно з ч. 3 ст. 5 
Конвенції 1975 р. міжнародна організація повідомляє державу перебуван-
ня про створення представництва попередньо. Однак, порядок створення 
таких представництв дійсно відрізняється. Так, на підставі ст. 2 Конвенції 
1961 р. порядок створення представництва здійснюється за взаємною зго-
дою, а на підставі Конвенції 1975р. — у тому разі, якщо це допускається 
правилами міжнародної організації. 

М. Харді вбачає відмінність інституту представництва держав при між-
народних організаціях від інституту представництва держав у державах 
саме у правовій природі міжнародних організацій, зазначаючи, що орга-
нізації не здійснюють акт визнання їх держав-членів; зазвичай держави-
члени не обмінюються місіями з міжнародними організаціями свого член-
ства; міжнародні організації не можуть забезпечувати повністю систему 
муніципального права на відміну від держав. Разом з цим вказаний автор 
звертає увагу на межу між обов’язками представників держави при між-
народній організації та виконанням ними функцій агентів міжнародних ор-
ганізацій (наводячи приклад з виконавчими директорами в Міжнародному 
банку та в Міжнародному валютному фонді) [16, с. 96, 99].

Продовжуючи розгляд питання про відмінності між дипломатичними 
представництвами держав при міжнародних організаціях та представни-
цтвами держав у державах, доцільно зазначити й деякі функції представ-
ництв (наприклад, у п. «b» ч. 1 ст. 3 Конвенції 1961 р. на відміну від Конвенції 
1975 р. передбачено захист громадян акредитуючої держави, а у п. «в» ч. 1 
ст. 6 останньої передбачено функцію забезпечення участі посилюючої дер-
жави в організації, що не характерно для Конвенції 1961 р.), а також від-
мінності інститутів глави представництва в цих двох складових частинах 
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права зовнішніх зносин. Відтак, на відміну від Конвенції 1961 р., у тексті 
якої не вказується ким у державі (ст. 12), яка направляє, надаються повно-
важення главі представництва, в ст. 10 Конвенції 1975 р. чітко закріплено, 
що повноваження глави представництва надаються від імені глави держа-
ви, глави уряду, міністра закордонних справ або, якщо це допускається 
правилами організації, іншим компетентним органом держави, що посилає. 

При обговоренні у 1968 р. членами Комісії міжнародного права ООН по-
ложень проекту майбутньої Конвенції 1975 р. піднімалось багато питань. 
Однак ми зосередимось на такому: чи повинна держава перебування по-
годжуватись із перебуванням будь-яких осіб на її території? [17, с. 37]. Від-
повіддю на це питання є статті 9, 14 та 73 Конвенції 1975 р., якими встанов-
лена процедура відмови у призначенні голови та членів дипломатичного 
представництва, відмінна від визначеної в положеннях ст. 5, 7, 8, 9, 11 Кон-
венції 1961 р.

Загалом зазначимо, що багато науковців (Н.К. Дін, П. Дейлер [18, c. 678–
679 ], М. Бержамі [19, c. 439] та ін.) вважають помилкою прийняття за основу 
правил Конвенції 1961 р. та їх відображення в Конвенції 1975 р. Частково 
це дійсно так, однак у Конвенції 1975 р. також враховано і специфіку права 
міжнародних організацій (згідно з ст. 3 Конвенції 1975 р. вона не наносить 
шкоди будь-яким правилам організації).

Формами реалізації таких представницьких зв’язків є представництва 
міжнародних організацій при державах (наприклад, Представництво ООН 
в Україні, Офіс Ради Європи в Україні) та інших міжнародних організаціях 
(наприклад, Постійне представництво Європейського Союзу в офісі ООН 
та інших міжнародних організаціях у Женеві, Постійне представництво ЄС 
при Світовій організації торгівлі), представництва держав при міжнарод-
них організаціях, а також інші форми здійснення дипломатичних відносин 
(направлення міжнародними організаціями спостерігачів, які виконують 
свої повноваження в інших міжнародних організаціях та їх органах (напри-
клад, п. 5 Угоди між Міжнародним валютним фондом та Світовою організа-
цією торгівлі від 09.10.1996 р., рішення МВФ № 12925-(03/1) від 27.12.2002 
р. щодо статусу Європейського центрального банку як спостерігача [20; 3, 
c. 731–732]) або на виборах президентів, депутатів у законодавчі та місцеві 
органи держави [21, с. 49], направлення державами місій спостерігачів при 
міжнародних організаціях, різних інспекцій тощо). 

Якщо з представництвами міжнародних міжурядових організацій в 
державах все зрозуміло, то постає питання про правову природу пред-
ставництв міжнародних неурядових організацій в державах. Наприклад, 
у відповідності до ст. 1, 3–11 Договору між Урядом України і Міжнародним 
Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) про відкриття Місії МКЧХ в Україні 
від 05.12.1995 р., статус Місії МКЧХ в Україні відповідає статусові інших 
органів міжурядових організацій в Україні з наданням йому певних приві-
леїв та імунітетів. Однак, згідно з ст. 1, 2, 7 Статуту МКЧХ (вступив в силу 
з 03.10.2013 р.) говорити про статус МКЧХ як міжнародної міжурядової ор-
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ганізації недоцільно. Отже, хоч представництво МКЧХ в Україні є пред-
ставництвом міжнародної неурядової організації, однак воно має відмінний 
від представництв (прирівняний в частині привілеїв та імунітетів до пред-
ставництв міжнародних міжурядових організацій) інших міжнародних не-
урядових організацій статус (наприклад, Міжнародна амністія не має поді-
бних до МКЧХ привілеїв та імунітетів в Україні). 

Іноді міжнародні організації для здійснення своєї діяльності відходять 
від стандартних підходів розвитку відносин з державами. Так, у розділі ІІ 
доповіді Генерального секретаря ООН (представлена на сорок восьмій се-
сії ГА ООН 1993 р.) йшлося про створення семи тимчасових відділів ООН 
в Азербайджані, Білорусії, Вірменії, Грузії, Казахстані, Узбекистані та 
Україні, які мали забезпечити нову модель представництва ООН на дер-
жавному рівні із застосуванням комплексного підходу, що забезпечив би 
всеохоплююче вирішення політичних, соціально-економічних, екологіч-
них, гуманітарних проблем, що склались у кожній із цих країн [22]. 

Порівнюючи зазначені вище форми представництв у якості тимчасових 
відділів ООН в державах зі спеціальними місіями одних держав в інших 
на підставі п. «а» ч. 1 ст. 1 Конвенції про спеціальні місії від 08.12.1969 р., 
слід зазначити, що спеціальні місії обмежуються певними питаннями або 
завданнями і не передбачають, як у випадку з ООН, комплексного підходу. 
Хоча цей підхід не можна застосувати до усіх представництв міжнародних 
організацій через відсутність загальних конвенційних норм міжнародного 
права з цього приводу.

Іншим, нетрадиційним прикладом розвитку представницьких відносин 
міжнародних організацій з державами може бути об’єднання держав — 
Європейський Союз, який, керуючись принципами Загальної зовнішньої 
політики та політики безпеки, відкриває представництва Європейської Ко-
місії в різних державах, а також підтримує відкриття дипломатичних місій 
при ЄС. Як зазначає Т.В. Зонова, про дипломатичну активність зазначеної 
вище комісії свідчать акредитовані при ній представники держав-членів 
ЄС та представники 165 третіх держав. Даний автор також відзначає, що з 
набранням державою статусу члена ЄС статус її місії трансформується у 
постійне представництво [23, c. 318]. Однак, на практиці це не завжди так. 
Наприклад, Російська Федерація не є членом ЄС, а її дипломатичне пред-
ставництво вже має статус «постійного». Зазначимо, що представництво 
при ЄС має також і Україна.

Статус спостерігача при міжнародних організаціях мають держа-
ви — не-члени. Нині статус держав-спостерігачів при ООН мають Святий 
Престол, держава Палестина, а також Мальтійський орден; при Раді Єв-
ропи — США, Мексика, Канада, Японія, Святий Престол та ін. Надаючи 
конкретній державі статус спостерігача, міжнародна організація визначає 
права такого спостерігача на участь у роботі її органів. Як правило, такі 
права визначаються з урахуванням критеріїв щодо надання статусу спо-
стерігача (наприклад, в Африканському союзі такі критерії затверджені 
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рішенням Виконавчої Ради EX.CL/195 (VII)2005 р. [24]). В рамках ООН, ГА 
ООН у своїй резолюції A/58/871 від 16.08.2004 визначила права Святого 
Престолу (наприклад, розсадка його делегації в ГА ООН організовується 
після розсадки делегацій держав-членів; не має права голосу і права ви-
сувати кандидатури; має право записуватись у список ораторів лише після 
останньої держави-члена) [25, с. 1–5].

Питання про привілеї та імунітети дипломатичних представництв, як 
держав, так і міжнародних організацій, складає ще одну площину відмін-
ностей. Слід відзначити, що особливість привілеїв та імунітетів представ-
ництв міжнародних організацій та їх персоналу, на відміну від привілеїв 
та імунітетів дипломатичних представництв держав, полягає насамперед 
у відсутності загальних норм міжнародного права щодо привілеїв та іму-
нітетів представництв міжнародних організацій (якщо не брати до уваги 
Конвенцію про привілеї та імунітети спеціалізованих установ ООН від 
21.11.1947 р., яка встановлює загальні норми для спеціалізованих установ 
ООН). Ще на 13-й сесії ГА ООН у 1958 р. було відзначено необхідність не 
лише кодифікації спеціальних конвенцій з питань імунітетів та привілеїв, 
а й розробки загальних принципів, які слугуватимуть основою для прогре-
сивного розвитку міжнародного права в цій сфері [26, c. 153–154]. 

На сьогодні такого документа не існує, а тому обсяг привілеїв та імуніте-
тів міжнародних організацій та відповідно їх представництв залежить від 
обмежень, закріплених в установчих актах міжнародної організації (на-
приклад, ст. 105 Статуту ООН від 26.06.1945 р., ст. 40 Статуту Ради Європи 
від 05.05.1949 р., ст. 12 Конвенції про створення Всесвітньої організації ін-
телектуальної власності від 14.07.1967 р., ст. 32 Статуту Всесвітньої турис-
тичної організації від 27.09.1970 р.) та як правило (виключенням є напри-
клад, Конвенція про привілеї та імунітети ООН від 13.02.1946 р.) в межах 
домовленостей між членами відповідної міжнародної організації (напри-
клад, Угода про правовий статус Організації економічного співробітництва, 
національних представництв і міжнародного персоналу від 09.05.1996 р., 
Угода про правовий статус Організації договору колективної безпеки від 
07.10.2002 р.) і домовленостей між міжнародною організацією з державою 
перебування (Угода про штаб-квартиру між міжнародною організацією 
морського супутникового зв’язку і урядом Об’єднаного Королівства Вели-
кобританії і Північної Ірландії 1998 р.). 

Як вказує А.І. Дмитрієв, маючи на увазі Конвенцію 1975 р., комплекс 
статей про привілеї та імунітети передує статтям (22 і 53) загального ха-
рактеру, що містять норми про обов’язок саме організації сприяти державі, 
що надсилає, щодо надання привілеїв та імунітетів державою перебування 
[27, c. 436]. Що стосується привілеїв та імунітетів представництв держав 
у державах, то в наданні та забезпеченні наданих привілеїв та імунітетів 
фігурують лише держави акредитації та перебування.

Головною відмінністю привілеїв та імунітетів дипломатичних представ-
ництв держав від привілеїв та імунітетів міжнародних організацій та їх 
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представництв є те, що в першому випадку привілеї та імунітети для усіх 
дипломатичних агентів є однаковими згідно з ст. 29–41 Конвенції 1961 р., а 
в другому, на прикладі ООН, між привілеями та імунітетами Генерального 
Секретаря ООН, його помічників, їх дружин та неповнолітніх дітей (роз-
діл 18 ст. V Конвенції про привілеї та імунітети ООН від 13.02.1946 р.) і при-
вілеями та імунітетами інших посадових осіб ООН (розділ 19 ст. VI Конвен-
ції про привілеї та імунітети ООН від 13.02.1946 р.) є різниця.

Міжнародні організації та їх персонал користуються імунітетами та 
привілеями на територіях конкретних держав, тому необхідно диференці-
ювати держав-членів, які підписували установчі акти відповідної міжна-
родної організації від держав — не-членів, які на себе не взяли обов’язків 
щодо імунітетів та привілеїв міжнародної організації. Одним із способів 
вирішення зазначеної ситуації з імунітетами та привілеями міжнародної 
організації на території держав — не-членів може бути укладення відпо-
відної двосторонньої угоди між вказаними суб’єктами. 

В результаті здійсненого порівняльного дослідження нами було вста-
новлено відмінність між інститутами представництва держав у державах, 
держав при міжнародних організаціях та міжнародних організацій у від-
носинах із суб’єктами міжнародного права, як з теоретичної, так і прак-
тичної точок зору. Сутність таких відмінностей пояснюється особливим 
міжнародно-правовим статусом міжнародних організацій, обмеженістю їх 
компетенції та відсутністю належного міжнародно-правового регулюван-
ня. З огляду на те, що міжнародні організації є специфічними суб’єктами 
міжнародного права, їх представницька діяльність, все ж потребує відпо-
відного загального кодифікованого міжнародного договору, розробка якого 
залишається питанням майбутнього.
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Міжнародно-правові акти у сфері муніципального права  
та стандарти співробітництва органів  
місцевого самоврядування

У статті розглянуті стандарти і принципи муніципального права Європей-
ського Союзу. Проаналізовані деякі міжнародно-правові акти та законодавство 
України у сфері місцевого самоврядування. Розглянуто сам інститут місцевого 
самоврядування з точки зору сприяння розвитку соціально-політичного та 
економічного потенціалу територіальних громад.

Ключові слова: місцеве самоврядування, муніципальне право, міжнародні 
стандарти, правова система України, стандарти співробітництва.

Зближення правових систем європейських держав, впровадження єди-
них демократичних стандартів є важливою традицією формування нових 
галузей, інститутів національного права і законодавства чи удосконалення 
вже існуючих. 

Різні питання дослідження та використання міжнародних стандар-
тів співробітництва органів місцевого самоврядування тією чи іншою мі-
рою висвітлюються у працях таких українських та іноземних учених, як: 
М. Марчук, М. Саракуца., О. Вдовиченко, З. Макаруха, І. Яворська, О. Са-
вайда, Ю. Ничка, Я. Когут, М. Баймуратов, В. Бесчасний, Б. Калиновський, 
В. Лаврик, В. Медведчук, М. Орзих, В. Пархоменко, М. Пітцик, В. Крав-
ченко, Е. Меньйо, В. Черніков, Н. Постовой, О. Прієшкіна, М. Пухтинський, 
В. Рубцов та ін. Мета даної роботи полягає в проведенні аналізу міжнарод-
но-правових актів у сфері місцевого самоврядування та стандартів співро-
бітництва органів місцевого самоврядування зарубіжних країн для вияв-
лення можливостей вдосконалення законодавства України.

Саме інститут місцевого самоврядування сприяє розвитку соціально-
політичного та економічного потенціалу територіальних громад у суспіль-
стві, поєднанню інтересів населення з державними інтересами. Основні 
засади його організації і діяльності закріплені у міжнародно-правових до-
кументах локальної демократії, які розробляються у рамках міжнародних 
міжурядових організацій універсального характеру (ООН, її спеціалізо-
вані установи тощо), міжнародних міжурядових організацій регіонально-
го характеру (Рада Європи, Європейський Союз, Організація з безпеки і 
співробітництва в Європі та ін.). Вони сприймаються державами-членами 
цих організацій за допомогою підписання міжнародних договорів у рамках 
міжнародних неурядових організацій місцевої влади (наприклад, Міжна-
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родний союз місцевої влади, Всесвітня асоціація місцевого самоврядування 
і т. ін.). Згодом ці договори лобіюються міжнародною громадськістю й ор-
ганами місцевого самоврядування конкретних держав з метою включення 
їх основних положень у національне законодавство цих держав[8]. Напри-
клад, у ЄС такі його органи як Європейська Комісія, Комітет регіонів, а у 
Раді Європи — Парламентська Асамблея Ради Європи, Конгрес місцевих і 
регіональних влад Європи (КМРВЄ) — покликані сприяти розвитку демо-
кратії на місцях, системі місцевого самоврядування в окремих державах 
і на рівні міжнародних організацій, розробляти та удосконалювати єдині 
стандарти в цій сфері. Демократичні стандарти ЄС і Ради Європи, без сум-
ніву, не суперечать одні іншим.

Також у межах європейського співробітництва створено Раду європей-
ських муніципалітетів і регіонів, Організацію об’єднаних міст, Зібрання 
регіонів Європи, Раду регіонів і громад Європи, Європейський фонд ре-
гіонального розвитку, створюється «Європа регіонів» як міжрегіональне 
об’єднання. Їх завданням є захист і представництво інтересів регіонів, вза-
ємний обмін досвідом, надання інформаційно-консультативної, правової та 
іншої допомоги.

Ще 1948 р. прийнято Загальну декларацію прав людини ООН, згідно з 
якою кожна людина має право брати участь в управлінні своєю державою 
як безпосередньо, так і за допомогою вільно обраних представників. 1969 р. 
ГА ООН схвалила Декларацію суспільного прогресу та розвитку, підкрес-
ливши необхідність втілення в країнах-членах ООН законів, що гаранту-
ють ефективну участь усіх сегментів суспільства в підготовці та здійсненні 
національних планів і програм соціально-економічного розвитку(ст. 21).

Ці міжнародні документи стали основою для ухвалення двох інших 
фундаментальних документів у 1985 р. — Всесвітньої декларації місцевого 
самоврядування, схваленої Інтернаціональною спілкою місцевих влад, та 
Європейської хартії про місцеве самоврядування, схваленої Радою Євро-
пи. Обидва акти передбачають правовий захист місцевого самоврядування 
для забезпечення вільного здійснення ним своїх функцій (ст. 11 Декларації 
та ст. 11 Хартії). В українському законодавстві з питань місцевого само-
врядування знайшли своє втілення положення Декларації щодо функцій 
і діяльності місцевих виборних осіб та органів місцевого самоврядування, 
гарантій їх діяльності, матеріально-фінансових основ тощо. Проте ще по-
переду подальше вдосконалення чинного законодавства у цій сфері [2].

Основний міжнародний документ країн-членів Ради Європи — Євро-
пейська хартія місцевого самоврядування 1985 р., що містить стандарти 
щодо організації управління на місцях на засадах місцевого самоврядуван-
ня, зобов’язує застосовувати норми, які гарантують політичну, адміністра-
тивну і фінансову незалежність місцевих влад. У літературі цей документ 
характеризують як «стандарт місцевої демократії для країн-членів Ради 
Європи», «еталон у вирішенні питань місцевого самоврядування для дер-
жав-членів європейської співдружності» [18; 7; 16; 6].
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У преамбулі Європейської хартії місцевого самоврядування зазначе-
но: місцеве самоврядування — одна з основ демократичного ладу; участь 
в управлінні суспільними справами є правом громадян; для забезпечення 
ефективного, наближеного до громадянина управління створюються ор-
гани місцевого самоврядування, наділені реальною владою; збереження і 
закріплення місцевого самоврядування в країнах Європи є внеском у бу-
дівництво Європи на принципах демократії і децентралізації влади; місцеві 
органи влади, наділені правом прийняття владних рішень, мають створю-
ватися демократичним шляхом з широкою компетенцією; права терито-
ріальних громад та органів місцевого самоврядування мають бути надійно 
захищені; та ін.

Ратифікована Україною, ця хартія згідно з Конституцією України є час-
тиною національного законодавства (ст. 9), її положення мають обов’язкову 
юридичну силу. Конституція певною мірою відображає частину принципів 
Європейської хартії місцевого самоврядування [15]. Засадою організації 
публічної влади на місцях визнається місцеве самоврядування, що втілює 
ст. 2 Хартії. Отже, взаємовідносини центральних і місцевих органів влади 
мають будуватися не на основі жорсткої централізації чи так званого де-
мократичного централізму, а на принципах правової, організаційної та ма-
теріально-фінансової самостійності (автономії) місцевого самоврядування.

Правова автономія цих органів полягає в тому, що вони є юридичними 
особами і наділяються власними повноваженнями, у межах яких діють 
самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність згідно із законом. 
Згідно з Хартією ці повноваження мають бути повними та виключними, 
тобто не повинні належати одночасно іншим органам(ст. 4).

Організаційна автономія полягає в тому, що основні суб’єкти місцево-
го самоврядування — територіальні громади та їх органи — не є елемен-
тами державного апарату. Тому вони повинні мати можливість самостій-
но визначати власну структуру відповідно до місцевих потреб і закону. 
Будь-який адміністративний контроль за їх діями можливий лише для 
забезпечення законності. Матеріально-фінансова автономія місцевого са-
моврядування полягає в праві територіальних громад та утворених ними 
органів на володіння, користування і розпорядження майном, яке пере-
буває в комунальній власності, а також власними фінансовими коштами, 
достатніми для здійснення повноважень місцевого самоврядування та його 
органів (ст. 9 Хартії).

У Хартії «місцеве самоврядування означає право і спроможність орга-
нів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання 
і управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої 
компетенції, в інтересах місцевого населення» [3]. Таке визначення частко-
во закріплене в ч. 1 ст. 140 Конституції України та ст. 2 Закону «Про місце-
ве самоврядування в Україні». Проте останнім часом виявлено невідповід-
ність офіційного перекладу Європейської хартії місцевого самоврядування 
українською мовою англомовному оригіналу. Деякі вчені вважають, що 
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офіційний переклад неадекватний, бо звужує значення повноважень орга-
нів місцевого самоврядування лише до загальнодержавних питань [9].

У Хартії перелічені суб’єкти місцевого самоврядування, які реалізують 
безпосередньо чи опосередковано самоврядні повноваження громад: «Це 
право здійснюється радами або зборами, члени яких вільно обираються та-
ємним голосуванням на основі прямого, рівного, загального виборчого права, 
і які можуть мати підзвітні їм виконавчі органи. Це положення жодним чи-
ном не заважає використанню зборів громадян, референдумів або будь-якої 
іншої форми прямої участі громадян, якщо це дозволяється законом» [12]. 
Слід зазначити, що дані положення в основному відповідають ст. 140, 141, 
143 Конституції України і ст. 2, 5, 7, 8, 10 закону 1997 р., але 2008 р. КМРВЄ 
рекомендував Україні забезпечити радам усіх рівнів можливість мати не 
лише підзвітні, але й власні, підпорядковані їм адміністративні органи [17].

Окремої уваги потребує термін «компетенція місцевого самоврядуван-
ня», який вживається в Хартії. Це встановлена нормативними актами су-
купність прав, обов’язків та предметів відання територіальної громади, ор-
ганів та посадових осіб місцевого самоврядування для здійснення функцій 
і завдань самоврядування [11]. Цей термін поки не отримав належного нор-
мативного і доктринального визначення в Україні, однак є гарантією пра-
ва територіальної громади на самостійне вирішення всіх питань місцевого 
значення. Тобто принцип правової автономії потребує уточнення й удоско-
налення в національному законодавстві.

Також у Хартії закріплено принцип, за яким «місцева влада за зако-
ном має право вільно вирішувати будь-яке питання, не вилучене зі сфери 
її компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу». Цій 
вимозі частково відповідає ст. 4 закону 1997 р. і суперечить ст. 19 Консти-
туції: «органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх по-
садові особи зобов’язані діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, 
що передбачені Конституцією та законами України». Таку невідповідність 
зауважив КМРВЄ в 2001 р. у рекомендації № 102 щодо місцевої та регіо-
нальної демократії в Україні [17].

Частина 3 ст. 4 Хартії закріплює загальний принцип децентралізації 
функцій державного управління (принцип субсидіарності): «муніципаль-
ні функції здійснюються владою, яка має найтісніший контакт з громадя-
нином. Наділяючи тією чи іншою функцією інший орган, слід враховувати 
обсяг і характер завдання, вимоги досягнення ефективності та економії». 
Хартія чітко визначає, що органи вищого рівня зобов’язані допомагати ор-
ганам нижчого рівня у здійсненні своїх завдань, що відображено в ст. 142, 
143 Конституції, розділі II закону 1997 р.

Частина 4 ст. 4 Хартії проголошує принцип повноти повноважень міс-
цевого самоврядування щодо самоврядних прав: «Повноваження, якими 
наділяються органи місцевого самоврядування, як правило, мають бути 
повними і виключними. Вони не можуть скасовуватися чи обмежуватися 
іншим, центральним або регіональним органом, якщо це не передбачене за-
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коном». Це ж загалом закріплено в ст. 25 Закону «Про місцеве самовряду-
вання в Україні». У Рекомендації КМРВЄ 2001 р. зазначається, що надмір-
на кількість правових актів у деяких випадках має відношення до функцій 
органів місцевої та регіональної влади. Тому слід замінити ряд важливих 
делегованих повноважень, які для місцевих органів влади є обтяжливими.

У частині 6 ст. 4 Хартії закріплено принцип врахування інтересів тери-
торіальних громад, що відображений у ст. 4, 71 закону 1997 р.; у ч. 5. ст. 4 
Хартії — принцип адаптації делегованих повноважень до місцевих умов, 
якому частково відповідають ч. 3 ст. 143 Конституції, Указ Президента 
«Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Украї-
ні» 2001 р. Однак делегування повноважень «зверху-вниз» від районних і 
обласних рад до місцевих держадміністрацій не є добровільним, у законі 
не зазначається «можуть», а лише «делегують» [4]. Тому органи місцевого 
самоврядування України навряд чи мають можливість вільно пристосову-
вати здійснення таких повноважень до місцевих інтересів, що вимагає змін 
у законодавстві.

Ст. 5 Хартії закріплює принцип цілісності території. І згідно з Консти-
туцією (п. 13 ст. 92) територіальний устрій України, порядок вирішення 
питань адміністративно-територіального устрою мають визначатися ви-
ключно законами. У законодавстві України не визначено територіальну 
основу місцевого самоврядування — територію, в межах якої територіаль-
на громада здійснює місцеве самоврядування. Тому реалізація принципу 
незмінності територіальних меж органів місцевого самоврядування є про-
блемною.

П. 2 ст. 6 Хартії передбачає умови проходження служби співробітника-
ми органів самоврядування, розмежовуючи державну службу і службу в 
органах місцевого самоврядування, що відображено у ст. 38 Конституції, 
Законі «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Міжнародні норми про адміністративний контроль за діяльністю ор-
ганів місцевого самоврядування відображені у ст. 8 Хартії, а саме: такий 
контроль може здійснюватися у формах і випадках, передбачених консти-
туцією і законом; призначатися для забезпечення дотримання законності, 
включаючи контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування 
делегованих ним повноважень; здійснюватися таким чином, щоб ступінь 
втручання контролюючого органу відповідав значимості інтересів, які це 
втручання має захистити. Водночас закон «Про місцеве самоврядування в 
Україні» не визначає об’єктів, форм та підстав адміністративного контро-
лю, містить лише загальні положення щодо реалізації державного контро-
лю за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 20).

Ст. 9 Хартії регламентує джерела фінансування органів місцевого са-
моврядування, які мають право на власні фінансові ресурси, якими вони 
можуть вільно розпоряджатися в межах своїх повноважень. У цілому це 
положення закріплене в ст. 142 Конституції, ст. 3, 16 закону 1997 р., однак 
повна реалізація в Україні принципу фінансової автономії місцевого само-
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врядування можлива в умовах зростання економіки країни, виконання і 
контролю за виконанням місцевих бюджетів, збиранням і витратами міс-
цевих податків і зборів в єдиному законі.

Стандарти співробітництва органів місцевого самоврядування, зокре-
ма і міжнародного, зокрема його обов’язковий характер, закріплені у ст. 10 
Хартії [10]. Ст. 15 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» зазна-
чає, що для ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав та 
інтересів територіальних громад органи місцевого самоврядування можуть 
об’єднуватися в асоціації та інші форми добровільних об’єднань, входити 
до міжнародних асоціацій. Однак їм не можуть передаватися повноважен-
ня органів місцевого самоврядування» [14]. У ст. 11 Хартії визначено, що 
свобода дій органів місцевого самоврядування у межах закріплених зако-
ном повноважень повинна бути захищена, і це відтворює Конституція (ст. 
145) і базовий закон 1997 р. (ст. 4, 71), але необхідними є ефективні механіз-
ми їх реалізації у життя.

Як бачимо, основна частина хартії є зведенням принципів, за якими 
має організовуватись і функціонувати місцеве самоврядування в країнах. 
Принципи локальної демократії розглядаються не щодо населення певної 
території, а крізь призму органів місцевого самоврядування, їх компетен-
ції, порядку здійснення повноважень і коштів для цього [13]. Потрібні зміни 
і доповнення до національного законодавства, прийняття нових норматив-
них актів на виконання Резолюцій і Рекомендацій Конгресу місцевих і ре-
гіональних влад Європи. Вдосконалення потребує і зворотній процес, коли 
при опрацюванні та прийнятті національного законодавства не завжди 
враховуються норми обов’язкових для України міжнародних договорів.

До міжнародних документів рамкового характеру можна віднести і Єв-
ропейську конвенцію про основні принципи транскордонного співробітни-
цтва між територіальними громадами або органами влади, прийняту РЄ 
1980 р. Вона містить основні положення та засади створення системи між-
народного співробітництва між сусідніми регіонами держав та їх місцевою 
владою, започаткувала створення «єврорегіонів» — макрорегіональних ін-
теграційних структур міжнародного характеру з розвинутою спільною со-
ціально-економічною інфраструктурою.

Приєднання України до цієї конвенції в 1993 р. і створення «Карпатсько-
го єврорегіону», єврорегіону «Буг» свідчить про позитивний досвід сприй-
няття Україною стандартів місцевого самоврядування, стимулює її бажан-
ня інтенсифікувати участь у міжнародному співробітництві місцевої влади 
[1] Також важливими для активізації розвитку місцевого самоврядування 
та відповідного міжнародного співробітництва є Європейська урбаністична 
хартія 1993 р., Хартія про участь молоді в муніципальному та регіонально-
му житті 1994 р. тощо.

Таким чином, у Європейській хартії місцевого самоврядування та інших 
документах закріплено рамкові норми міжнародного характеру, без визна-
ння державами яких і закріплення у внутрішньому законодавстві їх ви-
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конання важко говорити про спільні підходи країн Європи до проблем ста-
новлення і функціонування місцевих співтовариств, їх представницьких 
органів як основи демократичного устрою, гармонізацію національного за-
конодавства в цій сфері й, отже, про домінування інтеграційних тенденцій 
в Європі. Активне співробітництво з РЄ, ОБСЄ, ЄС, іншими організаціями 
дасть змогу Україні створити ефективний інструментарій демократичних 
правових реформ, наблизити органи влади і населення до європейських 
правових цінностей.

На основі здійсненого дослідження ми дійшли висновку, що українське 
законодавство в цілому відповідає світовим стандартам, але доцільно вдо-
сконалити належним чином конкретні норми законодавства у цій сфері, 
зокрема щодо фінансування органів місцевого самоврядування, обмежити 
компетенцію місцевих держадміністрацій до контрольних функцій і посе-
редництва у відносинах органів самоврядування з виконавчою владою та 
Президентом, забезпечити механізм запровадження міжнародно-право-
вих стандартів місцевого самоврядування у практиці суб’єктів місцевого 
самоврядування в Україні.
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Відшкодування екологічної шкоди:  
порівняльний аналіз цивільно-правового механізму США, 
ЄС, Росії та України

Аналізується цивільне законодавство про відповідальність у сфері охорони 
навколишнього середовища та відшкодування екологічної шкоди США, Євросо-
юзу, Росії та України. У статті висунуто ряд теоретичних положень, пропозицій 
щодо вдосконалення природоохоронного законодавства, а також доповнень до 
цивільних кодексів Росії і України.

Ключові слова: навколишнє середовище, екологічна шкода, заподіювач еко-
логічної шкоди, юридична відповідальність, позитивні втрати, упущена вигода, 
штрафні виплати.

Проблеми екології, захисту навколишнього середовища в сучасному 
світі, безумовно, належать до першорядних завдань світової спільноти. 
Здоров’я і добробут кожної людини і суспільства в цілому залежать від 
якості навколишнього середовища. Гармонія людини і природи — не-
обхідна умова подальшого розвитку цивілізації. Зростання населення 
планети, розвиток економіки, досягнення науково-технічного прогресу 
спричинили порушення цієї гармонії, що особливо яскраво виявилося в 
ХХ ст.

Все це зумовило виділення в діяльності промислово розвинених країн 
самостійної екологічної функції держави. Екологічне право (законодав-
ство), національне та міжнародне, — одна з галузей права, що найбільш 
динамічно розвиваються. Відповідно, виникає цілий ряд проблем на сти-
ку екологічного права з іншими галузями права. Одна з них — підвищення 
відповідальності суб’єктів господарювання за порушення в галузі екології 
та відшкодування екологічної шкоди. Це, насамперед, завдання цивільного 
законодавства.

Ця стаття присвячується порівняльному аналізу цивільно-правового 
механізму відшкодування екологічної шкоди в США, країнах Євросоюзу, 
Росії та Україні. 
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Законодавство України і Росії, зокрема Закон України «Про охорону на-
вколишнього середовища» від 26 червня 1991 р. (далі — Закон України) та 
Закон РФ «Про охорону навколишнього середовища» від 10 січня 2002 р. 
(далі — Закон Росії) не дають юридичного визначення поняття «екологічна 
шкода» [1; 2].

У ст. 1 Закону Росії (Основні поняття) якість навколишнього середовища 
визначається як «стан навколишнього середовища, який характеризуєть-
ся фізичними, хімічними, біологічними та іншими показниками та/або їх 
сукупністю», а негативний вплив на нього як «негативна зміна навколиш-
нього середовища в результаті його забруднення, що потягло за собою де-
градацію природних екологічних систем і виснаження природних ресур-
сів» [2].

Наведені визначення видаються недостатніми, оскільки вони позбавлені 
правового критерію. Таким критерієм є вимоги до якості, показники влас-
тивостей об’єктів довкілля, закріплені в нормативному порядку в докумен-
тах нормативно-технічного регулювання (стандарти, технічні регламенти, 
будівельні, ветеринарні та санітарні норми і правила тощо), що містять так 
звані техніко-юридичні норми. Це свого роду «технічне законодавство», що 
є засобом реалізації природоохоронних законів [3].

Такий критерій дає змогу розмежувати поняття належної і неналеж-
ної якості навколишнього середовища і визначити поняття «екологічна 
шкода», яке доцільно закріпити у відповідних законодавчих актах Росії та 
України.

Екологічна шкода, на нашу думку, — це будь-яке погіршення якос-
ті навколишнього середовища в результаті недотримання або порушення 
законодавчих та інших нормативно-правових, у тому числі нормативно-
технічних актів, що закріплюють вимоги до якості об’єктів (компонентів) 
навколишнього середовища і регулюють виробничо-господарську та іншу 
діяльність з метою забезпечення і підтримання належної якості навколиш-
нього середовища.

Екологічна шкода дістає вияв у формі забруднення навколишнього 
середовища, псування, знищення, пошкодження, виснаження природ-
них ресурсів, руйнування екосистем. Погіршення якості навколишнього 
середовища може привести до заподіяння шкоди здоров’ю громадян, а 
також власності та майну громадян і юридичних осіб. Наслідки пору-
шення екології, середовища проживання людини можуть бути відда-
леними, часом непередбачуваними і далеко не завжди піддаються гро-
шовій оцінці. Вони стосуються також демографічної сфери: зниження 
тривалості життя людей, скорочення народжуваності й приросту насе-
лення.

Відшкодування екологічної шкоди — це і захід відповідальності заподі-
ювача шкоди, і правовий засіб захисту державних і громадських інтересів, 
інтересів юридичних та фізичних осіб, а також реалізації конституційного 
права громадян на здорове і сприятливе навколишнє середовище.
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У Росії та в Україні відшкодування екологічної шкоди врегульовуєть-
ся цивільними кодексами, зазначеними вище основоположними законами 
про охорону навколишнього середовища, природоресурсними кодексами і 
законами (водним, земельним, лісовим, про надра), а також законами про 
природні об’єкти і комплекси, про природні території, що піддаються осо-
бливій охороні, про правовий режим екологічно неблагополучних терито-
рій, про екологічну безпеку, про поводження з шкідливими речовинами, 
матеріалами і відходами тощо. Однак усі ці спеціальні законодавчі акти не 
встановлюють механізму відшкодування екологічної шкоди і відсилають 
до чинного законодавства. Відтак при вирішенні подібного роду спорів суди 
вимушені керуватися загальними нормами цивільних кодексів про недого-
вірні зобов’язання: главою 59 «Зобов’язання внаслідок заподіяння шкоди» 
ЦК Росії та главою 82 «Відшкодування шкоди» ЦК України.

У США та країнах Євросоюзу відшкодування шкоди (в тому числі 
екологічної) також регулюється нормами цивільно-правового інституту 
зобов’язання внаслідок заподіяння шкоди (torts).

У країнах, в яких діє прецедентне (загальне) право (США, Великобри-
танія та ін.), цивільно-правове регулювання відшкодування екологічної 
шкоди — це судові прецеденти і спеціальні природоохоронні закони, інши-
ми словами — комплекс вироблених судовою практикою доктрин і норм 
законодавства. Найбільший інтерес для російських і українських фахівців 
становлять присвячені в основному відшкодуванню екологічної шкоди за-
кони США: «Про усунення наслідків, компенсації та відшкодування шкоди, 
заподіяної навколишньому середовищу» (Comprehensive Environmental 
Response, Compensation, and Liability Act) 1980 р. з доповненнями 1986 р. 
[4] (скорочено цей Закон зазвичай називають Superfund або CERCLA) та 
«Про забруднення навколишнього середовища в результаті витоку нафти» 
(Oil Pollution Act — OPA) 1990 р. [5].

У більшості країн Євросоюзу, так само як у Росії та Україні, діє система 
континентального права, і відшкодування екологічної шкоди регулюєть-
ся, як правило, цивільними кодексами і спеціальними природоохоронни-
ми законами. Одним з найважливіших напрямів екологічної політики Єв-
росоюзу є створення ефективного механізму відшкодування екологічної 
шкоди і підвищення відповідальності суб’єктів господарювання — приро-
докористувачів. 21 квітня 2004 р. парламент та Рада Євросоюзу ухвалили 
Директиву «Про юридичну відповідальність у сфері охорони довкілля» 
(The European Union Environmental Liability Directive (ELD) — Directive 
2004/35/EC), яка набрала чинності з дня її опублікування — 30 квітня 
2004 р. (далі — Директива) [6]. У 2006, 2009 і 2011 рр. до неї вносилися ряд 
змін і доповнень.

Директива регулює відшкодування тільки власне екологічної шкоди 
(pure ecological damage). Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок еко-
логічного правопорушення життю і здоров’ю людей, а також майну фізич-
них та юридичних осіб, що є наслідком екологічної шкоди, — це прерога-
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тива національного законодавства країн Євросоюзу. Для імплементації 
положень Директиви в національне законодавство країн Євросоюзу був 
встановлений трирічний термін, але не пізніше 30 квітня 2007 р. Проте вона 
завершилася в усіх країнах лише в липні 2010 р. Причина цього — різний 
рівень економічного розвитку і відмінності правових систем, особливо між 
країнами Західної та Східної Європи.

Є два способи відшкодування шкоди: відшкодування її в натурі та від-
шкодування заподіяних збитків. Відшкодування екологічної шкоди в на-
турі здійснюється шляхом проведення робіт з ліквідації негативних на-
слідків для навколишнього середовища і відновлення його належної якості, 
що здійснюються заподіювачем за свій рахунок, своїми засобами або за-
собами виконавців (підрядників), котрі залучаються для цього. Стягнення 
збитків — універсальний спосіб відшкодування шкоди. У законодавстві 
Росії поняття «вред» і «ущерб» використовуються як синоніми, натомість 
в Україні існує тільки поняття «шкода», а під збитками розуміється їх гро-
шова оцінка.

Право країн Євросоюзу, Росії та України передбачає стягнення із за-
подіювача шкоди (у тому числі екологічної) збитків у вигляді позитивних 
втрат і неотриманих доходів («упущена вигода»). В аспекті екології це мо-
жуть бути витрати на очищення вод та земельних ділянок і відновлення 
екосистеми, необхідної для життєдіяльності людей і живої природи, нео-
держаний підприємницький та інший комерційний прибуток, відсотки зі 
знятих з банківських рахунків сум.

Відшкодуванню підлягає також моральна шкода, тобто компенсація за 
заподіяні в результаті екологічного правопорушення біль, страждання, 
горе, приниження, страх, тривогу, розумовий розлад, психічні захворю-
вання та інші негативні наслідки подібного роду.

Відшкодування заподіяної шкоди за американським правом має суттє-
ві відмінності. З правопорушника (у тому числі екологічного) понад зазна-
чені компенсаційні виплати можуть бути стягнуті також штрафні виплати 
(punitive or exemplary damages).

Суд має право, але не зобов’язаний стягувати їх з правопорушників, 
проте лише в тих випадках, коли їх дія або бездіяльність має умисний, 
злісний характер, або коли вони діяли зі злочинною недбалістю, або вико-
ристовуючи різні форми примусу й обману, а також за наявності інших об-
тяжуючих обставин.

Стягнення штрафних виплат має подвійну мету: покарання винних і 
здійснення запобіжно-виховного впливу на інших потенційних правопо-
рушників. Крім того, ці виплати, які є по суті штрафом, що сплачується 
правопорушником, можуть розглядатися і як свого роду компенсація за всі 
негативні наслідки (матеріальні, економічні, моральні), які настали або мо-
жуть настати для потерпілих та не піддаються грошовій оцінці.

Сума штрафних виплат визначається з урахуванням усіх обставин та 
характеру правопорушень: розміру заподіяної шкоди і негативних на-
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слідків, що настали для потерпілих; фінансових можливостей порушника 
і витрачених ним коштів на відновлювальні роботи; форми і ступеня вини 
правопорушника; штрафів, сплачених ним у кримінально-правовому по-
рядку; компенсаційних виплат, перерахованих у добровільному порядку і 
стягнутих за цивільними позовами; заходів, вжитих на усунення наслідків 
екологічних правопорушень і запобігання їх у майбутньому.

Порівняльний аналіз цих правових систем дозволяє сформулювати такі 
загальні принципи, на яких має базуватися правовий механізм відшкоду-
вання екологічної шкоди: 1) заподіювач екологічної шкоди (забруднювач) 
несе відповідальність за її відшкодування («polluter pays»); 2) заподіювач 
зобов’язаний відшкодувати екологічну шкоду в повному обсязі; 3) держава 
несе субсидіарну відповідальність за спричинення екологічної шкоди. 

Принцип відповідальності заподіювача екологічної шкоди є загально-
визнаним у міжнародному екологічному праві та в національному законо-
давстві країн Євросоюзу. Він закріплюється в Декларації Ріо-де-Жанейро з 
навколишнього середовища і розвитку (Rio Declaration on Environment and 
Development) 1992 р., в Договорі про створення ЄС і у зазначеній раніше Ди-
рективі Євросоюзу. Принцип «заподіювач (забруднювач) платить» проходить 
червоною стрічкою в системі американського права, як у законах Superfund і 
OPA, так і в прецедентному праві. Причому природоохоронні закони цих кра-
їн регламентують організацію і діяльність державних органів, суб’єктів госпо-
дарювання і громадян, котрі забезпечують його втілення життя.

Суть принципу «заподіювач (забруднювач) платить» полягає в тому, що 
суб’єкт господарювання не тільки несе юридичну відповідальність за спри-
чинення екологічної шкоди внаслідок вчиненого ним правопорушення, тоб-
то розплачується за вже вчинене, а й у тому, що він несе відповідальність 
за підтримання належної якості навколишнього середовища в процесі сво-
єї виробничої або іншої господарської діяльності та зобов’язаний вживати 
всіх можливих заходів щодо запобігання порушень екологічних норм, ви-
мог і правил, мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище, 
якщо він виявляється неминучим, і здійснювати всі необхідні заходи щодо 
відновлення його якісних показників.

Цей принцип і механізм його реалізації як правові норми прямої дії слід 
було б закріпити у законодавстві Росії та України. Для цього необхідно вне-
сти, як про це йдеться далі, доповнення до цивільних кодексів і прийняти 
спеціальний закон про відшкодування екологічної шкоди, з урахуванням 
зарубіжного досвіду, зокрема Закону США Superfund. Заслуговує на увагу 
обгрунтування необхідності розробки та прийняття такого спеціального за-
кону про компенсацію екологічної шкоди в Україні [7, с. 23–24].

Питання про те, хто є заподіювачем шкоди, потребує спеціального до-
слідження. Обумовлюється це тим, що в юридичній літературі Росії та 
України проблеми відшкодування екологічної шкоди зазвичай розгляда-
ються в аспекті недоговірної відповідальності, виходячи з того, що загальні 
норми глави 59 ЦК Росії і глави 82 ЦК України регулюють відшкодування 
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будь-якої шкоди, в тому числі екологічної. Цю саму позицію поділяє судова 
та арбітражна практика, поки що, на жаль, явно недостатня з огляду на 
стан навколишнього середовища.

У зв’язку з цим виникають два запитання. Перше: чи лише внаслідок 
правопорушення виникає недоговірне зобов’язання про відшкодування за-
подіяної екологічної шкоди? І друге: чи достатньо загальних норм ЦК для 
забезпечення відшкодування екологічної шкоди, чи вже існує необхідність 
у доповненні ЦК, а також у прийнятті спеціальних правових норм і виданні 
законів, що розвиватимуть і доповнюватимуть загальні норми ЦК?

Аналіз правових систем США та країн Євросоюзу дозволяє зробити ви-
сновок, що заподіювачем може бути визнаний: по-перше, природокористу-
вач — екологічний правопорушник; по-друге, природокористувач, який діяв 
відповідно до встановлених норм, вимог і правил, який, відтак, не є правопо-
рушником, проте в результаті його діяльності заподіяно екологічної шкоди; 
по-третє, власник (володілець) певного об’єкта навколишнього середовища, 
який вимушений нести відповідальність за минулу екологічну шкоду, що її 
він, так би мовити, «успадкував» від колишнього власника (володільця).

У другому і в третьому випадках відповідальність за підтримання на-
лежної якості навколишнього середовища та зобов’язання відшкодувати 
екологічну шкоду, тобто обов’язок відновити його колишній рівень випли-
ває не з делікту (правопорушення), а передбачена законом. Закони США 
Superfund і OPA запровадили відповідно поняття «потенційно відпові-
дальна сторона» (potentially responsible party — PRP) і «відповідальна сто-
рона» (responsible party), поклавши на них повну відповідальність за якість 
навколишнього середовища. Це може бути власник, володілець або інший 
суб’єкт господарювання, який використовує на законних підставах, у тому 
числі на договірних засадах, певний об’єкт навколишнього середовища. 
Далі щодо цих суб’єктів господарювання буде використовуватися також 
термін «природокористувач».

Основна ідея полягає в тому, що відповідальність за якість навколишньо-
го середовища несе природокористувач. Він повинен бути дбайливим госпо-
дарем, а не марнотратником щодо природних багатств. Відновлення якості 
навколишнього середовища має здійснюватися насамперед за рахунок при-
родокористувача, а не з великої, проте не бездонної кишені держави.

Закон виходить з презумпції відповідальності природокористувача. У ви-
падках, коли він встановив, що спричинення екологічної шкоди є результа-
том дій (бездіяльності) третіх осіб, природокористувач має право притягти їх 
до цивільно-правової відповідальності у порядку регресу. Він не несе відпо-
відальності також у випадках непереборної сили та військових дій.

Держава не повинна і не може розплачуватися за суб’єктів господарю-
вання, які зобов’язані страхувати всі свої виробничі ризики, в тому числі 
відповідальність за спричинення екологічної шкоди.

Поклавши відповідальність на суб’єктів господарювання, держава не 
може кинути їх напризволяще і залучає свої кошти, виділяючи їх зі спеці-
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альних фондів за певних обставин і на певних умовах. І це зрозуміло, адже 
держава гарантує громадянам сприятливе і безпечне довкілля, повинна 
його підтримувати і забезпечувати безумовно, незалежно від будь-яких 
перешкод і труднощів, а також природних катаклізмів. Тільки за таких 
умов можна говорити, що держава не просто декларує, а реально гарантує 
це конституційне право громадян.

Відповідальність держави є субсидіарною. За висловом американських 
фахівців, це «дворівнева відповідальність» [8]. Перший рівень — відпові-
дальність суб’єкта господарювання — природокористувача та/або еколо-
гічного правопорушника. Другий — відповідальність держави в особі упо-
вноваженого державного органу.

Кошти з державних фондів виділяються лише у випадках, коли приро-
докористувач та/або правопорушник не відшкодував шкоду з певної при-
чини: банкрутство або вихід з бізнесу; неможливість встановити заподію-
вача шкоди і, відповідно, необхідність відшкодувати минулу (накопичену) 
екологічну шкоду; відсутність достатніх коштів для відшкодування всіх 
збитків, або у разі, коли їх сума перевищує встановлений законом «поріг» 
відповідальності.

Питання формування і витрачання фондів на відновлення навколиш-
нього середовища заслуговує на окремий розгляд.

У США, наприклад, відповідно до Закону Superfund був створений спе-
ціальний федеральний фонд, з коштів якого у разі потреби оплачувалися 
відновлювальні роботи. Аналогічні фонди були створені в кожному штаті 
відповідно до законодавства штату. Важливо наголосити, що відповідальна 
сторона тим не менш буде зобов’язана відшкодувати всі ці витрати, повер-
нувши відповідні суми до зазначених фондів, виходячи з принципу — від-
шкодування екологічної шкоди в кінцевому підсумку повинно здійснюва-
тися за рахунок суб’єктів господарювання — природокористувачів, а не з 
коштів державного бюджету.

До кінця 1995 р. федеральний фонд формувався здебільшого за рахунок 
податків, що сплачуються нафтовими і хімічними галузями промисловості. 
З 2003 р. він формується за рахунок державних асигнувань і поповнюється за 
рахунок відповідальних осіб та екологічних правопорушників, котрі відшко-
довують компенсаційні суми і сплачують штрафи: адміністративні та кримі-
нально-правові, а також розглянуті раніше цивільно-правові штрафні санкції. 
Питання про джерела формування фонду постійно обговорюється фахівцями 
та відповідними державними інстанціями, в тому числі Конгресом США. Про-
понується, зокрема, знову запровадити спеціальні екоподатки.

Вважаємо за необхідне створити такий фонд у Росії та в Україні, при-
йнявши відповідні закони, що закріплюють джерела і порядок формування, 
поповнення та витрачання коштів фонду. Пропозиції щодо створення такого 
фонду неодноразово висловлювалися і в Росії, і в Україні [9, с. 135–136].

Докладніше хотілося б зупинитися на питанні, яким саме чином викла-
дені положення щодо цивільно-правового механізму відшкодування еко-
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логічної шкоди в США і в країнах Євросоюзу «вписуються» в правові сис-
теми Росії і України. Видається, що норми глави 59 ЦК Росії і глави 82 ЦК 
України дають підстави аналогічним чином тлумачити особу заподіювача 
шкоди у недоговірних зобов’язаннях.

Аналізуючи проблеми відшкодування збитків, О. Садіков зазначає, що 
«... сфера втрат у цивільному обороті, що підлягають відшкодуванню, може 
виходити за рамки відповідальності. Йдеться про відшкодування шкоди, 
заподіяної внаслідок правомірних дій, коли немає правопорушення і меха-
нізм цивільно-правової відповідальності неможливо застосувати». Згідно зі 
ст. 1064 ЦК Росії (п. 3) шкода, заподіяна правомірними діями, підлягає від-
шкодуванню у випадках, передбачених законом. Незважаючи на те, що ця 
норма закріплена в статті «Загальні підстави відповідальності за заподіян-
ня шкоди», «... тлумачити таке відшкодування як притягнення до відпові-
дальності немає підстав». Виходить, що власне поняття делікту не відобра-
жає всього спектра відносин, пов’язаних із зобов’язанням відшкодувати 
заподіяну шкоду. Воно може виникати як внаслідок правопорушення, так і 
в результаті правомірної діяльності [10, с. 5–9].

Таке саме тлумачення міститься у коментарі до ст. 1166 ЦК України. 
«Хоча вона називається «Загальні підстави відповідальності за завдану 
майнову шкоду», в ній визначаються підстави не лише відповідальності, 
а й відшкодування шкоди взагалі... Відповідальність — це застосування 
санкцій, пов’язане з осудом поведінки порушника, тоді як відшкодування 
шкоди можливе і за відсутності будь-якої поведінки особи, яка заподіяла 
шкоду... Відповідальність настає за наявності складу правопорушення, а 
відшкодування шкоди можливе і в разі її заподіяння об’єктивно проти-
правною дією» [11, с. 1277].

Повертаючись до проблеми заподіяння екологічної шкоди, слід зазна-
чити, що як результат порушення або недотримання норм, правил і вимог 
природоохоронного законодавства воно є особливим видом делікту. Так 
само зобов’язання щодо відшкодування екологічної шкоди, заподіяної вна-
слідок правомірних дій, є особливим видом недоговірного зобов’язання. По-
яснюється це тим, що потерпілими є невизначена кількість осіб, причому 
вона може багаторазово зростати з урахуванням негативних наслідків по-
рушення середовища проживання людини в часі й просторі. Наприклад, 
це: поява дітей з вродженими дефектами в результаті забруднення питної 
води або сільськогосподарських земель шкідливими хімікатами; зникнення 
окремих видів рослинного і тваринного світу; деградація грунту; збезлісен-
ня тощо, що призводить до скорочення, а іноді — до припинення певної ви-
робничо-господарської діяльності людини, спрямованої на використання 
природних багатств з метою задоволення потреб людей (сільське господар-
ство, лісозаготівля, рибальство, мисливство тощо).

Важливо враховувати також і те, що часто не можна передбачити і на-
віть спрогнозувати негативні наслідки, особливо ті, що віддалені в часі, як 
наслідок погіршення якості навколишнього середовища, і тим більше оці-
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нити їх у грошовому вираженні, причому незалежно від того, були вони ре-
зультатом правопорушення чи правомірних дій.

З огляду на зазначене вище щодо правової природи деліктної відпові-
дальності за екологічні правопорушення і зобов’язань внаслідок заподіяння 
екологічної шкоди, а також з урахуванням американського і європейського 
досвіду можна, на нашу думку, зробити висновок про необхідність внесення 
доповнень до цивільних кодексів: у ЦК Росії — до глави 59 «Зобов’язання 
внаслідок заподіяння шкоди» і глави 48 «Страхування»; у ЦК України — до 
глави 82 «Відшкодування шкоди» і глави 67 «Страхування».

Саме цим шляхом пішло законодавство Франції. З метою приведен-
ня у відповідність Цивільного кодексу з Екологічним кодексом та інши-
ми природоохоронними законами були підготовлені доповнення до ЦК в 
такій редакції: «Особа, яка завдала шкоду навколишньому середовищу, 
зобов’язана її відшкодувати. Екологічна шкода підлягає відшкодуванню в 
повному обсязі». Прийняття їх планується в 2014 р., причому необхідність 
цього визнають і представники всіх гілок державної влади, і правознавці.

Слід також зазначити, що в названих законах Росії та України про охо-
рону навколишнього середовища, котрі є основоположними у цій сфері 
правового регулювання, передбачена, хоча й у вигляді відсильних норм, 
відповідальність за порушення природоохоронного законодавства. Варто 
було б привести ЦК у відповідність з цими законами. Адже цивільний ко-
декс — більш загальний, базовий закон, положення якого повинні розвива-
тися в спеціальних законах, до яких належать зазначені та інші природо-
охоронні закони.

Інститут «зобов’язання внаслідок заподіяння шкоди» традиційно спря-
мований і забезпечує захист особистих, індивідуальних інтересів суб’єктів 
права: майнових (відшкодування заподіяної шкоди) і немайнових (компен-
сація моральної шкоди). Спричинення екологічної шкоди — це порушен-
ня не тільки особистих, але й суспільних інтересів. Доповнення цивільних 
кодексів положеннями про зобов’язання внаслідок заподіяння екологічної 
шкоди означатиме, що відповідні правові норми стануть не лише приват-
ноправовими, а й публічно-правовими. Підтримка балансу публічних і при-
ватних інтересів — одна з найактуальніших проблем цивілістики в сучас-
них умовах.

Відшкодування екологічної шкоди і відновлення якості навколишнього 
середовища досі більшою чи меншою мірою здійснюється за рахунок дер-
жави і є неабиякою видатковою статтею державного бюджету. Змінити цю 
тенденцію з тим, щоб відшкодування екологічної шкоди здійснювалося, як 
правило, суб’єктами господарювання — джерелами забруднення — вкрай 
важливо в сучасному світі, в епоху бурхливого розвитку науково-технічно-
го прогресу, побічним негативним результатом якого є негативний вплив на 
навколишнє середовище.
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Інститут покарання в США та його вплив на удосконалення 
положень кримінального законодавства України

У статті досліджуються основні та додаткові покарання за федеральним за-
конодавством США. Аналізуються особливості застосування таких покарань, 
як смертна кара, довічне позбавлення волі, штраф за законодавством США та 
України. Особлива увага приділяється додатковим покаранням, які відсутні 
в законодавстві України: реституція, повідомлення потерпілих, позбавлення 
окремих прав. Пропонується доповнити КК України новими статтями. Особливу 
увагу автори звертають на позитивний досвід США у сфері застосування ци-
вільно-правових та кримінально-правових заходів виправлення та безпеки, які 
застосовуються одночасно з покараннями або замість них. Робиться висновок, що 
американська система покарань є більш гнучкою і ефективною.

Ключові слова: покарання, кримінальне законодавство, штраф, позбавлення 
волі, пробація, реституція, смертна кара.
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Перспективи державної політики у сфері кримінальної юстиції та за-
безпечення правопорядку в Україні орієнтують на системне реформуван-
ня національного кримінального законодавства. Зокрема, передбачається 
оновлення положень чинного Кримінального кодексу (далі — КК) Украї-
ни та створення окремого Кодексу України про кримінальні проступки 
(далі — КУпКП).

Законодавець у 2008 р. вже зробив серйозні кроки щодо гуманізації 
кримінальної відповідальності та покарання (це випливає із змісту Закону 
України від 15 квітня 2008 р. «Про внесення змін до Кримінального та Кри-
мінально-процесуального кодексів України щодо гуманізації кримінальної 
відповідальності» [14]).

Також слід звернути особливу увагу на зміни в кримінальному законодав-
стві, пов’язані з набуттям чинності 20 листопада 2012 р. нового Криміналь-
ного процесуального кодексу України. Це стосується, по-перше, положень, 
які регулюють кримінальне провадження щодо кримінальних проступків (ці 
положення вводяться в дію одночасно з набранням чинності Законом Украї-
ни про кримінальні проступки), а, по-друге, положень Закону України, який 
набув чинності одночасно з новим КПК України «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України у зв’язку із прийняттям Кримінального 
процесуального кодексу». Зокрема, актуальним у контексті даної статті є 
впровадження в кримінальне законодавство України положення про угоду 
про примирення, яке значно впливає на весь інститут призначення покаран-
ня і звільнення від покарання за КК України. Наприклад, тепер у випадку 
затвердження вироком угоди про примирення або про визнання вини суд 
призначає покарання, узгоджене сторонами угоди (ст. 65 КК України).

Отже, суд приймає рішення про звільнення від відбування покарання 
з випробуванням у випадку затвердження угоди про примирення або про 
визнання вини, якщо сторонами угоди узгоджене покарання у вигляді ви-
правних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмежен-
ня волі, позбавлення волі на строк не більше п’яти років, а також узгоджене 
звільнення від відбування покарання з випробуванням. До 2012 р. ці поло-
ження взагалі не існували ані в кримінальному, ані в кримінальному про-
цесуальному праві України і їх поява певним чином змінює доктринальні 
положення кримінального права України [13].

Разом з тим, зазначені нормативно-правові акти, на наш погляд, об-
межено підійшли до комплексного реформування інституту покарання 
в частині удосконалення його мети, системи, видів, встановлення від-
новлювальних процедур, виокремлення відповідних заходів безпеки 
тощо. При цьому, як видається, не був достатньою мірою врахований 
позитивний іноземний досвід, зокрема й американський, на важливості 
якого акцентують увагу чимало сучасних дослідників. Відтак актуаль-
ним у науковому плані є окреслення напрямів вдосконалення інституту 
покарання в Україні зважаючи на американський досвід у нормативній 
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та правозастосовчій сферах. Це ми визначаємо як мету нашого дослі-
дження у цій статті. 

На початку розгляду визначених вище питань хотілося б зауважити 
таке: якщо мова йде про використання американського досвіду, то най-
більш виваженим у науково-практичному плані є звернення до федераль-
ного кримінального законодавства США (зокрема, через пріоритетність 
федеральних норм порівняно з норами окремих штатів, через схожість і 
порівняність федерального американського кримінального законодавства 
з європейським, через сувору регламентацію видів покарань та процедури 
їх призначення тощо). З урахуванням цього подальший розгляд матеріалу 
буде базуватися саме на дослідженні досвіду американського криміналь-
ного законодавства цього рівня. Воно, до речі, не тільки кодифіковане у 
формі Закону від 25 червня 1948 р. (із змінами та доповненнями) та вклю-
чене до розділу 18 «Злочини та кримінальний процес» Зведення законів 
(далі — ЗЗ) США, а й систематизоване у вигляді інкорпорованого норма-
тивно-правового акта — Федерального кримінального кодексу та правил 
(далі — ФККП) США (а це безпосередньо сприяє об’єктивності та ефек-
тивності його порівняння з чинним КК України) [23].

Крім того для правозастосовчого аспекту важливим є те, що положення 
про покарання безпосередньо визначені спеціальним федеральним норма-
тивно-правовим актом під назвою «Керівництво з призначення покарань» 
[29], а також врегульовані судовою практикою у відповідних рішеннях Вер-
ховного Суду США та федеральних окружних судів. У своєму системному 
поєднанні згадані нормативні документи створюють дійсно високий рівень 
кримінально-правових стандартів щодо інституту покарання, дозволяючи 
виявити низку корисних і ефективних положень, які заслуговують на ви-
вчення, запозичення та запровадження у національне правове поле.

Що ж конкретно можна було б вирізнити у кримінальному законодав-
стві США (на рівні федерації) в частині інституту покарання, щоб потім 
використати цей досвід для вдосконалення кримінального законодавства 
України та практики його застосування? Передусім звертає на себе ува-
гу сама американська система покарань. З одного боку вона має караль-
ний характер (через наявність смертної кари, тривалих строків тюремного 
ув’язнення, значної кількості спеціального контингенту в тюремних уста-
новах, обсягу фінансування пенітенціарних програм тощо) і в цій частині, 
безумовно, заслуговує на критичну оцінку, однак з іншого — в ній існують 
гнучкі механізми призначення покарання, широко застосовуються альтер-
нативні покаранню форми кримінально-правового впливу, запроваджена 
практика відновлювального правосуддя, наявні примирні процедури, ре-
ально забезпечене відшкодування винними матеріальної або моральної 
шкоди жертвам злочинів тощо, що свідчить про відповідний рівень її гу-
манності та становить науковий інтерес [15, c. 231–232]. Важливим є той 
факт, що метою покарання в США є не тільки кара та превенція (ці складо-
ві мети покарання також виділено у ч. 2 ст. 50 КК України), а й позбавлення 
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можливості вчиняти злочини та реабілітація (§ 3553(а) розділу 18 ЗЗ США) 
[18, c. 77].

У цьому плані цікавим є положення, що позбавлення можливості вчи-
няти злочини полягає в тому, що суспільство здійснює свій захист через 
тривалу ізоляцію злочинців (наприклад, у місцях позбавлення волі) та 
створення таких умов, які унеможливлюють деструктивний прояв кри-
мінальної поведінки, а реабілітація — в наданні засудженому можливості 
отримати необхідну освіту, професійну підготовку, медичне чи інше обслу-
говування найефективнішим чином. Відтак уявляється, що законодавча 
вказівка на ці дві складові мети покарання у ч. 2 ст. 50 КК України дійсно 
відбивала б не тільки ідею гуманізації кримінальної відповідальності, а й 
встановлювала б новий якісний рівень соціальних зв’язків засудженого з 
громадськістю, спільнотою.

Разом з тим, гнучкість механізмів призначення покарання, широке 
застосування альтернативних покаранню форм кримінально-правового 
впливу, запровадження практики відновлювального правосуддя, наяв-
ність примирних процедур, реальне забезпечення відшкодування винни-
ми матеріальної або моральної шкоди жертвам злочинів, використання 
цивільно-правових засобів судового захисту та інші положення свідчать 
про відповідний рівень гуманності американської системи кримінального 
покарання. Оцінюючи в цілому систему покарання у США на предмет її 
суворості, слід пам’ятати, що цей феномен має історично мінливий харак-
тер, оскільки залежить від цивілізованості суспільства, характеру його 
економіки, ступеня антагонізму психіки людей та багатьох інших чинників 
[1, c. 527].

Федеральний закон зазначає тільки види покарань, деталізуючи їх зміст, 
процедуру призначення та співвідношення між собою (гл. 227 «Вироки» і 
228 «Вирок у вигляді смертної кари» ч. ІІ «Кримінальний процес» розд. 18 
ЗЗ США). Самого ж визначення покарання ФККП США не дає, покладаю-
чи вирішення цього питання на кримінально-правову доктрину та судову 
практику, але й там воно зустрічається не завжди. В умовах сьогодення, як 
стверджує американський дослідник Д. Гарленд, покарання у США є про-
блематичним та не досить дослідженим аспектом суспільного життя, раціо-
нальний шлях його обрання поки що не зовсім зрозумілий [24, p. 3].

У зв’язку з цим інший американський науковець Дж. Дресслер вважає, 
що не можна дати визначення поняття «покарання», прийнятного у всіх 
контекстах, та що будь-яке визначення вразливе для критики. Разом з тим 
особа зазнає покарання якщо представник держави відповідно до повнова-
жень, наданих йому в силу кримінального засудження цієї особи, з наміром 
спричиняє їй біль чи як-небудь примушує зазнавати наслідків, що зазви-
чай вважаються неприємними [22, p. 3-4].

В одному зі словників юридичних термінів покарання визначається як 
«будь-який біль, страждання, кара, обмеження, що покладаються на особу 
відповідно до норм права та за рішенням чи вироком суду за злочин чи кри-



Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал «Порівняльно-правові дослідження», 2014, 1

159

Інститут покарання в США та його вплив на удосконалення положень кримінального…

мінальне правопорушення, вчинене нею, або за невиконання обов’язку, що 
передбачений законом» [28, p. 257]. За переконанням Г. Пеккера, покарання 
має такі ознаки: 1) воно являє собою страждання чи інші несприятливі на-
слідки; 2) воно призначається за порушення норми права; 3) йому піддаєть-
ся особа за вчинене нею правопорушення (злочин); 4) воно застосовується 
особами, які самі не притягуються до відповідальності; 5) воно признача-
ється та застосовується «правовою системою, проти якої вчинений злочин» 
[26, p. 21]. Доктор С. Рейд розуміє під покаранням будь-який з призначе-
них судом заходів (наприклад, штраф, пробацію, виправні роботи, тюремне 
ув’язнення тощо), що застосовується до особи на підставі закону після ви-
знання її кримінальним злочинцем [27, p. 79].

Набагато більша увага, в тому числі й у федеральному законодав-
стві, приділяється питанням встановлення цілей кримінального по-
карання. До ХХ ст. у США переважно застосовувалися дві теорії по-
карання, що знаходили вираз у його цілях: ретрибутивна та теорія 
залякування [17, c. 3]. Сучасними цілями покарання в США визнають-
ся: 1) кара («punishment»); 2) стримування кримінальної поведінки чи 
превенція («deterrence»); 3) позбавлення можливості вчиняти злочини 
(«incapacitation»); 4) реабілітація («rehabilitation»). Перелічені чотири 
цілі покарання закріплені на федеральному рівні в положеннях § 3553(а) 
розд. 18 ЗЗ США. Вони були включені туди ухваленим у 1984 р. Законом 
«Про реформу системи покарання», який вважався складовою частиною 
Комплексного закону про контроль над злочинністю, прийнятого в тому 
ж році [23, p. 1033].

Не важко помітити, що перші дві цілі — кара та превенція (стримування 
кримінальної поведінки) — прямо відображені й у цілях покарання в КК 
України, а тому цілком і повністю співпадають з їхнім змістом, за виклю-
ченням лише специфіки законодавчих уточнень. Так, на думку федераль-
ного законодавця, кара повинна відображати всю серйозність посягання, 
сприяти повазі до закону та бути справедливою щодо вчинення злочину, а 
стримуючий вплив має бути адекватним кримінальній поведінці.

Щодо інших двох цілей — позбавлення можливості вчиняти злочини 
та реабілітації, то вони потребують більш детального розгляду, оскільки 
безпосередньо не передбачені кримінальним законодавством України. Так, 
позбавлення можливості вчиняти злочини має забезпечити захист суспіль-
ства від вчинення обвинуваченим злочинів у майбутньому. Цей різновид 
цілей покарання не є частиною спеціальної превенції, а належить до його 
самостійної мети. Суспільство може захистити себе від злочинців шляхом 
їх ізоляції чи виключення із своїх членів.

Перший спосіб означає, що поки засуджений ізольований і перебуває в 
тюрмі, він позбавляється можливості вчиняти суспільно небезпечні діяння; 
другий — коли засудженому призначають покарання у вигляді довічного 
позбавлення волі чи смертної кари. Позбавлення можливості вчиняти зло-
чини реалізується повною мірою лише у випадку страти злочинця, оскіль-
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ки засуджені можуть вчиняти та часто вчиняють злочини, перебуваючи за 
гратами.

Реабілітація як мета покарання являє собою надання обвинувачено-
му можливості отримання необхідної освіти, професійної підготовки, ме-
дичного чи іншого виправного обслуговування найефективнішим чином. 
Отже, реабілітація — це сукупне поняття, вона є різновидом виправлення 
засудженого шляхом належного поводження з ним. Її досягнення не про-
являється у спричиненні страждань, а реалізується шляхом виявлення та 
усунення причин кримінальної поведінки, переконання, перевиховання, 
морального оновлення, спонукання до поведінки, яка може стати підставою 
для дострокового звільнення від відбування покарання. Слід, однак, мати 
на увазі, що злочинець може використати реабілітацію в своїх особистих 
інтересах, пристосувавшись до її умов і прагнучи якомога швидше вийти 
на волю й продовжувати злочинну діяльність.

Поняття «система покарань» у кримінальному праві США розроблене 
недостатньо, а тому говорити про нього можна лише умовно. Незважаю-
чи на це, у федеральному кримінальному законодавстві саме покарання, 
залежно від застосування таких його видів як смертна кара та тюремне 
ув’язнення, є критерієм класифікації посягань на групи (фелонії, місдимі-
нори та порушення) та на відповідні класи (фелонія класів A, B, C, D, E; 
місдимінори класів A, B, C). При цьому покаранню в США підлягають як 
фізичні, так і юридичні особи.

Аналізуючи покарання у федеральному кримінальному законодавстві 
США, можна виокремити їх основні та додаткові види. Основними видами по-
карань вважаються: 1) смертна кара; 2) тюремне ув’язнення в усіх його різно-
видах (наприклад, довічне чи на певний строк); 3) штраф. Усі основні покаран-
ня можуть бути не тільки передбачені в законі як альтернативи одне одному, а 
й різним чином поєднуватися (наприклад, поряд зі смертною карою чи тюрем-
ним ув’язненням може бути також призначений і штраф, хоча допускаєть-
ся, щоб смертна кара чи позбавлення волі виконувалися й без застосування 
штрафу). Специфічним кримінально-правовим заходом є пробація.

Поряд з кримінальним покаранням широкого розповсюдження набула 
практика використання цивільно-правових засобів судового захисту чи 
цивільних санкцій (наприклад, у випадках: шахрайства, предметом якого є 
частини літальних або космічних апаратів у торгівлі між штатами або між-
народній торгівлі — § 38(с) розд. 18 ЗЗ США; «харасменту» свідків і по-
терпілих (тобто незаконних дій, що спричиняють суттєвий емоційний стрес 
потерпілим і свідкам — їх переслідування, надокучливі чи які-небудь інші 
небажані контакти з ними — § 1514 розд. 18 ЗЗ США; рекетирської діяль-
ності — § 1964 розд. 18 ЗЗ США тощо). Зазвичай цивільні санкції полягають 
у значних штрафах чи конфіскації майна. При цьому Верховний суд США 
на прикладі справи «Сполучені Штати проти Урсері» (1996 р.) визнав, що 
застосування цивільних санкцій (зокрема, конфіскації майна у цивільно-
му порядку) не становить собою покарання, що підпадає під заборону по-
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двійного переслідування на підставі п’ятої поправки до Конституції США 
(United States v. Ursery, 518 U.S. 267 (1996).

Проаналізуємо далі докладніше перелічені нами вище основні види по-
карання у США (на федеральному рівні).

Нині у США кримінальне законодавство федерації та 38 штатів перед-
бачає покарання у вигляді смертної кари. Цей вид покарання є надзвичай-
ним засобом впливу на злочинність і застосовується за вчинення особливо 
тяжких фелоній при обтяжуючих обставинах у випадках, спеціально пе-
редбачених законом. Наприклад, на федеральному рівні положення щодо 
застосування смертної кари визначені гл. 228 «Вирок у вигляді смертної 
кари» розд. 18 ЗЗ США.

Так, згідно з § 3591 цієї глави підсудний підлягає в обов’язковому поряд-
ку смертній карі, якщо він визнаний винним у вчиненні: 1) шпигунства або 
державної зради; 2) будь-якого іншого посягання, що передбачає покарання 
такого виду (за певних умов), а саме: а) умисного вбивства; б) умисного тяж-
кого тілесного ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого; в) умисно-
го діяння, при якому настання смерті потерпілого було неминучим або яке 
супроводжувалося застосуванням особливих засобів, які зумовили смерть 
потерпілого; г) умисного насильницького діяння, при якому винна особа усві-
домлювала небезпечний ризик настання наслідків у вигляді смерті потер-
пілого, та якщо такі наслідки настали; 3) посягання, що є частиною продо-
вжуваного злочинного діяння, пов’язаного з наркотиками, якщо винна особа: 
а) мала справу не менш ніж з подвійною кількістю контрольованих речовин, 
вказаних у законодавстві; б) була головним виконавцем, організатором або 
керівником такого діяння та з метою перешкоджання розслідуванню чи пе-
реслідуванню цього діяння або іншого злочину, пов’язаного з ним, вчинює 
замах на вбивство або свідомо спрямовує, радить, уповноважує або сприяє 
іншому здійснити посягання на державного службовця, присяжного, свідка 
або члена сім’ї такої особи [23, p. 1051–1052].

Необхідною підставою для застосування смертної кари є досягнення ви-
нним 18-річного віку (при цьому верхньої вікової межі для смертної кари в 
США не існує) та врахування судом факторів (обставин), що пом’якшують 
та обтяжують покарання, викладених у § 3592 розд. 18 ЗЗ США. Типови-
ми обставинами, що пом’якшують покарання при призначенні смертної 
кари, є: зменшена здатність щодо оцінки своєї поведінки; примус; незна-
чна участь у посяганні; рівнозначність обвинувачення поряд з іншим спі-
вучасником; відсутність кримінальної поведінки у минулому; серйозний 
психічний чи емоційний розлад; згода потерпілого та будь-які інші факто-
ри. Обставини, що обтяжують покарання при призначенні смертної кари, 
поділяються на кілька груп.

1. Обставини, що обтяжують покарання у випадку вчинення шпигунства 
чи державної зради: а) вчинення раніше актів шпигунства чи державної 
зради; б) серйозна загроза національній безпеці; в) серйозна загроза для 
життя людини.
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2. Обставини, що обтяжують покарання у випадку вчинення умисного 
вбивства: а) заподіяння смерті при вчиненні іншого злочину; б) попереднє 
засудження за насильницьку фелонію, пов’язану з вогнепальною зброєю; 
в) попереднє засудження за посягання, за яке передбачається смертна 
кара чи довічне ув’язнення; г) попереднє засудження за інші небезпечні 
посягання; ґ) серйозна загроза для життя інших людей; д) нетрадиційний 
чи особливо жорстокий спосіб вчинення злочину; е) сприяння вчинен-
ню посягання шляхом винагороди; є) матеріальна вигода; ж) завчасність 
і умисел при підготовці до вчинення посягання; з) попереднє засудження 
за дві фелонії, пов’язані з наркотичними засобами; и) уразливість жертви; 
і) попереднє засудження за федеральні посягання, пов’язані з торгівлею 
наркотиками; ї) втягнення у продовжуване злочинне діяння, пов’язане з 
продажем наркотиків неповнолітнім; й) вчинення посягання проти пред-
ставників держави; к) попереднє засудження за сексуальний напад чи роз-
бещення дітей; л) вчинення кількох вбивств чи замахів на вбивство.

3. Обставини, що обтяжують покарання у випадку вчинення посяган-
ня, пов’язаного з незаконним обігом наркотиків: а) попереднє засуджен-
ня за посягання, за яке передбачалася смертна кара чи довічне тюрем-
не ув’язнення; б) попереднє засудження за інше небезпечне посягання; 
в) попереднє засудження за небезпечну фелонію, пов’язану з незаконним 
обігом наркотичних засобів; г) використання вогнепальної зброї; ґ) роз-
повсюдження наркотиків серед осіб, які не досягли 21-річного віку; д) роз-
повсюдження наркотиків поблизу шкіл; е) використання неповнолітніх для 
збуту наркотиків [18, c. 93–96].

Ухвалення останнім часом федеральних законів щодо протидії органі-
зованій злочинності та тероризму в Америці значно розширює коло випад-
ків застосування смертної кари. Щодо права на помилування засуджених 
до смертної кари, то ним наділений президент США (на рівні федерації) 
чи губернатор штату (на рівні окремого штату). Сам засуджений має право 
на апеляцію. Слід відзначити, що за вироками про смертну кару апеляція 
здійснюється автоматично.

Відповідно до положень § 3596 гл. 228 розд. 18 ЗЗ США особа, засуджена 
до смертної кари, передається у відання Генерального атторнея (міністра 
юстиції) та перебуває там до закінчення процедур апеляційного оскаржен-
ня рішення про засудження та перегляду вироку. Коли надходить час ви-
конання вироку, Генеральний атторней передає засудженого до смертної 
кари федеральному судовому виконавцеві, який здійснює контроль за ви-
конанням вироку. Покарання у вигляді смертної кари виконується на те-
риторії того штату, де його було винесено, та способом, передбаченим за-
конодавством цього штату [5, c. 166]. Якщо законодавство цього штату не 
передбачає смертної кари, то суд визначає інший штат, де страта дозволя-
ється.

Якщо вирок у вигляді смертної кари винесено щодо вагітної жінки, то 
він не виконується доки така жінка вагітна. Не виконується вирок у вигляді 
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смертної кари щодо психічно хворих осіб та осіб, які внаслідок психічної 
неповноцінності позбавлені можливості усвідомлювати смертну кару та 
чому вона була їм призначена. В останньому випадку федеральне судочин-
ство США не завжди було послідовним. Так, переглядаючи у 2002 р. справу 
«Пенрі проти Лінафа» (Penry v. Lynaugh, 492 U.S. 302 (1989), Верховний суд 
США постановив, що «не існує національного консенсусу з приводу страти 
осіб, які мають затримку в розумовому розвитку», однак у справі «Аткінс 
проти Вірджинії» (2002 р.) цей суд вже чітко зазначив, що «такий консен-
сус досягнуто через тринадцять років після справи Пенрі та страта осіб, 
які мають затримку в розумовому розвитку, суперечить восьмій поправці 
до Конституції США» (Atkins v. Virginia, 536 U.S. 304 (2002)). Отже, страта 
розумово відсталих осіб у США нині вважається жорстоким і незвичним 
покаранням, через що суворо забороняється.

Найпоширенішими способами страти є: електричний стілець, газова ка-
мера, ін’єкція з отрутою, повішення та розстріл. У деяких штатах засудже-
ний до смертної кари сам може обрати спосіб виконання вироку (напри-
клад, у штаті Північна Кароліна — газову камеру або отруйну ін’єкцію, у 
штаті Юта — отруйну ін’єкцію або розстріл). В Україні, як відомо, з 2000 р. 
смертна кара не застосовується. Наприкінці 1999 р. Конституційний Суд 
України визнав цей вид покарання неконституційним. Але і в Україні, і в 
Росії, а раніше в СРСР смертна кара виконувалася лише одним способом — 
шляхом розстрілу.

Цікавим у науково-практичному плані є таке питання: скільки витрача-
ється з бюджету на процедуру застосування смертної кари? Вартість цього 
виду покарання коливається в різних штатах. У штаті Флорида «загальна 
вартість» процедури засудженого до смерті, включаючи тюремні та судові 
витрати, — $ 3,2 млн., у Теннессі — $ 5 млн., у Меріленд — $ 7 млн., що у 
13 разів дорожче сорока років тюремного ув’язнення [10, c. 439]. 

Завершуючи розгляд регулювання застосування смертної кари в США, 
слід дійти певних висновків. По-перше, кожне суспільство саме вирішує, 
бути смертній карі чи ні (наприклад, за деякими даними 70–80 % опитаних 
американців виступили на підтримку винесення смертних вироків за вбив-
ства). 

По-друге, смертна кара у США — це не буденний, а винятковий захід, 
який тягне численні витрати з бюджету та застосовується лише за особли-
во тяжкі злочини (умисне вбивство, державну зраду, тероризм тощо). Сама 
погроза застосування смертної кари може утримати людей від вчинення 
злочинів і тільки це виправдовує її збереження, однак такий вид покаран-
ня призначається в США непослідовно, а вироки виконуються рідко та че-
рез довгий період часу після їх винесення, чим знижується ефективність 
покарання. Разом з тим якщо існує хоча б один відсоток сумніву щодо вини 
підсудного, то виправданою мірою застосування смертної кари назвати не 
можна. Окремі автори стверджують, що там, де існує суворіше законодав-
ство щодо злочинців, показник стану злочинності значно нижчий [20, c. 154].
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По-третє, питання про смертну кару в Україні вирішене однозначно. 
Разом з тим мораторій будь-якої держави на смертну кару є складним по-
літичним рішенням, оскільки будь-яке суспільство може повернутися до 
застосування смертної кари, зокрема, щоб цивілізованим шляхом обмеж-
ити навалу тероризму чи організованої злочинності (наприклад, саме таку 
думку висловили 65 % опитаних нами працівників правоохоронних органів 
України). Дійсно, людство може й не здолати ці глобальні загрози, якщо 
буде зупинятися перед певними умовностями та обмеженнями.

На нашу думку, міжнародне кримінальне законодавство щодо бороть-
би з тероризмом і організованою злочинністю має бути однаковим для всіх 
держав. Тоді, наприклад, у терориста, який захопив літак, не залишиться 
вибору щодо посадки у державі з більш м’якими законами, оскільки будь-
де злочинця очікуватиме однакове суворе покарання. До того ж, вирішую-
чи полеміку про доцільність чи недоцільність смертної кари в суспільстві, 
чомусь забувається принцип «золотої середини», який стосується встанов-
лення смертної кари тільки за один вид злочину — умисне вбивство. Таким 
чином, знання про ситуацію щодо смертної кари у США допоможе україн-
ським юристам виважено та помірковано підійти до формування держав-
ної кримінально-правової політики у майбутньому та критично оцінити її 
в минулому. У США у 2012 р. були приведені у виконання 43 смертні ви-
роки — це стільки ж, скільки у 2011 р., але в меншій кількості штатів [21].

Під тюремним ув’язненням у США розуміють застосування покарання 
у вигляді позбавлення волі. Воно може бути довічним чи призначатися на 
певний строк. Також у літературі зустрічається трохи інша класифікація 
видів тюремного ув’язнення, відповідно до якої це покарання може бути: 
1) короткостроковим (як правило, призначається за місдимінори на строк 
до 1 року); 2) довгим (від кількох десятків до кількох сотень років); 3) дові-
чним (призначається за особливо тяжкі фелонії, як альтернатива смертній 
карі, за сукупністю вироків і злочинів, або особі, яка має дві чи три суди-
мості головним чином за фелонії).

Щодо строків тюремного ув’язнення, то це питання по-різному вирішу-
ється на рівні федерації та окремих штатів, а також кримінально-право-
вими доктринами [9, c. 73–85]. Згідно з теорією «нової пенології», що базу-
ється на методах релігійного перевиховання та морального відродження 
особистості, тривалість ув’язнення має залежати передусім від самого зло-
чинця, від його бажання виправитися. Суд, як зазначають М.П. Мелешко 
та Є.Г. Тарло, може застосувати й інші доктрини при призначенні покаран-
ня: «справедливо заслуженого» (суд повинен визначити точний строк по-
карання) чи «вибіркового позбавлення можливості вчиняти злочини» (суд 
повинен визначити потенційну небезпеку злочинця та призначити продо-
вжуваний строк ув’язнення) [6, c. 49].

Саме останні дві концепції знайшли своє законодавче закріплення в 
американському федеральному кримінальному законодавстві, де зазнача-
ється, що суд має винести справедливий вирок та забезпечити подальший 
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захист суспільства від вчинення обвинуваченим злочину (§ 3553 «Винесен-
ня вироку» розд. 18 ЗЗ США). 

Засуджений до тюремного ув’язнення відбуває покарання у федераль-
ній тюрмі, а за певних обставин — у тюрмі штату чи місцевій тюрмі. Як 
правило, у тюрмах засуджені мають право працювати, займатися спортом, 
спілкуватися між собою, практично безперешкодно пересуватися по тери-
торії тюрми тощо. Молоді люди, які вчинили ненасильницькі злочини та 
засуджені на нетривалі строки позбавлення волі (від 90 до 180 днів), відбу-
вають покарання у виправних будівельних таборах. У цих установах засу-
джені залучаються до роботи, пов’язаної з інтенсивними фізичними наван-
таженнями. В разі потреби таких осіб навчають, лікують від наркоманії чи 
надають консультації з соціальних питань. Нині табори такого типу діють у 
30 штатах й на федеральному рівні.

Виходячи зі змісту § 3594 розд. 18 ЗЗ США довічне тюремне ув’язнення 
може бути двох видів: а) без можливості подальшого звільнення засудже-
ного від відбування цього покарання; б) з можливістю такого звільнення. 
Право призначення якогось одного з цих двох різновидів покарання у ви-
гляді довічного тюремного ув’язнення належить виключно суду. Вчені під-
рахували, що засудження 25-річної особи до довічного ув’язнення тягне за 
собою державні витрати на суму від $ 600 тис. до $ 1 млн. [16]. При цьому, 
проводячи комплексне дослідження питань, пов’язаних з довічним позбав-
ленням волі, українська вчена Л.О. Мостепанюк встановила таке: 1) засу-
джені до довічного тюремного ув’язнення у США користуються практично 
тими ж самими правами, що і засуджені до тюремного ув’язнення на пев-
ний строк (включаючи короткострокові побачення з родичами, відвідуван-
ня процедури поховання членів родини, одержання освіти й професійна 
підготовка тощо); 2) в результаті застосування різних форм дострокового 
звільнення середній термін знаходження у місцях позбавлення волі засу-
джених до довічного тюремного ув’язнення в США складає приблизно 7 
років [7, c. 122, 142]. Отже, довічне тюремне ув’язнення у США не означає 
«кінець буття» для засуджених до цього виду покарання, оскільки, пере-
буваючи за гратами, такі особи користуються фактично однаковим комп-
лексом прав порівняно з іншими засудженими до тюремного ув’язнення, 
мають всі шанси щодо виправлення і самовдосконалення та, що найголо-
вніше, їм надається реальна можливість бути звільненими від відбування 
покарання через певний час.

В Україні питання про довічне позбавлення волі залишається одним з 
найбільш проблемних. По-перше, Україна була не готова економічно до 
його запровадження. Умови, в яких засуджені відбувають це покарання, 
інакше як тортурами і знущанням назвати не можна. Для більшості з них 
це покарання дійсно означає кінець буття або смерть з розтягненням ви-
конання. По-друге, дуже проблемним є механізм помилування для таких 
осіб, адже відповідно до ст. 87 КК України «актом про помилування може 
бути здійснена заміна засудженому призначеного судом покарання у ви-
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гляді довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк не менше 
25 років». Але основним є те, що звернутися за помилуванням такі особи 
можуть лише після відбуття не менше двадцяти років призначеного пока-
рання [11]. Ми не думаємо, що багато осіб можуть дожити до такого строку.

Згідно даних Державної пенітенціарної служби України, станом на 
01.01.2013 р. у 182 місцях позбавлення волі перебувало 147 112 осіб (тут і 
далі в дужках станом на 01.01.2012 р. — 154 029 осіб), за рік чисельність осіб 
у місцях позбавлення волі зменшилась на 6917 осіб (- 4,49%). За січень 2013 
р. ця чисельність зменшилась ще на 1 923 особи — до рекордно низького 
рівня у 145 189 осіб. Чисельність довічно ув’язнених осіб зросла за рік на 
53 особи (за 2011 р. на 61 особу, за 2010 р. на 90 осіб) і склала 1810 осіб (1757 
осіб). Число довічно ув’язнених жінок на початку 2003 р. було 7, в 2005 р. — 
11, а в 2012 р. їх є 21. Тримаються вони в Качанівській ВК 54 (Харків). За-
суджені на строк понад 10 років складають 13,2 тис. осіб (12,6 тис. осіб) [3].

Штраф є одним з головних і, по-суті, єдиним видом покарання, який 
передбачається американським законодавством за більшість злочинів, 
включаючи тяжкі (фелонії). Федеральний закон надає широкі можливос-
ті для призначення цього виду покарання та досить часто спонукає суддів 
до застосування передусім штрафних санкцій до правопорушників. Це ви-
пливає з конструкцій норм ФККП США, оскільки практично кожна кримі-
нально-правова санкція за конкретне посягання передбачає, що спочатку 
винного слід карати штрафом і лише потім тюремним ув’язненням (разом 
із штрафом чи окремого від нього). Одночасно штраф можна застосувати 
в будь-якому поєднанні зі смертною карою, пробацією, реституцією тощо.

Штраф призначається судом лише після з’ясування питання про розмір 
доходів підсудного. З урахуванням цього він може кардинально відрізняти-
ся для засуджених за аналогічні злочини [8, c. 182]. Федеральне криміналь-
не законодавство США (§ 3571 розд. 18 ЗЗ США) за кожну фелонію чи міс-
димінор, що заподіяв смерть людині, передбачає штраф у розмірі до $ 250 
тис. — для фізичних осіб (за місдимінор класу А, що не заподіяв смерть лю-
дині, — до $ 100 тис.; за місдимінори класу В чи С, що не заподіяли смерть 
людині, а також за кримінальне порушення — до $ 5 тис.) і до $ 500 тис. — 
для юридичних осіб (за місдимінор класу А, що не заподіяв смерть люди-
ні, — до $ 200 тис.; за місдимінори класу В чи С, що не заподіяли смерть 
людині, а також за кримінальне порушення — до $ 10 тис.). Для юридичних 
осіб закон передбачає можливість збільшення штрафних санкцій. Так, за 
наявності обтяжуючих обставин розмір кримінальних штрафів для кор-
порацій може сягати кількох десятків мільйонів доларів (максимальним є 
штраф у $ 72,5 млн.). У п. «d» § 3571 розд. 18 ЗЗ США також йдеться про так 
званий «альтернативний» штраф, який базується на прибутку (отриман-
ні винним вигоди від вчинення злочину) чи збитках (втратах від вчинення 
злочину, яких зазнала інша особа, крім обвинувачуваного) від злочинної 
діяльності (в такому випадку штраф призначається у розмірі, не більшому 
подвійної суми прибутку чи збитку).
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Штраф, як правило, сплачується негайно, проте можлива його випла-
та й частинами — відповідно до графіку, що встановлюється судом, чи до 
певної дати. Несплата штрафу без поважних причин тягне за собою до-
датковий штраф і тюремне ув’язнення. Цікаво, що якщо засуджений за 
федеральним кримінальним законодавством «свідомо» не сплачує штраф, 
то він може бути засуджений до будь-якого іншого покарання, що могло 
бути призначене спочатку (§ 3614 (а) розд. 18 ЗЗ США), а якщо він цього 
не робить «умисно» — може бути засуджений до сплати штрафу в розмірі 
до $ 10 тис. чи в двократному розмірі несплаченого штрафу та (або) до тю-
ремного ув’язнення на строк до одного року (§ 3615 розд. 18 ЗЗ США) [23, 
p. 1068]. Відзначимо, що коли засуджений не здійснив оплату штрафу тіль-
ки через бідність, він не може бути ув’язнений.

Кримінальна політика в Україні щодо штрафів є не такою ліберальною, 
як у США. Так, відповідно до ст. 53 КК України якщо засуджений не може 
сплатити штраф і відсутні підстави для його розстрочення, то суд може за-
мінити несплачену суму штрафу громадськими або виправними роботами. 
А якщо сума штрафу складає понад три тисячі неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян і цей штраф призначений як основне покарання, то 
суд може замінити несплачену суму штрафу позбавленням волі. При цьо-
му один день позбавлення волі дорівнює восьми неоподатковуваним міні-
мумам доходів громадян. До уваги береться сума заборгованості, тяжкість 
злочину, а не причини, які перешкоджають сплаті штрафу. Очевидно, таку 
практику важко визнати гуманною.

Заслуговують на увагу й окремі види додаткових покарань, що перед-
бачені кримінальним законодавством США. Зокрема система додаткових 
покарань включає такі види: 1) конфіскація майна; 2) покладення обов’язку 
відшкодувати спричинену шкоду (реституція); 3) дії щодо повідомлення 
потерпілих про рішення суду в кримінальній справі; 4) позбавлення окре-
мих прав тощо. Зокрема, щодо нормативних положень про конфіскацію, то 
федеральний закон передбачає два її види: конфіскацію (вилучення) засо-
бів і знарядь вчинення злочину та власне конфіскацію майна (матеріальної 
вигоди, отриманої внаслідок вчинення злочину).

Перший вид розуміється законодавцем досить вузько: вилучення лише 
за санкціями окремих статей таких предметів як вогнепальна зброя та бо-
єприпаси до неї, матеріали, які містять непристойний зміст, засоби під-
слуховування тощо. Видається, що спеціальну конфіскацію можна було 
б визнати окремим видом покарання й у КК України, адже санкції низки 
статей — ст. 203-1, 204, 208, 209, 300, 301, 306 та деяких інших — передба-
чають конфіскацію спеціальних предметів, знарядь і засобів. Однак норма-
тивного регулювання цих питань положення Загальної частини КК Украї-
ни не здійснюють.

Інший вид — це передусім конфіскація будь-якого майна (рухомого та 
нерухомого), якщо воно було якимось чином (прямо чи побічно) пов’язане 
з вчиненням злочину. Крім цього федеральний закон вирізняє спеціальну 
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конфіскацію (повну чи часткову) додаткових вигод, отриманих внаслідок 
вчинення злочину (глава 232А розділу 18 ЗЗ США), що застосовується за 
злочини, пов’язані зі шпигунством або заподіянням майнової шкоди фізич-
ній особі (у США це, як правило, досить гучні та резонансні кримінальні 
справи, про які постійно пише преса). Людям з українською ментальністю 
поки що важко сприйняти те, що саме через колосальний розвиток у за-
рубіжних країнах, зокрема у США, засобів масової інформації, приватних 
видавництв і шоу-бізнесу американський законодавець був вимушений 
встановити цей вид конфіскації, оскільки медіа-магнати, які зацікавлені 
в рейтингу своїх видань, часто пропонують особі, яка вчинила «резонанс-
ні» злочини, укласти контракт на величезні суми щодо ексклюзивного ви-
світлення подій її кримінальної історії або розслідування такого злочину в 
ЗМІ (газетах, журналах, книгах, кінофільмах тощо), або щодо вербальної 
репрезентації таких матеріалів обвинуваченим. Отже, головний зміст цієї 
конфіскації — позбавити обвинуваченого доходів, які він може отримати 
від різних компаній чи приватних осіб, які прагнуть висвітлити події вчи-
неного ним «резонансного» злочину.

Також федеральний закон окремо передбачає конфіскацію замінних 
цінностей (§ 1963m розд. 18 ЗЗ США). Застосування положень про цей вид 
конфіскації дозволяє вирішити проблему, коли, наприклад, доходи від не-
законного обігу наркотиків зосереджуються на банківських рахунках у 
державах офшорних юрисдикцій, міжнародне співробітництво з правоохо-
ронними органами яких суттєво обмежується законодавством цих держав.

Враховуючи цей американський досвід, доцільно було б, на нашу дум-
ку, у ст. 59 КК України передбачити положення такого змісту: «Якщо на 
момент винесення вироку майно, що підлягає конфіскації, в результаті 
якої-небудь дії чи бездіяльності засудженого не може бути виявлене після 
всіх вжитих заходів, було переведене, продане, депоноване третій сторо-
ні, розміщене за межами юрисдикції суду, суттєво зменшене у розмірі або 
злите з іншим майном, що не може бути відділене звичайним способом, суд 
ухвалює рішення про конфіскацію будь-якого майна засудженого, вартість 
якого не перевищує вартості майна, що має підлягати конфіскації».

В аспекті міжнародного співробітництва цікавим є також такий факт: на 
підставі § 981(і) розділу 18 ЗЗ США та § 881 (е)(1)(Е) розділу 21 «Продукти 
харчування та лікарські засоби» ЗЗ США закон наділяє міністра юстиції та 
міністра фінансів правом передавати відповідний відсоток конфіскованих 
коштів чи майна будь-якій іноземній державі, яка прямо чи побічно бра-
ла участь у арешті або вилученні цих коштів чи майна. Відповідно до ме-
морандуму порозуміння між Міністерствами юстиції та фінансів США від 
4 травня 1995 р. створене керівництво, яке виділяє три категорії відсотків, 
що можуть бути передані іноземній державі: 1) 50 % і більше (практика 
свідчить, що максимальний розмір у цьому випадку сягає 80 %); 2) 40–50 %; 
3) до 40 % (при цьому на визначення суми відсотків для зарубіжної краї-
ни впливають такі фактори: ступінь і характер співробітництва зі США, 
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забезпечення доказової бази, налагодження контактів з банками, надання 
дозволу на проведення спеціальних операцій американській владі тощо) 
[25, p. 30–31]. Слід висловити думку, що співробітництво із США щодо кон-
фіскації майна може бути економічно вигідним для економічних інтересів 
України.

За своєю сутністю конфіскація майна у США все ж таки залишається 
поміркованим цивілізованим покаранням, оскільки не передбачає позбав-
лення засудженого всіх засобів для існування. В зв’язку з цим термінових 
змін, на нашу думку, потребує чинний Перелік майна, що не підлягає кон-
фіскації за судовим вироком відповідно до КК України, оскільки з 1984 р. 
він не переглядався, а отже є рудиментарним і таким, що не відповідає су-
часним прогресивним поглядам щодо права людини на власність. Напри-
клад, у цьому переліку переважно йдеться про предмети, якими зараз рід-
ко хто володіє (кожухи, валянки, скрині тощо), або про майно, що належить 
виключно селянам (сільським мешканцям), — корм, насіння, домашні тва-
рини, сільськогосподарський інвентар тощо. Отже, виходить, якщо особа 
цих речей не має або якщо особа не селянин, а проживає у місті, то у неї 
заберуть все до останнього. До того ж людині ХХІ ст. щоб повністю не втра-
тити зв’язок із оточуючим світом, ймовірно, потрібно залишати при кон-
фіскації майна мобільний телефон, комп’ютер і деякі інші необхідні речі 
та предмети сьогодення. Сподіваємося, що ці зауваження допоможуть кри-
тично оцінити становище щодо конфіскації майна в Україні та відшукати 
шляхи його реформування.

Щодо реституції як виду додаткового покарання у США, то вона переду-
сім спрямована на реабілітацію потерпілого від злочину та робить злочин-
ну діяльність економічно збитковою: чим би не заволоділа винна особа, вона 
все одно поверне це потерпілому чи компенсує вартість заподіяних матері-
альних збитків у порядку кримінального судочинства. Реституція показово 
відбиває відновлювальний характер американського правосуддя: жертва 
злочину не повинна думати, як і звідки повернути собі викрадене (знище-
не) майно, неодержані доходи, різні непередбачувані витрати, оскільки за-
кон охороняє її інтереси і зобов’язує суд призначати цей вид покарання за 
вчинення практично будь-якого злочину (якщо суд не бажає, щоб реститу-
ція була застосована, він має це ретельно мотивувати у вироку). Розмір при-
значеної судом реституції не повинен перевищувати розмір штрафу, який 
може бути призначений за злочин, за яким обвинувачується особа в кримі-
нальній справі. Із загальної суми реституції 65 % має бути сплачено організа-
ції штату, котра здійснює підтримку потерпілих від злочинів у штаті, де був 
вчинений злочин, а 35 % — організації штату, яка призначена отримувати 
з федеральних фондів субсидії для профілактики зловживання алкоголем 
чи наркотиками (§ 3663(с)(3) розд. 18 ЗЗ США) [23, p. 1081]. Враховуючи цей 
американський досвід, висловлюємо пропозицію щодо встановлення у КК 
України норми про реституцію, що значно підсилить кримінально-правовий 
захист потерпілих від злочину, збільшить обсяг їх прав і гарантій (при цьому 
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має бути створений спеціальний компенсаційний фонд потерпілим від зло-
чинів). Ця норма могла б виглядати таким чином:

«Стаття 531. Реституція
1. Реституція полягає у примусовому відшкодуванні засудженим по-

терпілому, державній чи громадській організації матеріальної шкоди, яка 
була завдана у результаті вчинення ним злочину.

2. Застосування покарання у вигляді реституції обов’язково розгляда-
ється судом у будь-якій кримінальній справі. Реституція вважається по-
вною, якщо всі наслідки караного діяння є зворотними, або неповною, коли 
частина наслідків фізичному відновленню не підлягає. У цьому випадку за-
суджений відшкодовує матеріальну шкоду. 

3. Незастосування цього виду покарання має бути мотивовано у вироку 
суду з повідомленням про це потерпілого, державної чи громадської орга-
нізації, які зазнали матеріальної шкоди.

4. Виконання призначеної судом реституції не обмежується строками 
давності».

Серед інших додаткових покарань федеральне кримінальне законодав-
ство США також виділяє дії щодо повідомлення потерпілих та позбавлення 
окремих прав (§ 3555 розділу 18 ЗЗ США), які, як правило, встановлюються 
при вчиненні багатоепізодних чи масових шахрайських махінацій (на нашу 
думку, цей вид покарання вартий на запозичення з огляду на поширення в 
Україні аналогічних злочинів — справа «Еліта-Центру» тощо) [18, c. 78-79].

Таке покарання має багатоцільове призначення: по-перше, жертви шах-
райств, а їх, як правило, буває чимало, отримують певну моральну компен-
сацію, оскільки повідомлення можуть містити пояснення з приводу фабули 
кримінальної справи та призначеного судом покарання; по-друге, в окремих 
випадках повідомлення можуть ініціювати додаткові компенсаційні вимо-
ги до підсудного з боку потерпілих від посягань; по-третє, широка громад-
ськість знайомиться з проблемами, які виникли у людей в результаті вчи-
нення злочинів, які живуть поряд, через що жертвам посягань приділяється 
більш пильна увага та надається допомога державними і громадськими ор-
ганізаціями; по-четверте, інформація, що часом міститься у повідомленнях, 
має вагоме виховне й профілактичне значення (наприклад, відомості про 
невідворотну караність навіть найвитонченішого шахрайства і роз’яснення 
механізмів різних шахрайських схем тощо); по-п’яте, підсудний вимушений 
нести додаткові матеріальні витрати, адже підшукування інформаційного 
видання, складання та редагування повідомлення, його публікація та інші дії 
коштують недешево (разом з тим, суд обмежує суму матеріальних витрат 
при вчиненні дій щодо повідомлення потерпілих до $ 20 тисяч).

Є очевидним, що запровадження норми про вчинення дій щодо повідо-
млення потерпілих у кримінальному законодавстві України стане додат-
ковою гарантією забезпечення прав та інтересів потерпілих від злочинів. 
Спираючись на американський досвід, пропонуємо запровадити у КК 
України таку норму:
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«Стаття 532. Вчинення дій щодо повідомлення потерпілих
1. Одночасно з будь-яким основним чи додатковим покаранням суд може 

призначити засудженому покарання у вигляді вчинення дій щодо повідо-
млення потерпілих, яке полягає у наданні засудженим за злочин, потер-
пілими від якого є три і більше осіб, обґрунтованих і розумних пояснень з 
приводу свого засудження, шляхом направлення таким особам відповідної 
інформації за власні кошти поштою, телеграфом, шляхом розміщення ого-
лошень у визначених місцях або через певні засоби масової інформації чи 
іншим належним чином. 

2. Суд, який призначає засудженому вчинити дії щодо повідомлення по-
терпілих, має конкретизувати в обвинувальному вироку форму реалізації 
таких дій.

3. Загальний розмір витрат засудженого при вчиненні дій щодо повідо-
млення потерпілих не повинен перевищувати суми у п’ятсот неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян».

У науково-практичному плані на увагу заслуговують й інші додаткові 
види покарання у США, наприклад, позбавлення окремих прав. Зокрема, 
воно передбачає: позбавлення американського громадянства (у випадку 
державної зради, вчинення дій, спрямованих на насильницьке повалення 
американського уряду чи використання з цією метою зброї); позбавлення 
виборчих прав; заборону користування майном протягом встановленого 
строку; арешт чи примусовий розпродаж майна.

Також цікавими є й інші аспекти американського досвіду (наприклад, 
дискусія щодо встановлення кримінальної відповідальності юридичних 
осіб в Україні могла б враховувати й систему покарань, що застосовують-
ся за вчинення ними злочинів у США, — штраф, реституція, позбавлення 
права займатися певною діяльністю, ліквідація з конфіскацією майна чи 
без такої тощо). Нині питання про відповідальність юридичних осіб та за-
стосування до них заходів кримінально-правового характеру вирішене в 
Україні відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації 
Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідаль-
ності юридичних осіб», який набирає чинності з 1 вересня 2014 р. [13].

Специфічним кримінально-правовим заходом у США є пробація (від лат. 
«probātio» — випробування), яка, за нашим переконанням, більш тяжіє не 
до основного покарання, як намагаються її представити окремі дослідники, 
а до окремого виду звільнення від покарання та його відбування (субглава 
В «Пробація» глави 227 «Покарання» та субглава А «Пробація» глави 229 
«Нагляд після засудження» розд. 18 ЗЗ США). На думку В.М. Бурдіна, про-
бація — це такий вид звільнення, який об’єднує у собі елементи як умов-
ного засудження, так і відстрочення виконання вироку, а тому після закін-
чення випробувального строку засуджений автоматично звільняється від 
призначеного йому покарання [2, c. 188]. Пробація передбачає направлен-
ня на певний строк (максимум — до п’яти років) засудженого, залишено-
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го на волі, під нагляд чиновника спеціальної служби, якому доручається 
здійснювати контроль і нагляд за його поведінкою. Протягом строку про-
бації засуджений зобов’язаний дотримуватися низки встановлених судом 
умов [6, c. 49]. Суд, який призначає пробацію, має взяти до уваги характер 
і обставини вчиненого, а також біографію, характер і становище обвину-
вачуваного. При цьому пробація застосовується як до фізичних, так і до 
юридичних осіб. Покарання у вигляді штрафу, конфіскації майна, наказу 
про повідомлення потерпілих і реституції може бути призначене поряд із 
застосуванням пробації.

Очевидно, що пробація чимось нагадує звільнення від відбування пока-
рання з випробуванням, однак за своїм змістом належить до більш комп-
лексного та самостійного інституту, оскільки: 1) реально дозволяє засу-
дженому перебувати в центрі уваги суспільства, відчувати на собі його 
піклування та самому брати участь у соціальному житті; 2) дієво впливає 
на виправлення та перевиховання засудженого через залучення його до 
праці, навчання та лікування; 3) справляє відновлювальний вплив на стан 
речей і предметів завдяки тому, що засуджений протягом пробації компен-
сує заподіяну злочином шкоду тощо. На нашу думку, пробацію слід роз-
глядати в контексті відновного правосуддя, яке застосовується в багатьох 
зарубіжних країнах, але поки що в Україні широкого розповсюдження, на 
жаль, не набуло [4, c. 314–316].

Варто зауважити, що з системою покарання у США на федеральному 
рівні тісно пов’язані кримінально-правові заходи виправлення та безпеки. 
Вони виступають ефективним засобом захисту суспільства і призначають-
ся для здійснення превентивного, виховного, виправного, стримуючого, лі-
кувального та іншого спеціального впливу на осіб з кримінальною поведін-
кою, у випадках застосування як поряд з покаранням, так і окремо.

Сутність заходів виправлення та безпеки — досягти мети ресоціалізації 
та нейтралізації, реалізувати функцію профілактики злочинів, здійснити 
неординарний вплив на злочинців (рецидивістів, сексуальних насильників, 
неповнолітніх правопорушників та ін.) і потенційно деструктивні елементи 
(алкоголіків, наркоманів, психопатів, проституток та інших осіб, які вчиня-
ють протиправні дії) на підставі визначених законодавством механізмів [19, 
c. 238–250]. Аналіз федеральних кримінально-правових норм, доктрини та 
судової практики США дає змогу виокремити такі заходи виправлення та 
безпеки у цій державі: а) різного роду громадські обмеження, що включа-
ють у себе також заходи, пов’язані з умовами пробації чи звільнення від 
відбування покарання з встановленням нагляду; б) призначення продо-
вжених чи додаткових строків тюремного ув’язнення; в) примусові заходи 
виховного характеру для неповнолітніх. 

На нашу думку, найбільший інтерес у науково-практичному аспекті 
становить перший серед вказаних вище заходів вид, а саме громадські об-
меження, який може включати різні підвиди: 1) поміщення до «шокових» 
таборів чи реституційних центрів; 2) перебування засуджених у будинках 
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з напіввільним режимом і перервне перебування в тюремному ув’язненні; 
3) встановлення комендантської години; 4) домашній арешт; 5) електро-
нний моніторинг; 6) громадські роботи; 7) заборону обіймати певні посади 
або займатися певною діяльністю; 8) депортацію; 9) примусові заходи ме-
дичного характеру та примусове лікування (в тому числі кастрацію); 10) ін-
формування населення про злочинців; 11) вчинення дій щодо повідомлення 
потерпілих; 12) позбавлення федеральних вигод для осіб, які володіють чи 
торгують наркотиками тощо. 

Зауважимо, однак, що незважаючи на такий розгалужений спектр аме-
риканських заходів безпеки, не всі вони можуть бути взяті на озброєння 
українськими науковцями й практиками в силу вагомих об’єктивних при-
чин (зокрема, застосування кастрації, навіть хімічної, буде негуманним, а 
питання про запровадження електронного моніторингу через брак коштів і 
відповідних технічних можливостей — передчасним). Але більшість з про-
аналізованих вище положень щодо інституту покарання у США варті того, 
щоб бути комплексно вивченими, належним чином оціненими та за наявності 
підстав сприйнятими законодавством у галузі кримінального права України. 

Таким чином, підсумовуючи викладені нами положення, що ґрунтува-
лися на аналізі американського досвіду щодо інституту покарання, можна 
дійти таких висновків:

1) одним з ключових чинників подальшої гуманізації інституту пока-
рання в Україні є вивчення та врахування позитивного іноземного досвіду, 
який базується на використанні передових методів запобігання й стриму-
вання злочинності, на практиці відновлювального правосуддя, на пріори-
тетності захисту потерпілих від злочинів тощо;

2) потребують уточнення складові мети покарання (ч. 2 ст. 50 КК Укра-
їни) в плані акцентування уваги на позбавленні осіб можливості вчиняти у 
майбутньому злочини та на реабілітації засуджених;

3) має бути удосконалена система й види покарання, зокрема: а) нор-
ма про конфіскацію майна (ст. 59 КК України) повинна містити вказівку на 
конфіскацію замінних цінностей; поряд з цим має бути встановлена окре-
ма норма про спеціальну конфіскацію — вилучення відповідних предметів, 
засобів і знарядь вчинення злочину; б) доцільно виділити серед видів до-
даткових покарань реституцію та вчинення дій щодо повідомлення потер-
пілих. Поряд з цим має бути активізоване міжнародне співробітництво з 
США щодо конфіскації майна, що за сучасних умов є економічно вигідним 
для України (через можливість залишення у державі до 80 % усіх конфіс-
кованих коштів). Також потребує ретельного перегляду рудиментарний 
зміст Додатку до КК України (Перелік майна, що не підлягає конфіскації 
за судовим вироком відповідно до КК України);

4) положення про звільнення від відбування покарання з випробуван-
ням (ст. 75–79 КК України) мають бути переформатовані в положення про 
інститут пробації, який сьогодні ефективно діє не лише в США, а й у бага-
тьох країнах Європейського Союзу;
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5) є необхідність встановити в межах Загальної частини КК України 
окремий розділ про заходи безпеки, до яких, поряд з примусовими за-
ходами медичного характеру та примусовим лікуванням (розділ XIV За-
гальної частини КК України), примусовими заходами виховного харак-
теру для неповнолітніх (ст. 105 КК України) віднести й інші види таких 
заходів (зокрема, не потребують значних економічних витрат і видаються 
ефективними такі заходи безпеки: домашній арешт, депортація, інфор-
мування населення про злочинців, позбавлення відповідних прав і вигод 
тощо).
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Вплив рекомендацій Комітету міністрів Ради Європи  
на ефективність цивільного судочинства в Україні

Досліджуються питання процесуального забезпечення ефективності цивіль-
ного судочинства України шляхом імплементації рекомендацій Комітету міні-
стрів Ради Європи відносно шляхів полегшення доступу до правосуддя та прин-
ципів цивільного судочинства, спрямованих на вдосконалення судової системи з 
точки зору доцільності їх запозичення в цивільне судочинство України. Обґрун-
товується недоцільність запровадження примирних процедур (медіації) в ци-
вільному судочинстві України на даному етапі та водночас пропонується як аль-
тернатива «погоджувальне провадження» за спільним зверненням обох сторін із 
відповідними механізмами заохочення. При цьому обґрунтовується необхідність 
запровадження процедури спрощеного провадження та прискореного розгляду 
справи, а також посилення активних повноважень суду як у керівництві ходом 
процесу, так і в процесі доказування. 

Ключові слова: правосуддя, цивільне судочинство, ефективність, оптиміза-
ція, прискорені провадження, спрощення судових процедур, прискорення роз-
гляду, активність, міжнародні стандарти.

Розгляд питань щодо підвищення ефективності цивільного судочинства 
має важливе практичне значення, оскільки відсутність комплексних нау-
кових досліджень, що стосуються питань вдосконалення цивільного проце-
суального регулювання здійснення цивільного судочинства, а також умов, 
за яких воно здатне найбільш повно виконати свою соціальну роль, стає 
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перешкодою на шляху судово-правової реформи в Україні. А відтак, важ-
ливим є, по-перше, розвиток ідей, які допоможуть пізнати стан цивільного 
судочинства та визначити критерії оцінки його ефективності, а по-друге, 
розробка конкретних рекомендацій, спрямованих на досягнення оптималь-
ного цивільного судочинства.

Проблеми ефективності цивілістичного судочинства розглядали в своїх 
роботах багато вчених-процесуалістів, зокрема В.І. Бобрик, К.В. Гусаров, 
С.Ф. Демченко, В.В. Комаров, В.А. Кройтор, М.П. Курило, Д.Д. Луспеник, 
В.І. Саранюк, В.І. Тертишніков, Г.П. Тимченко, С.Я. Фурса, П.І. Шевчук, 
М.Й. Штефан, М.М. Ясинок та ін. Водночас зазначені науковці не дослі-
джували крізь призму ефективності питання імплементації міжнародних 
стандартів відправлення правосуддя в цивільних справах та рекомендації 
Ради Європи щодо поліпшення цивільного судочинства в Україні. Оскільки 
питання процесуального забезпечення ефективності цивільного судочин-
ства залишаються малодослідженими та враховуючи інтеграцію України 
до Європейського Союзу, перспективним напрямом дослідження в науці 
цивільного процесуального права є вивчення та оцінка рекомендацій Ко-
мітету міністрів Ради Європи з точки зору доцільності їх імплементації в 
цивільне судочинство України, що й ставить за мету наша стаття. Поста-
новка питання в такому аспекті є актуальною й з огляду на реалізацію За-
кону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства 
України до законодавства Європейського Союзу».

Науковий інтерес для розв’язання проблеми процесуального забезпе-
чення ефективності цивільного судочинства представляють Рекомендація 
R(81)7 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо шляхів по-
легшення доступу до правосуддя від 14 травня 1981 р. [1] та Рекомендація 
R (84) 5 від 28 лютого 1984 р. щодо принципів цивільного судочинства, спря-
мованих на вдосконалення судової системи [2].

Так, у Рекомендації R (81) 7, враховуючи, що право на доступ до право-
суддя і справедливий розгляд судом, гарантоване ст. 6 Європейської кон-
венції з прав людини, є однією з основних ознак будь-якого демократично-
го суспільства, Комітет міністрів Ради Європи визнає бажаним вжити всі 
необхідні заходи щодо спрощення процедури в усіх можливих випадках з 
метою полегшення доступу приватних осіб до судів при одночасному до-
триманні належного порядку відправлення правосуддя. 

Виходячи із зазначеного, Комітет міністрів Ради Європи рекомендував 
державам-членам вжити всіх необхідних заходів щоб інформувати грома-
дян про засоби захисту своїх прав у суді, а також спростити, прискорити і 
здешевити судовий розгляд у цивільних, торгових, адміністративних, соці-
альних чи податкових справах. Розкриваючи зміст поняття «спрощення», 
Комітет міністрів звертає увагу на застосування заходів щодо полегшення 
або заохочення (де це доцільно) примирення сторін до прийняття справи до 
провадження або ж у ході судового розгляду. Отже, мова йде про запрова-
дження примирних процедур (медіації). 
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Як у російській, так і українській літературі жваво обговорюються пер-
спективи запровадження примирних процедур, які мають здійснюватися 
суддею за клопотанням однієї з сторін при відсутності заперечень іншої 
сторони чи за їх взаємною згодою або за пропозицією суду при згоді сторін 
при підготовці справи до судового розгляду з метою врегулювання спору 
[3, с. 41; 4, с. 135]; або ж запровадити обов’язкову стадію примирення в суді 
першої інстанції [5].

Разом з тим ми не підтримуємо запровадження примирних процедур 
(медіації) в цивільному судочинстві України на даному етапі, оскільки це 
лише збільшить строк остаточного розв’язання судом конфлікту (чому 
може сприяти також і недобросовісна поведінка відповідача з метою затяг-
нути вирішення спору); при цьому сторони не позбавлені можливості досяг-
ти угоди щодо мирного вирішення спору і укласти мирову угоду та подати 
її на затвердження суду як протягом всього часу розгляду справи в суді, 
так і на стадії виконавчого провадження. Крім того, варто згадати й поло-
ження ст. 130 і 173 ЦПК України, згідно з якими на попередньому засідан-
ні або підготовчому етапі основного судового засідання суддя зобов’язаний 
з’ясувати, чи не бажають сторони укласти мирову угоду, для чого навіть 
може оголосити перерву. 

Тому та мета, яку науковці закладають у примирні процедури (медіа-
цію), може бути цілком реалізована під час розгляду справи без шкоди пра-
ву сторін на справедливий судовий розгляд впродовж розумного строку та 
праву на ефективний засіб правового захисту. Крім того, головним аргу-
ментом щодо запровадження досудових примирних процедур називається 
оптимізація доступу до правосуддя [6, с. 131]. Проте цей аргумент з юри-
дичної точки зору є неспроможним, оскільки ані досудові примирні про-
цедури, ані третейське судочинство не є правосуддям за його ознаками, які 
наводить Конституційний Суд України в своєму Рішенні від 10 січня 2008 р. 
№ 1-рп/2008 [7].

Дієвою і ефективною альтернативою примирних процедур (медіації), на 
наш погляд, є запропонована нами модель погоджувального проваджен-
ня, згідно з яким справи, в яких відсутній публічний елемент, порушува-
тимуться за спільним зверненням обох учасників спірних матеріальних 
правовідносин. Характерними рисами погоджувального провадження, на 
нашу думку, мають стати: 1) позивачі — учасники спірних матеріальних 
правовідносин — не є процесуальними співучасниками — співпозивачами, 
бо їх інтереси виключають один одного (хоча це буде одна з форм множин-
ності в цивільному процесі). Вони, наприклад, називатимуться «позивач-1» 
і «позивач-2»; 2) можуть брати участь треті особи на боці одного або іншо-
го позивача; 3) право змінити підставу або предмет позову, збільшити або 
зменшити розмір позовних вимог належить обом позивачам; 4) поширення 
дії всіх засад судочинства, в тому числі принципів змагальності, диспози-
тивності та процесуальної рівноправності сторін; 5) відсутність інституту 
зустрічного позову, так само як і осіб з процесуальним статусом «відпові-
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дач»; 6) позовна заява може містити взаємні вимоги сторін одна до одної; 
7) суд може стягнути кошти або зобов’язати вчинити дії як позивача-1, так 
і позивача-2 або обидві сторони одночасно; 8) справа має вирішуватися за 
одне судове засідання, а рішення оскаржуватиметься лише в апеляційному 
порядку; 9) заперечення однієї зі сторін проти подальшого розгляду спра-
ви в погоджувальному провадженні або недобросовісна поведінка однієї зі 
сторін (наприклад, затягування розгляду справи, ненадання доказів тощо) 
є підставою для «переведення» провадження в загальнопозовне [8, с. 325]. 

Стимулом для сторін використовувати погоджувальне провадження 
може стати, наприклад, встановлення пільгового розміру судового збору 
при зверненні до суду, а також звільнення від виконавчого збору у випад-
ку відкриття виконавчого провадження з примусового виконання рішення 
суду, ухваленого в погоджувальному провадженні, або інші заохочуваль-
ні процесуальні механізми. Як раз про такі заохочувальні механізми і йде 
мова в Рекомендації R (81) 7. Тому, на наше переконання, на сучасному ета-
пі перспективним і дієвим видається запровадження до цивільного судо-
чинства саме такого погоджувального провадження як процесуального ме-
ханізму підвищення ефективності цивільного судочинства, а не примирних 
процедур, рекомендованих Радою Європи.

Далі, в Рекомендації R (81) 7 Комітет міністрів Ради Європи наводить 
зміст поняття «прискорення розгляду» та рекомендує вжити всі можливі 
заходи щодо максимального скорочення строків ухвалення рішення. Для 
цього пропонується розробити механізм, що дозволяє контролювати хід 
розгляду з самого його початку. А також рекомендується розробити заходи 
щодо неопротестованих чи безспірних позовних вимог, з тим, щоб остаточ-
не рішення ухвалювалося швидко, без непотрібних формальностей, осо-
бистих явок до суду чи зайвих витрат. Отже, скорочення строків ухвалення 
рішення пов’язується з активними повноваженнями суду та прискореними 
судовими процедурами розгляду безспірних вимог. 

Можна визнати, що ця рекомендація реалізована в цивільному судочин-
стві України у вигляді положень ч. 4 ст. 10 та ч. 2 ст. 160 ЦПК України, які 
покладають на суд інструктивні, забезпечувальні й вказівні повноваження, 
а також запровадженого наказного провадження. Водночас ми вважаємо, 
що залишається великий резерв для вдосконалення цивільного процесу-
ального регулювання в цій частині, зокрема за рахунок посилення актив-
них повноважень суду та покладення на нього обов’язку щодо вчинення 
процесуальних дій, спрямованих на забезпечення своєчасного розгляду 
справи і недопущення необґрунтованого затягування процесу. 

Для цього ми вважаємо необхідним надання судді на підготовчій стадії 
цивільного процесу повноважень з власної ініціативи, в порядку підготовки 
справи до судового розгляду, витребувати (зобов’язувати надати) докази, 
без яких неможливо розглянути конкретну цивільну справу з огляду на ха-
рактер спірних правовідносин і визначений на цій основі предмет доказу-
вання. Виконавши підготовчі дії, з метою створення умов для ефективного 
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здійснення сторонами їхніх процесуальних прав та забезпечення належної 
підготовки справи до судового розгляду, суддя має в ухвалі про відкрит-
тя провадження у справі попередити про обмежені строки розгляду та 
роз’яснити сторонам їх обов’язок надати всі наявні у них докази або по-
відомити про них суд, встановивши для цього певний строк та роз’яснивши 
наслідки їх несвоєчасного подання. Також пропонується в ухвалі про від-
криття провадження залучати до розгляду справи осіб, які є очевидними 
учасниками спірних правовідносин сторін і яких може стосуватися спір. 
Все це має створити дієві механізми контролю за ходом судового розгляду 
з самого його початку в розумінні Рекомендації R (81) 7.

Також Комітет міністрів Ради Європи пропонує передбачити спроще-
не провадження, уникаючи непотрібних судових засідань та обмеживши 
право оскарження для позовних вимог на незначну суму. Одразу ж варто 
зауважити, що критерій малозначності суми позовних вимог не може бути 
єдиною і достатньою підставою для диференціації судових процедур та 
запровадження такої «особливої процедури», адже залишає поза увагою 
критерії складності справи та характеру позовних вимог. Тобто, малознач-
ність ціни позову ще не означає, що справа не потребує розгляду в судо-
вому засіданні. Така рекомендація Комітету міністрів Ради Європи може 
бути визнана доцільною, але обмеження права на оскарження може стати 
передумовою використання незаконного судового рішення як преюдиці-
ального в наступних спорах між сторонами (наприклад, при пред’явленні 
нового позову про стягнення 3 % річних та інфляції за прострочення ви-
конання грошового зобов’язання). Тому ця рекомендація може бути реалі-
зована лише при одночасному позбавленні ухвалених у такому особливо-
му порядку рішень властивості преюдиціальності із закріпленням чіткого 
переліку позовних вимог, які можуть за вибором позивача розглядатися в 
такому порядку.

В Рекомендації R (84) 5 від 28 лютого 1984 р. визнається необхідність за-
безпечити доступ сторін до спрощених і більш швидких форм судочинства 
та захистити їх від зловживань чи затримок. Зокрема, пропонується наді-
лити суд повноваженнями вести судочинство більш ефективно. При цьому 
зазначається:

— судочинство має складатися не більш ніж з двох судових засідань;
— суд повинен володіти повноваженнями ухвалювати рішення у спра-

ві на основі спрощеної процедури і, якщо це необхідно, накладати на цю 
сторону штраф або ухвалювати рішення про відшкодування збитків іншій 
стороні;

— суд повинен, принаймні в ході попереднього судового засідання, а 
якщо можливо, й протягом всього розгляду, відігравати активну роль у за-
безпеченні швидкого судового розгляду. Зокрема суд у межах предмету 
судового розгляду повинен володіти такими повноваженнями, щоб вима-
гати від сторін надання таких пояснень, які можуть бути необхідними, ви-
магати показання свідків;
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— суд першої інстанції повинен мати повноваження ухвалювати рі-
шення з урахуванням характеру справи, проведення письмового або усно-
го судочинства, або їх поєднання, за винятком випадків, однозначно перед-
бачених законом; 

— вимоги сторін або заперечення у справі, пояснення сторін повинні 
надаватися на максимально ранній стадії провадження і в будь-якому ви-
падку до закінчення його попереднього етапу, якщо такий існує;

— мають бути передбачені конкретні правила, які прискорюють вирі-
шення спору: у випадках, що не терплять зволікань; у випадках, пов’язаних 
з неоспорюваним правом і позовами на невелику суму; у зв’язку з ДТП; 
трудовими спорами; аліментами. Для цього можливо було б використати 
такі заходи: спрощені методи початку розгляду; проведення судового роз-
гляду без засідань або проведення тільки одного засідання; проведення 
виключно письмового або усного розгляду залежно від обставин; активна 
участь суду у веденні справи та виклику свідків і заслуховуванні показань.

Наведені рекомендації, на нашу думку, фактично зводяться до підви-
щення активної ролі суду в процесі доказування та стосуються спрощення 
судових процедур і прискорення судового розгляду цивільних справ.

Реалізація рекомендацій в частині підвищення активної ролі суду має 
відбуватися в цивільному судочинстві України шляхом прояву судом 
власної ініціативи в проведенні процесуальних дій щодо збирання та дослі-
дження доказів. Для усунення неповноти судового розгляду (коли сторони 
через відсутність юридичної освіти, нездатність користуватися правовою 
допомогою чи з інших причин не виконують свій процесуальний обов’язок 
надати суду докази) суд має проявляти активність (ініціативність) в про-
цесі доказування у встановленні обставин справи та перевірки їх доказами. 
Активні судові дії в процесі доказування мають стати засобом усунення па-
сивності сторін у наданні суду доказів.

Рекомендації в частині спрощення судових процедур повинні мати сво-
їм підґрунтям неоднорідність цивільних справ (як за характером спору, так 
і за складністю), які підлягають розгляду і вирішенню в судах у порядку 
цивільного судочинства, що й має передбачати наявність різних шляхів до-
сягнення цілей правосуддя, оптимальних (пристосованих) для тієї чи іншої 
категорії цивільно-правових спорів. А це, в свою чергу, вимагає диферен-
ціації процесуальних форм розгляду справ у суді, розумного спрощення 
процесу з метою його прискорення, полегшення заінтересованим особам 
реалізації права на судовий захист, зменшення їх витрат, пов’язаних з 
процесом, і підвищення таким чином ефективності правосуддя. Диферен-
ціація судових процедур як напрям оптимізації цивільного судочинства 
має зумовлюватись передусім специфікою предмета спору та складністю 
справи. 

Спрощений порядок розгляду і вирішення цивільних справ ми вважає-
мо за необхідне поширити на розгляд цивільних справ, які відносяться за-
звичай до категорії легких, їх вирішення не потребує багато часу і зусиль, 
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а фактичні обставини справи встановлюються на підставі очевидних пись-
мових доказів та пояснень сторін (необхідність залучення в таких справах 
третіх осіб чи допит свідків зазвичай виключаються). Тому за рішенням 
судді такі справи можуть розглядатися в спрощеному порядку без про-
ведення судового засідання, але з можливою участю сторін у формі спів-
бесіди (водночас залишивши можливість переходу до розгляду справи у 
судове засідання, якщо виникне в цьому необхідність).

Можливим, на наш погляд, з огляду на вищенаведені рекомендації Ко-
мітету міністрів Ради Європи, також видається запровадження прискоре-
ного судового розгляду будь-якої справи (незалежно від характеру спору, 
спірності, малозначності предмета спору чи складності), коли суд на будь-
якому етапі буде вправі застосувати прискорений розгляд і без виклику 
та/або заслуховування сторін негайно ухвалити рішення, якщо: а) позов є 
очевидно законним і обґрунтованим чи навпаки; б) наведено обставини, які 
свідчать про необхідність швидкого вирішення справи (розірвання шлюбу; 
стягнення аліментів на неповнолітніх дітей; виїзд дитини за кордон на лі-
кування за відсутності згоди одного з батьків; вселення до житла тощо). 

Таким чином, забезпечення конституційного права на судовий захист 
багато в чому залежить від ефективності діяльності суддів, від реальності 
доступу до правосуддя тих осіб, чиї права порушені або оспорені. Викла-
дене вище свідчить про актуальність проблеми ефективності правосуддя 
в цивільних справах та визначає не лише подальші напрями дослідження 
теоретичних засад забезпечення ефективного судочинства, але й зумов-
лює пошук нових шляхів вдосконалення цивільного процесуального регу-
лювання відносин у сфері здійснення правосуддя в цивільних справах з 
використанням міжнародних стандартів відправлення правосуддя, опти-
мальних для правової системи України. Це дало б змогу судам швидко і 
правильно вирішувати велику кількість справ, оперативно захищаючи по-
рушені права суб’єктів цивільних правовідносин.
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Договірне регулювання режиму окремого проживання  
подружжя

Статтю присвячено дослідженню регулювання питань, пов’язаних з режи-
мом окремого проживання подружжя на договірних засадах. Аналізується до-
свід зарубіжних країн та можливість запровадження відповідних норм в укра-
їнському законодавстві.

Ключові слова: припинення шлюбу, режим окремого проживання подруж-
жя, сепарація, сепараційна угода.

Зі здобуттям незалежності в українському законодавстві чітко прослід-
ковується тенденція до врегулювання приватноправових відносин на до-
говірних засадах. Не стали винятком і сімейно-правові відносини. В ст. 7 
Сімейного кодексу України [3] (далі — СК) серед загальних засад регулю-
вання вказано, що сімейні відносини можуть бути врегульовані за домов-
леністю (договором) між їх учасниками. Дана норма знаходить своє вияв-
лення у сімейному законодавстві України, як через поіменовані договори, 
так і через можливість для подружжя регулювати свої відносини шляхом 
укладення договору, який може прямо не передбачатися законом, за умо-
ви, що він не суперечить вимогам Сімейного кодексу, іншим законам та мо-
ральним засадам суспільства.

Договірне регулювання сімейних відносин було дуже доречно викорис-
товувати для регулювання сімейних відносин, пов’язаних з режимом окре-
мого проживання. Режим окремого проживання як новела сімейного права 
ще не досить досліджений і потребує вдосконалення засад його правового 
регулювання.
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До питань режиму окремого проживання подружжя в своїх працях 
зверталися, зокрема, такі українські вчені: Л.В. Липець, К.М. Глиняна, 
Б.К. Левківський, В.С. Гопанчук, Н.А. Аблятіпова, С.М. Лепех, М.М. Ясинок, 
І.В. Жилінкова, З.В. Ромовська, Ю.С. Червоний. 

Метою цієї статті є з’ясування можливостей і шляхів регулювання да-
них відносин на договірних засадах в Україні на основі вивчення законо-
давства тих країн, де інститут окремого проживання подружжя (сепара-
ція) давно застосовується і докладно врегульований.

Інститут сепарації відіграє важливу роль у сімейному праві Литви. Од-
нією з підстав для розірвання шлюбу є проживання в режимі сепарації 
протягом щонайменше одного року, що розглядається як непоправний роз-
пад шлюбу.

Відповідно до ст. 3.73 ЦК Литви подружжя може подати спільну заяву 
до суду для затвердження сепарації, якщо між ними укладено угоду щодо 
наслідків їхньої сепарації, які стосуються місця проживання, утримання і 
освіти їхніх неповнолітніх дітей, а також узгодження питань їхнього майна 
та взаємного утримання [8]. 

Коли подружжя уклало угоду щодо правових наслідків сепарації, суд 
затверджує її, якщо вона не суперечить публічному порядку, правам і за-
конним інтересам неповнолітніх дітей чи одного з подружжя. У разі за-
твердження угоди суд має включити її умови в рішення про встановлення 
сепарації.

Відповідно до ст. 59 ЦК Мальти, якщо сепарація відбулася за спільною 
згодою, суд лише погоджує таку сепарацію, яка має бути висловлена в офі-
ційному документі (договорі). Перед затвердженням сепарації суд має по-
яснити сторонам наслідки такого режиму, спробувати примирити їх, а та-
кож може скасувати, змінити чи доповнити положення домовленості сторін 
у разі необхідності. Це затвердження має силу рішення суду про встанов-
лення сепарації [7]. 

Згідно з положеннями ЦК Іспанії у разі подання заяви про встановлення 
сепарації на вимогу обох з подружжя або одного з подружжя за наявності 
згоди іншого має бути поданий проект мирової угоди, в якій повинні бути 
вирішені такі питання: виховання спільних дітей, зокрема розклад спілку-
вання та перебування з тим з батьків, хто проживатиме окремо; якщо це 
необхідно, розклад візитів і спілкування онуків (онучок) та бабусь (дідусів), 
у першу чергу враховуючи інтереси перших; хто буде користуватися сі-
мейним житлом та пов’язаними з ним речами; розподіл витрат, пов’язаних 
зі шлюбом та утриманням, та підстави, на яких ці умови можуть бути змі-
нені; припинення, де це можливо, режиму спільного майна подружжя; ви-
плата утримання одному з подружжя іншим, якщо це передбачено зако-
ном.

Така угода має бути схвалена суддею, за винятком випадків, коли умови 
угоди завдають шкоду інтересам дітей або мають явно упереджений ха-
рактер щодо одного з подружжя. Рішення щодо відхилення угоди має бути 
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вмотивованим. У такому випадку подружжя має подати новий проект на 
розгляд судді. Угоду може бути змінено або доповнено суддею у зв’язку з 
суттєвою зміною обставин. Суддя має право встановити засоби забезпечен-
ня, необхідні для виконання даної угоди. 

Така мирова угода за своєю суттю є угодою, яка визначає відносини між 
подружжям на час їх окремого проживання, тобто є сепараційною угодою 
подружжя [13].

Закон про сімейні відносини штату Нью-Йорк досить докладно регулює 
питання сепарації. Необхідність цього інституту сімейного права була зу-
мовлена тим, що до 2010 р. у сімейному праві Нью-Йорку не було перед-
бачено так званого розлучення без вини, що породжувало багато трудно-
щів. Так, один з подружжя мав брати на себе провину, навіть якщо обоє 
погоджувалися, що шлюб не може бути збережений. Щоб отримати розлу-
чення, одна сторона мала бути звинувачена в жорстокому чи нелюдському 
поводженні, зраді або залишенні іншого з подружжя, чи подружжя мало 
перебувати в режимі сепарації протягом року [9]. 

Згідно з § 200 Закону про сімейні відносини позов про встановлення ре-
жиму сепарації може бути поданий чоловіком чи дружиною проти іншого 
з подружжя без чи з визначенням строку з наступних підстав: 1) жорстоке 
чи нелюдське поводження відповідача щодо позивача, яке піддає небезпеці 
фізичне чи психічне благополуччя позивача, коли спільне проживання з 
відповідачем є небезпечним або недоречним для позивача; 2) у разі коли 
відповідач залишив позивача; 3) небажання або відмова відповідача ма-
теріально забезпечувати позивача, коли відповідач зобов’язаний це роби-
ти відповідно до положень закону; 4) подружня зрада з боку відповідача; 
5) ув’язнення відповідача щонайменше на три роки підряд після укладення 
шлюбу.

§ 170 Закону закріплює, що позов про розлучення може бути поданий 
чоловіком чи дружиною щоб отримати рішення суду про розлучення і ро-
зірвати шлюб, зокрема на підставі того, що подружжя проживало окремо 
відповідно до письмової угоди про сепарацію, підписаної сторонами і за-
свідченої у формі, необхідній для визнання документу зареєстрованим, 
протягом щонайменше одного року після укладення даної угоди, і що до-
статні докази були надані позивачем, що він (вона) по суті виконав усі умо-
ви даної угоди. 

Підставою для розлучення може також бути факт окремого проживан-
ня подружжя відповідно до судового рішення про встановлення режиму 
сепарації протягом щонайменше одного року після встановлення такого 
режиму і надання позивачем достатніх доказів, що він (вона) по суті вико-
нав всі умови цього рішення [11]. 

Отже, в Нью-Йорку сепарація може бути встановлена як судом, так і 
угодою сторін. Характерним є те, що саме встановлення сепарації на до-
говірних засадах надавало можливість розлучатися без визначення вини 
одного з подружжя до внесення відповідних змін до Закону про сімейні від-
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носини, адже сепарація за рішенням суду все одно передбачає винну по-
ведінку одного з подружжя.

Досліджуючи досвід США, Л.В. Липець звертає увагу на ряд питань, 
з якими, на думку американських юристів, стикається кожне подружжя, 
яке встановлює режим окремого проживання, незалежно від їх матері-
ального становища, тривалості перебування у шлюбі та решти обставин. 
Проте, аналізуючи його дисертаційне дослідження, слід внести одне уточ-
нення. Науковець визначає сепараційну угоду як модель шлюбного дого-
вору в разі сепарації. Отже, в даному разі мова йде про сепарацію за вза-
ємною згодою подружжя, коли особи можуть зареєструвати таку угоду і 
цим встановити для себе режим сепарації чи спільно звернутися до суду з 
пред’явленням такої угоди. 

Науковець визначає наступний перелік питань, які мають обов’язково 
фіксуватися у сепараційній угоді: 1) хто з подружжя житиме у сімейному 
помешканні, а хто залишає його; 2) з ким із подружжя залишаються про-
живати діти та які умови побачень із дітьми того з подружжя, з ким вони 
не проживатимуть; 3) хто з подружжя несе додаткові та/або непередба-
чені видатки, пов’язані з дитиною (лікування, навчання, гуртки, спортивні 
секції тощо); 4) чи повинен той із подружжя, хто залишив сімейне помеш-
кання, сплачувати комунальні платежі або орендну плату за помешкання, 
в якому проживає інший із подружжя; 5) хто з подружжя та в якій частині 
має сплачувати борги та кредит, оформлені подружжям у шлюбі; 6) чи має 
право той із подружжя, хто залишив сімейне помешкання, безперешкодно 
входити туди і мати ключі від помешкання, де проживає інший з подруж-
жя; 7) термін дії та умови розірвання сепараційної угоди; 8) мета встанов-
лення режиму сепарації; 9) чи має той з подружжя, хто не проживає з ді-
тьми, сплачувати аліменти на дітей; 10) який строк встановлює для себе 
подружжя для примирення з початку дії режиму сепарації; 11) чи є спад-
коємцями дружина/чоловік у стані сепарації [1, c. 158-159]. Цей перелік є 
достатньо обґрунтованим і може бути використаний у разі нормативного 
закріплення договірного регулювання інституту сепарації в Україні.

У Канаді питання, пов’язані з сепарацією, регулює Акт про розлучення. 
Підставою припинення шлюбу є непоправний розпад шлюбу, який наяв-
ний, зокрема, якщо подружжя проживало окремо протягом щонайменше 
року на момент винесення рішення по справі про розлучення і вже про-
живало окремо на час порушення справи [10]. Виходячи з цієї норми можна 
зробити висновок, що за канадським законодавством існує лише фактична 
сепарація.

Незважаючи на існування підстав для розлучення, які ґрунтуються на 
винній поведінці — зрада або жорстоке поводження, — підставою для біль-
шості розлучень є саме окреме проживання. Поширеною є практика, коли 
канадці на стадії розлучення вирішують свої суперечності шляхом укла-
дення угоди. Умови такої сепараційної угоди зазвичай переносяться в рі-
шення суду про розлучення за взаємною згодою.
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Судді зобов’язані під час розгляду справи про розлучення перевірити, 
чи положення щодо утримання дітей були належними. Водночас суддя не 
зобов’язаний досліджувати положення щодо утримання іншого з подруж-
жя, закріплені в сепараційній угоді на момент розірвання шлюбу. 

В більшості випадків якщо між подружжям наявна домовленість щодо 
утримання одного з подружжя, обидва з них готові жити на цих умовах, 
хоча існує велика кількість справ, у яких одна сторона подає до суду з ме-
тою змінити чи припинити дію положення щодо утримання в сепараційній 
угоді [6, p. 117–118]. 

До 1978 р. канадці не могли укладати угоди, що стосувалися їхньої мож-
ливої сепарації у майбутньому, адже такі угоди вважалися руйнівними 
для сімейних стосунків, і визнавалися недійсними з мотивів несумісності з 
публічним порядком. Можливим було укладення шлюбних договорів, про-
те умови такого договору мали бути сформульовані як домовленість щодо 
майна, що діє на час шлюбу, а не у випадку сепарації [12, p. 19]. 

Актом сімейного права провінції Онтаріо передбачена можливість укла-
дення сепараційних угод. Дві особи, які спільно проживали і на час укла-
дення угоди проживають окремо, можуть визначити в угоді свої взаємні 
права і обов’язки щодо: прав власності чи поділу майна; обов’язків щодо 
утримання; права брати участь та скеровувати освіту і моральне вихован-
ня дітей; права опіки і спілкування з дітьми та інших питань (ст. 54).

Оскільки сепараційна угода є різновидом сімейних угод, на неї поши-
рюються загальні вимоги щодо їх форми. Сепараційна угода, так само як 
і її зміна чи розірвання, має бути укладена в письмовій формі, підписана 
сторонами при свідках. 

Відповідно до ч. 4 ст. 33 Акту, незважаючи на умови сепараційної угоди, 
суд може винести будь-яке рішення щодо утримання виходячи з положень 
цього Акту, якщо положення угоди щодо відмови від утримання явно став-
лять сторону в невигідне становище, чи один з подружжя має право на со-
ціальні виплати від держави, чи були порушені умови виплати, закріплені 
в угоді станом на момент подання заяви до суду. Проте за загальним пра-
вилом положення сімейних угод, в тому числі сепараційних, які регулюють 
відносини і регулювання яких також передбачено в Акті, мають пріоритет, 
якщо інше прямо не зазначено цим Актом [14]. 

На практиці зустрічаються випадки коли одна зі сторін вимагає ви-
знання сепараційної угоди недійсною на підставі її значної несправед-
ливості. У справі, яка розглядалася в провінції Онтаріо у 1992 р., суд 
скасував сепараційну угоду в зв’язку з нерівним і невигідним для однієї 
зі сторін становищем за умовами цієї угоди незважаючи на те, що дру-
жині попередньо була надана юридична консультація і вона, знаючи про 
невигідність для себе даної угоди, уклала її з власної волі. Коли спра-
ва дійшла до Апеляційного суду в 1994 р., рішення місцевого суду було 
скасоване. Суд зазначив, що дійсність угоди має базуватися на двох на-
ступних принципах.
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1. Є вкрай бажаним, щоб сторони самі вирішували сімейні справи. Сто-
рони вступають у договірні відносини лише тоді, коли вони очікують, що 
умови договору будуть виконані. Виходячи з цього, за загальним правилом, 
суди мають визнавати дійсними угоди між сторонами. 2. Належним дока-
зом невигідності й несправедливості, як визначено в попередньому рішен-
ні, є правило, згідно з яким якщо сторона опинилася в ситуації, в якій вона 
не є вільною у вияві своєї волі й не може захистити свої інтереси, суд має 
захищати їх не від власної безрозсудності чи недбалості особи, а від обману 
(використання) з боку осіб, які можуть це зробити. Отже, якщо особа вільно 
уклала договір, будь-яка несправедливість його умов не може бути підста-
вою для визнання його недійсним.

Проте багато рішень канадських судів підтвердили тезу про відсутність 
абсолютної обов’язковості для суду сепараційної угоди в частині регулю-
вання утримання. Суд може винести будь-яке належне рішення при ро-
зірванні шлюбу чи вирішенні питання про утримання, коригуючи норми 
Акту про розлучення щодо утримання, але положення сепараційних угод 
все ж не можуть бути проігноровані. Цей принцип поширюється навіть на 
ситуації, коли суддя, відчуваючи, що міг би визначити для дружини більше 
утримання, ніж визначене в сепараційній угоді, вирішував слідувати до-
мовленості, до якої сторони дійшли самостійно в угоді. 

В одній із справ, яка розглядалася в канадській провінції Британська 
Колумбія, дружина, подаючи заяву про розлучення, вимагала утримання 
у більшому розмірі, ніж це визначалося у сепараційній угоді. Розглянувши 
всі матеріали справи, суд дійшов висновку, що дружина має право на мен-
ше утримання, ніж визначено сепараційною угодою, після чого дружина 
захотіла відкликати свій позов, бажаючи керуватися сепараційною уго-
дою, проте суд зазначив, що як тільки вона застосувала юрисдикцію суду, 
вона зобов’язана виконувати його рішення і не може повернутися в цьому 
питанні до умов сепараційної угоди [12, p. 21–22].

Водночас слід зазначити, що останнім часом дедалі частіше зустріча-
ються рішення судів нижчих інстанцій, в яких акцентується, що сепара-
ційна угода не є звичайним контрактом і тому існує правомірна підстава 
для визнання угод недійсними судом. Так, апеляційний суд Онтаріо в своє-
му рішенні Міглін проти Мігліна 2001 р. застосував це широке тлумачення 
і виніс рішення, що колишня дружина може вимагати утримання незва-
жаючи на те, що вона раніше відмовилася від прав на утримання в сепара-
ційній угоді. Рішення суду ґрунтувалося на тому, що було виявлено зміни 
матеріального характеру [6, p. 121–122].

На нашу думку, більш оптимальним для України є досвід штату Нью-
Йорк, де сепарація може бути встановлена як за рішенням суду, так і шля-
хом укладення сепараційної угоди, яка укладається як звичайний договір і 
не потребує судового затвердження. Практика використання таких угод є 
розповсюдженою, особливо в країнах англо-американської правової сім’ї, 
і може бути застосована також в українському праві. Зі стрімким розви-
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тком договірного регулювання сімейних відносин доречним було б таке 
формулювання ч. 1 ст. 119 СК: «Режим окремого проживання може бути 
встановлений судом за позовом одного з подружжя або шляхом укладення 
подружжям договору про встановлення такого режиму». 

Запропоноване нововведення матиме ряд переваг. По-перше, якщо осо-
би, виходячи зі ст. 9 СК, хочуть врегулювати свої відносини договором, то 
необов’язково залучати до цього суд. Звичайно ж, обов’язковим буде нота-
ріальне посвідчення такого договору для уникнення зловживань. По-друге, 
керуючись принципом свободи договору, подружжя може, не затягуючи 
себе в судові баталії, вирішити як слід врегулювати відносини саме в їх-
ній сім’ї. Даний договір був би не стільки визнанням факту встановлення 
режиму, скільки регулятором відносин подружжя на цей період. Не слід 
забувати, що шлюб триває, причому в такій формі, яка є нетиповою і по-
роджує багато нюансів. 

У разі сприйняття запропонованої конструкції договірного порядку 
встановлення сепарації необхідним буде розроблення типового договору, 
в якому слід передбачити базові питання, котрі має вирішити для себе 
кожна сім’я, з наданням права подружжю визначити і врегулювати й інші 
сімейні права та обов’язки в межах, не заборонених законодавством. На 
нашу думку, в першу чергу мають вирішуватися питання виховання ді-
тей, утримання, фактичного місця проживання кожного з подружжя та 
дітей.

Пропозиція щодо запровадження договірного встановлення режиму 
сепарації зустрічається в науковій літературі. Л.В. Липець наголошує, що 
слід погодитися з позицією судів щодо відмови у задоволенні позову коли 
відносини не мають внутрішнього конфлікту або спору в подружжя, тому 
звернення до суду є безпредметним, а такі відносини мають фіксуватися 
нотаріусом України на підставі договору про роздільне проживання. Якщо 
ж одна зі сторін не погоджується на роздільне проживання, а інша сторона 
на цьому наполягає і не бажає розірвання шлюбу, то у таких відносинах є 
спір, який і має розглядатися судом [1, c. 146].

В інших джерелах науковці відзначають, що питання, пов’язані з ре-
жимом окремого проживання, можуть вирішуватися за спільною згодою 
подружжя без суду, а відповідними повноваженнями для посвідчення 
подібних правочинів мають бути наділені нотаріуси, які можуть не лише 
закріпити на договірних засадах волевиявлення подружжя, але й конкре-
тизувати їх взаємовідносини на цей період. Такий договір може бути до-
статнім доказом, що фіксує волевиявлення подружжя [4, c. 331].

З.В. Ромовська зазначає, що задовольнити заяву про встановлення ре-
жиму окремого проживання подружжя є правом, а не обов’язком суду. 
Якщо, наприклад, у подружжя є діти, щодо яких немає домовленості про 
те, з ким з батьків вони будуть проживати, якою має бути участь в утри-
манні дітей того, хто проживатиме окремо, суд може відкласти розгляд 
справи до досягнення згоди стосовно їх влаштування.
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Оскільки такого застереження у ст. 119 СК немає, ця прогалина може 
бути заповнена за допомогою аналогії закону — ч. 1 ст. 109 СК [2, c. 184]. 
Ця норма закріплює правило, згідно з яким подружжя, яке має дітей, має 
право подати до суду заяву про розірвання шлюбу разом із письмовим до-
говором про те, з ким із них будуть проживати діти, яку участь у забезпе-
ченні умов їхнього життя братиме той з батьків, хто проживатиме окремо, 
а також про умови здійснення ним права на особисте виховання дітей. 

Слід зазначити, що судді поділяють думку про необхідність визначення 
цих питань подружжям самостійно у разі встановлення для них режиму 
окремого проживання. Так, в ухвалі Мукачівського міськрайонного суду 
Закарпатської області від 23 березня 2011 р. суддя дійшов висновку, що по-
зовну заяву про встановлення режиму окремого проживання та призна-
чення аліментів слід залишити без руху з наступних підстав: позивач у по-
зовній заяві не зазначив місця проживання дітей у випадку встановлення 
режиму окремого проживання, не вказав, яку участь у їх вихованні брати-
ме той з батьків, хто проживатиме окремо. Крім того, за наявності спільного 
житла у заяві має бути визначений порядок користування ним або зазна-
чений той з подружжя, хто залишиться проживати в ньому [5].

За результатами дослідження ми дійшли таких висновків.
1. Аналіз практики зарубіжних країн свідчить, що договірне регулюван-

ня інституту окремого проживання має беззаперечні переваги і значно по-
легшує перебування осіб у цьому стані.

2. Сепараційна угода може виступати як вияв бажання осіб встановити 
для свого шлюбу режим сепарації і водночас як акт врегулювання питань 
подружнього життя на час їх окремого проживання. 

3. Першим кроком щодо впровадження договірного регулювання ре-
жиму окремого проживання в Україні може стати наступна редакція ч. 1 
ст. 119 СК: «Режим окремого проживання може бути встановлений судом 
за позовом одного з подружжя або шляхом укладення подружжям дого-
вору про встановлення такого режиму». В даному разі такий договір міг би 
посвідчуватися нотаріально.

4. Поки запровадження договірного порядку регулювання режиму 
окремого проживання не здійснене, доцільно закріпити в законодавстві 
обов’язок у разі сепарації за взаємною згодою надавати разом зі спільною 
заявою подружжя договір про регулювання найважливіших питань сімей-
ного життя на час окремого проживання.
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Правове регулювання лобізму в Канаді:  
характерні особливості та передовий досвід

Статтю присвячено дослідженню правових аспектів регулювання лобістської 
діяльності в Канаді та законодавчих механізмів, передбачених національною 
правовою системою Канади для здійснення ефективного контролю за цим видом 
діяльності. При написанні статті автором було досліджено процес формування 
та розвитку законодавства Канади про лобістську діяльність. У статті розкрито 
сучасний стан нормативної бази Канади щодо правовідносин, пов’язаних з вза-
ємодією влади і суспільства, громадян та інших груп інтересів у Канаді. Автором 
здійснено співставлення досвіду зарубіжних країн у сфері регулювання лобіст-
ської діяльності з досвідом Канади. Автор доходить висновку про те, що в Канаді 
створена передова законодавча база, покликана створити ефективну систему 
взаємодії влади та груп інтересів, яка при цьому паралельно створює ефективну 
систему протидії проявам корупції. Легітимізація лобістської діяльності є важ-
ливим етапом на шляху демократизації суспільства та створення передумов для 
забезпечення прозорості прийняття владних рішень у розвинених країнах. 

Ключові слова: лобістська діяльність, лобізм у Канаді, законодавство, групи 
тиску. 
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У сучасних українських реаліях таке явище як «лобіювання» досить 
неоднозначно сприймається суспільством. Серед громадян має місце не-
достатнє розуміння та недооцінювання лобізму як ефективного інституту 
представництва інтересів, він ще з радянських часів асоціюється з нега-
тивними явищами політичного життя, такими як корупція, підкуп, про-
текціонізм тощо. Можемо констатувати, що таке негативне ставлення до 
лобізму формується в силу слабкої поінформованості громадян про даний 
політико-правовий інститут, відсутності даних про позитивні практики 
впливу лобістів на прийняття управлінських рішень.

З огляду на це в сучасних умовах особливої ваги набувають досліджен-
ня передового світового досвіду зарубіжних країн у сфері осмислення ролі 
лобізму як ефективного механізму здійснення взаємодії влади з групами 
інтересів. На наше переконання в цьому аспекті цікавим є досвід Канади 
у тлумаченні лобіювання, розумінні природи та функції цього явища. Ін-
ститут лобізму в Канаді характеризується прозорістю, розгалуженою пра-
вовою базою, наявністю усталених, багатоманітних законних механізмів 
впливу на державні структури. 

Як зазначено в доповіді Парламентської Асамблеї Ради Європи «Лобі-
ювання у демократичному суспільстві» від 5 червня 2009 р., на сучасному 
етапі законодавча база, що регулює правовідносини, пов’язані з лобіюван-
ням у Канаді, є однією з найдієвіших та найпоказовіших у світі. На переко-
нання деяких дослідників канадський досвід є показовим прикладом вда-
лого й ефективного перенесення американських стандартів лобіювання на 
національно-правовий ґрунт. З огляду на викладене для України як краї-
ни–члена Ради Європи канадський досвід легітимації лобіювання може 
стати певним орієнтиром при розробці власного законодавства про лобізм.

Аналізуючи різноманітні наукові підходи до розуміння поняття лобізму, 
ми можемо відзначити ряд закономірностей. Зокрема, з одного боку, там, де 
виникають ринкові відносини, що функціонують у межах демократичної 
політичної системи, суспільство в силу свого розвитку починає структуру-
ватися в бік ускладнення, перетворюючись в ході вдосконалення ринкових 
механізмів та стабілізації демократичних процесів на розвинену систему 
великої кількості різноманітних чітко організованих групових інтересів.

З іншого боку, не менш важливим у вже згаданих нами умовах ринко-
вої економіки є твердження про те, що держава як суб’єкт, якому відведе-
но роль універсального регулятора, об’єктивно сама стимулює розвиток у 
суспільних груп необхідності мати представництво своїх інтересів у «кори-
дорах влади», при чому така необхідність збільшується прямо пропорційно 
регламентуючій діяльності держави. Чим активніше держава втручається 
у регулювання соціально-економічних процесів у суспільстві, тим більше 
зростають прагнення груп інтересів здійснювати вплив на процеси регулю-
вання на свою користь, тобто зростає запит на лобізм. 

Таким чином в умовах ринкової економіки, що функціонує в демокра-
тичному суспільстві, групові інтереси мають повне право бути представ-
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леними в органах державної влади і відповідно всіма доступними засобами 
будуть прагнути до такого представництва. У багатьох країнах такі права 
навіть знайшли своє законодавче закріплення. Зокрема в Канаді прийнято 
спеціальний закон, у США таке право забезпечується першою поправкою 
до Конституції, що надає громадянам можливість звертатися до уряду з 
петиціями про задоволення скарг (в інтерпретації лобістів, — «найбільш 
переконливою петицією є добре підготовлений лобістом законопроект») [6]. 

Досліджуючи лобізм, науковці дуже часто звертаються до досвіду США 
як найбільш широкого та показового. Але ця країна не єдина у Північній 
Америці, в якій явище лобізму трансформувалося у повноцінний інститут 
політичної системи. Канадський федеральний закон про регулювання ло-
бістської діяльності (Lobbyists Registration Act) має аналогічний із США 
підхід до регулювання лобістської діяльності. Так, Lobbyists Registration 
Act не містить визначення поняття лобіювання. Але офіційний коментар 
канадського Акту з лобіювання про правила реєстрації лобістів тлумачить 
лобіювання як будь-які дії, що направлені за певну фінансову винагороду 
на державну посаду з метою зміни федеральних законів, положень, полі-
тики чи програм [11, с. 2].

У продовження теми дослідження регулювання інституту лобізму в Пів-
нічній Америці доцільно відзначити саме досвід конституційно-правового 
регулювання лобістської діяльності у Канаді, де, на нашу думку, досить 
органічно поєдналися американська та англійська правові традиції. Незва-
жаючи на тісні зв’язки зі США, на відміну від південного сусіда в Канаді 
врегулювання питання щодо правового оформлення лобістської діяльності 
на федеральному рівні відбулося тільки у 1988 р. Основним чинником, який 
сприяв даному процесу, було бажання гарантувати прозорість і чесність 
державної влади, тому багато в чому дане питання врегулювали за анало-
гією із законодавством про вибори і порядок здійснення партійного фінан-
сування, застосувавши аналогічні за суттю та змістом правові прийоми та 
моделі. В умовах перманентного розвитку державної влади і відповідного 
ускладнення її структури діяльність щодо здійснення лобіювання почала 
розвиватися дедалі активніше, що зумовило активізацію законотворчих 
ініціатив щодо розробки нормативної бази, яка б забезпечила можливість 
контролювати цю сферу діяльності в 60–70-х роках ХХ ст. Так, за пері-
од 1969–1985 рр. депутатами було внесено на розгляд парламенту близько 
двадцяти «приватних» законопроектів щодо лобіювання [4, с. 37–38].

Гарантування дотримання принципу прозорості при прийнятті рішень 
органами державної влади стало однією з головних передвиборчих тез фе-
деральної виборчої кампанії 1984 р., що пов’язано з визнанням політиками 
бажання громадян Канади щодо забезпечення більшої прозорості в процесі 
прийняття нормативно-правових актів та посилення громадянського контр-
олю за органами державної влади. У серпні 1985 р. прем’єр-міністром Канади 
була започаткована ініціатива щодо розробки та впровадження Національ-
ної системи реєстрації лобістів, яка згодом знайшла своє відображення у ре-
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ферендній ініціативі «Лобіювання і реєстрація оплачуваних лобістів». У ній 
наводилися основні принципи, які, на думку авторів, потрібно було покласти 
в основу лобістського законодавства: відкритість, ясність, забезпечення до-
ступу до влади і простота в адмініструванні лобіювання [5, с. 37–38].

Як і очікувалося, найактивніше до участі в роботі над легітимізацією ло-
біювання долучилися суб’єкти, які у майбутньому почали найбільш актив-
но займатися цією діяльністю — великі корпорації, національні асоціації 
та організації, основним видом діяльності яких було забезпечення зв’язків 
зацікавлених осіб з органами державної влади. На їхню вимогу в остаточ-
ній редакції Акта про реєстрацію лобістів були враховані дві концептуаль-
ні ідеї. Перша — система реєстрації не повинна бути складною, тобто не 
створювати різного роду бюрократичних перепон для осіб, котрі здійсню-
ють лобіювання. Друга — гарантування на законодавчому рівні нерозголо-
шення лобістами конфіденційної й іншої внутрішньої інформації, що стала 
їм відома внаслідок професійної діяльності [8, с. 2799–2800].

У 1988 р. у Канаді відбулося широке громадське обговорення, в резуль-
таті якого парламентом було прийнято Акт «Про реєстрацію лобістів», 
який набув чинності 30 вересня 1989 р. [1]. Починаючи з 1995 р. до цього до-
кументу вносилися зміни, а також було ухвалено Кодекс поведінки лобіс-
тів [9]. Основна увага при регулюванні лобістської діяльності у даних актах 
зосереджується на порядку реєстрації лобістів та лобістських об’єднань, 
хоча слід відзначити, що в Канаді це не настільки складна бюрократична 
процедура, як у США, що у значній мірі спрощує доступ зацікавлених осіб 
до процесу прийняття нормативно-правових актів. 

Основоположні принципи Акта «Про реєстрацію лобістів», на основі 
яких вибудовується вся система регулювання лобістської діяльності в Ка-
наді, закладені у його преамбулі:

1) вільний та відкритий доступ до державного управління є важливим 
аспектом відстоювання суспільних інтересів;

2) лобіювання посадових осіб державних органів влади є легітимною 
діяльністю;

3) відкритість лобістської діяльності, коли посадові особи органів дер-
жавної влади та громадськість мають доступ до інформації щодо питань, хто 
наймається і з якою метою такі суб’єкти намагаються впливати на владу;

4) простота адміністрування лобістської діяльності — система реєстра-
ції лобістів, які отримують винагороду за свою діяльність, не повинна пере-
шкоджати вільному та відкритому доступу до цього виду діяльності [1].

Цікаво відзначити, що у самому Акті не вживається термін «лобі», а за-
мість цього використовується вираз «контакти з федеральним державним 
посадовцем від імені роботодавця стосовно політичного рішення» [1]. 

Також Актом «Про реєстрацію лобістів» 1989 р. передбачається, що лобі-
ювання має місце коли «особа або організація має контакти з державним по-
садовцем з метою впливу на…». Згадана концепція зазнала змін в результаті 
реформування законодавства в сфері лобізму у 2005 р. Зокрема нова редак-
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ція замінила положення контактів «з метою впливу» на контакти «стосовно 
урядових рішень». На переконання авторів реформи таке визначення охо-
плює більш широкий спектр контактів, оскільки не ставить факт наявності 
лобістських відносин у залежність від мети здійснення впливу (що на прак-
тиці практично неможливо визначити). Відповідно лобіюванням визнаються 
«будь-які усні або письмові контакти з державним службовцем». 

Коротко розглядаючи основні зміни законодавства про лобізм, зазначи-
мо, що в Акті «Про реєстрацію лобістів» містилося положення, що будь-яка 
особа, запрошена державним урядом для розмови з державним посадов-
цем, не має потреби в реєстрації. У новій редакції 2005 р. з документу вилу-
чено таку норму і встановлено, що такі особи також повинні зареєструва-
тися незалежно від того, чи мають вони на меті «здійснити вплив» чи ні [3].

Важливим аспектом Акту «Про реєстрацію лобістів» є те, що документ міс-
тить вичерпний перелік політичних рішень, стосовно яких контакти з держав-
ними посадовцями потребують реєстрації: розробка будь-якої законодавчої 
пропозиції уряду Канади або члена Сенату чи Палати Громад; впровадження 
будь-якого законопроекту або резолюції однієї чи іншої палати парламенту, 
або передачі, провалу або зміни будь-якого законопроекту чи резолюції, що 
перебувають на розгляді однієї з палат; складення або зміна будь-якої норми; 
розробка або зміна будь-якого напряму політики або програми уряду Канади; 
присудження будь-якого гранту, внеску або іншої фінансової винагороди її 
Величності або від її імені згідно із законодавством Канади; підписання будь-
якого контракту її Величністю або від її імені відповідно до законодавства 
Канади» [1]. Як ми вже зазначали, окрім перелічених контактів лобіювання 
включає «організацію зустрічі будь-якої особи з державним службовцем».

До державних службовців згідно з Актом відносяться обрані члени ор-
ганів законодавства, обох палат парламенту та особи, що працюють в їх 
штаті, службовці уряду та урядових служб, особи, яких уряд призначив 
керувати [3].

Законодавство Канади містить не лише визначення кола осіб, які відне-
сені до державних службовців (тих, на кого спрямоване лобіювання), але й 
визначає лобістів (тих, хто займається лобіюванням). Згідно із законодав-
ством всі лобісти підлягають державній реєстрації за двома напрямами: за 
їх функцією та структурою підпорядкування. За функціями лобісти розріз-
няються за методикою впливу на державного посадовця стосовно урядово-
го рішення. За функціональним підпорядкуванням законодавство розріз-
няє лобістів, які лобіюють від імені клієнта, і тих, які лобіюють в інтересах 
роботодавця. Відповідно, законодавством передбачена така класифікація 
лобістів: лобісти-консультанти (consultant lobbyist) та штатні лобісти (in-
house lobbyist), які в свою чергу поділяються на корпоративних штатних 
лобістів (in-house lobbyist (corporate)) та штатних лобістів організації (in-
house lobbyist (organizations)).

Лобісти-консультанти — спеціалісти, які за винагороду від імені фізич-
ної або юридичної особи (клієнта) зобов’язуються здійснювати контакти з 
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державними посадовцями стосовно перелічених нами політичних рішень, 
а також займатися організацією зустрічей будь-якої особи з державними 
посадовцями. Лобісти-консультанти зобов’язані впродовж десяти днів по-
відомляти реєстраційний орган про початок своєї діяльності.

Корпоративні штатні лобісти — це особи, найняті організацією або при-
ватною особою, значну частину (не менше 20%) робочого часу яких склада-
ють контакти з державними службовцями в інтересах роботодавця стосов-
но певних політичних рішень. Реєстрацію вони мають здійснити протягом 
двох місяців з початку своєї діяльності.

Штатні лобісти організації — це особи, які є співробітниками організації 
і весь свій робочий час присвячують контактам з посадовцями в інтересах 
організації-роботодавця. Обов’язок щодо реєстрації таких лобістів покла-
дено на організацію-роботодавця [2].

Як ми бачимо, владою Канади починаючи з 1988 р. реалізується ради-
кальний і водночас виважений процес легалізації лобістської діяльності, 
що відповідає прагненням виборців. Акт про реєстрацію лобістів доклад-
но визначив: суб’єктів лобіювання, диференціювавши їх на групи (лобістів 
двох категорій — професійних і корпоративних); замовників (клієнтів і ро-
ботодавців); об’єкти лобіювання — будь-яка посадова особа, котра працює 
під керівництвом її Величності (члени Сенату та Палати громад, урядовці й 
інші державні службовці); методи лобіювання тощо [8, с. 2797–2800]. Згодом 
Уряд Канади реформував законодавство про лобізм, підсиливши дію низки 
його положень шляхом впровадження за британським зразком системи са-
морегулювання лобіювання на основі прийнятого в 1995 р. корпоративного 
морально-етичного акта — Кодексу поведінки лобістів [7, с. 69].

За своєю суттю Кодекс поведінки лобістів є доволі лаконічним актом, в 
основу якого покладено три основоположні принципи, якими повинні керу-
ватися лобісти:

1. Чесність і порядність — добра репутація й чесне ім’я лобіста повинні 
бути основою для взаємодії з посадовими особами органів державної влади, 
клієнтами, роботодавцями, громадськістю та з іншими лобістами.

2. Відкритість — дії лобістів повинні бути завжди прозорими для громад-
ськості за умови одночасного збереження конфіденційної чи іншої інформа-
ції, що стала їм відома внаслідок ведення своєї професійної діяльності.

3. Професіоналізм — лобісти мають дотримуватися високих професій-
них та етичних стандартів у своїй діяльності. Зокрема, їхні дії мають від-
повідати не лише букві, а й духу цього Кодексу, а також усіх інших відпо-
відних законів, у тому числі й Акта про реєстрацію лобістів [9, с. 331–332].

Через десять років після ухвалення Акта про реєстрацію лобістів 1988 р. 
легалізація лобіювання в Канаді почала відбуватися на рівні не лише фе-
дерації, але й її суб’єктів, законодавчі збори яких почали приймати власне 
відповідне законодавство. Онтаріо стала першою канадською провінцією, 
де в 1998 р. було прийнято Акт про реєстрацію лобістів (набув чинності 
15 січня 1999 р.). Згодом Акти щодо лобіювання ухвалили ще в п’яти про-
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вінціях: Британській Колумбії (2001 р.), Новій Шотландії (2001 р.), Квебе-
ку (2002 р.), Ньюфаундленді та Лабрадорі (2004 р.) й Альберті (2007 р.) [10, 
с. 13]. При цьому в усіх перелічених провінціях до цього законодавства вже 
було внесено низку змін.

На основі всього сказаного ми дійшли кількох висновків, що потенційно 
можуть мати прикладний характер при розробці та впровадженні в Украї-
ні власного законодавства щодо регулювання лобістської діяльності. Досвід 
Канади є особливо показовим для України з таких причин.

По-перше, Канада, як і Україна, не мала тривалої традиції лобіювання 
та його нормативного закріплення й імплементувала передовий зарубіжний 
досвід правового регулювання лобістської діяльності в національну правову 
систему. Аналогічний підхід, на нашу думку, слід застосувати і в Україні.

По-друге, канадський уряд при розробці законодавства з регулювання 
лобістської діяльності уникнув повного копіювання зарубіжного законо-
давства, взявши за основу лише найбільш дієві та ефективні механізми і 
принципи, одночасно модифікувавши ряд основоположних норм, що дало 
змогу значно ефективніше гармонізувати нововведення з чинною систе-
мою законодавства.

По-третє, канадський досвід свідчить про те, що шлях імплементації 
у національне законодавство норм, які регулюватимуть лобістську діяль-
ність, не обов’язково форсувати, насамперед слід визнати важливим вре-
гулювання цієї сфери та здійснювати напрацювання у цьому напрямі, а по-
милки, допущені на початкових етапах розробки нормативної бази, можна 
ефективно усувати шляхом наступних реформ (як це було зроблено в Ка-
наді у 2006 р.).
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Порівняльна політологія і державознавство

Сотник Антоніна Леонідівна,
аспірантка Інституту держави і права  
ім. В.М. Корецького НАН України

Науково-практичні аспекти інституціоналізації  
правової політології: українські реалії та світові тенденції 

Розглядаються практичні аспекти інституціоналізації правової політології 
як нової підсистеми сучасної політичної науки. Показано, що потужним імпуль-
сом для її становлення в Україні стало відкриття відділу правових проблем по-
літології в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, а також 
створення факультету правової політології і соціології в Одеській юридичній 
академії. Аналізуються стан і тенденції розвитку політичної науки в зарубіжних 
країнах (США, Франції, Німеччині, Великобританії, Росії), їх прямий та опосе-
редкований вплив на становлення правової політології. 

Ключові слова: інституціоналізація, правова політологія, політична наука, 
юриспруденція. 

Правова політологія є новою підсистемою сучасної політичної науки, 
формування якої почалося в Україні лише наприкінці 1990-х — на почат-
ку 2000-х років. Процес інституціоналізації правової політології у сучасно-
му науковому дискурсі складається з таких етапів: формування науково-
го співтовариства, спеціальних професійних установ та центрів вивчення 
правової політології; поява і поширення публікацій з проблематики пра-
вової політології, а також створення спеціалізованих періодичних видань; 
інтеграція правової політології у навчальний процес — створення спеціа-
лізованих факультетів і кафедр, введення у якості обов’язкового предмета 
до навчальних планів, випуск підручників і навчальних посібників, присво-
єння наукових ступенів.

Результатом процесу інституціоналізації правової політології має ста-
ти її визнання науковим співтовариством як спеціальної теорії, навчальної 
дисципліни та напряму професійної діяльності, що має високу теоретичну 
і практичну цінність.

Сучасний етап інституціоналізації правової політології в Україні харак-
теризується формуванням власної теоретичної бази, розширенням кола 
дослідників, які займаються проблематикою її розвитку. Водночас поряд 
із розвитком теорії правової політології йде активний процес інституціо-
налізації наукового соціуму: створюються наукові й навчальні установи 
(інститути, факультети, кафедри), розширюються міжакадемічні науково-
дослідницькі контакти.
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Аналізуючи передумови становлення правової політології в Україні, 
слід зазначити, що значним поштовхом для її розвитку стало відкриття в 
Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України відділу право-
вих проблем політології, а також створення в 2010 р. у Національному уні-
верситеті «Одеська юридична академія» факультету правової політології 
та соціології. 

Створений у 2002 р. відділ правових проблем політології Інституту за-
рекомендував себе як провідна структура у дослідженні питань держав-
но-правового будівництва. До складу колективу відділу входять три док-
тори політичних наук — І.О. Кресіна (завідувач відділу), А.А. Коваленко, 
Л.І. Лойко та п’ять кандидатів політичних наук — Д.І. Грицяк, О.В. Куку-
руз, О.М. Стойко, М.Д. Ходаківський, В.А. Явір. 

Особливістю наукових досліджень відділу є те, що питання політології 
розглядаються крізь призму права [6, с. 367]. Міждисциплінарний характер 
досліджень якісно вирізняє напрацювання політологічного осередку Інсти-
туту від інших закладів, позаяк передбачає поєднання юридичного і полі-
тологічного підходів до осмислення політичної дійсності. Науковці відділу 
активно досліджують актуальні для України питання: взаємодії політики 
і права у процесі впорядкування суспільних відносин; процеси, фактори і 
критерії зовнішньої та внутрішньої гармонізації законодавства; політико-
правові проблеми влади в Україні; динаміку виборчого процесу та вдоско-
налення виборчого законодавства; політичні і правові аспекти суспільної 
трансформації та державного управління в сучасних умовах; взаємовідно-
сини між державною владою, її інститутами і громадянами, структурами 
громадянського суспільства; роль правової системи у забезпеченні ста-
більності суспільного життя; правові проблеми врегулювання постглобалі-
заційних конфліктних ситуацій; політико-правові засади мовної політики; 
питання реформування адміністративно-територіального устрою України; 
правові механізми громадського контролю діяльності органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування та ін. 

Протягом цих років відділом були опрацьовані такі актуальні теми на-
уково-дослідних робіт: політико-правові проблеми адміністративно-тери-
торіальної реформи; політика, право і влада в контексті трансформаційних 
процесів в Україні; держава і громадянське суспільство в Україні: пробле-
ми взаємодії; теоретико-методологічні проблеми співвідношення політи-
ки, права і влади; політико-правові механізми запобігання ксенофобії та 
іншим видам дискримінації в Україні в контексті європейської інтеграції; 
громадянське суспільство, особа, держава: національний досвід і потенці-
ал взаємодії; громадянський контроль діяльності органів публічної влади; 
правові механізми взаємодії держави і громадянського суспільства в Укра-
їні: історичний досвід і виклики сучасності. 

Потужним імпульсом для включення правової політології у сучасний 
науковий й освітній простір стало створення в 2010 р. у Національному уні-
верситеті «Одеська юридична академія» факультету правової політології 
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та соціології. Як мовиться на сайті університету, студенти та аспіранти 
цього факультету отримують ґрунтовну науково-дослідну та педагогічну 
підготовку з правових, політичних та соціальних дисциплін і після закін-
чення навчання на факультеті мають можливість стати: управлінцем ви-
сокого рівня; менеджером у політичних та соціальних структурах; експер-
том з суспільно-політичних питань у ЗМІ; посадовою особою у політичних 
організаціях; політичним діячем; помічником народного депутата; аналіти-
ком політичних та соціальних процесів; консультантом у політичній, пра-
вовій та соціальній сфері [5].

Звертаючись до історії створення факультету, декан Д. Яковлев зазна-
чає, що потужним фундаментом для його розвитку стала кафедра соціаль-
них теорій (очолює доктор історичних наук, професор Л. Кормич). На кафе-
дрі були розроблені та впроваджені до навчального процесу нові навчальні 
курси, які відображають специфіку викладання соціальних дисциплін для 
спеціалістів юридичного профілю і дозволяють відійти від стереотипів та 
шаблонів навчальних програм, відкривають можливості для творчості ви-
кладачів, викликали зацікавленість студентів у оволодінні знаннями на 
стикові спеціальних і загальнотеоретичних курсів. 

На думку Д. Яковлева, синтез політичних і правових дисциплін є необ-
хідним для підготовки сучасного політолога. Тому в перших навчальних 
планах факультету політологія і правознавство були у співвідношенні 
40 % до 60 %, тобто акцент робився насамперед на вивченні теорії держави 
й права, конституційного та адміністративного права, які закладали фун-
дамент підготовки студентів починаючи з першого і другого курсів. «Нині 
плани дещо змінилися і це співвідношення складає 80% до 20% (політичні 
і правові дисципліни).»Проте, школа конституційного, адміністративного і 
європейського права — це ті базові речі, на які слід спиратися у підготовці 
фахівців з політології», - зауважує Д. Яковлев [7, с. 3].

Л. Кормич, яка стояла біля витоків створення факультету, вважає, що 
його відкриття — це веління часу. «Право і політика завжди були разом, 
їх ніхто не роз’єднував. Якщо згадати перші університетські програми у 
XVIII–XIX століттях, то вони створювалися на факультетах права і полі-
тики. Тому і вглиб століть, і нині співпадають вимоги — це віяння часу», — 
стверджує вона [4, с. 2]. На її переконання, наразі потрібно, щоб на полі-
толога дивилися як на спеціаліста різностороннього, підготовленого, який 
знає як по закону, або чому і як цей закон слід адаптувати до змінних умов 
життя. Адже закон — це не лише догма, політолог повинен розуміти «дух 
закону» [4, с. 4]. 

Комплексний підхід до розуміння політики і права характерний нині 
для низки традиційних дисциплін, зокрема у рамках вивчення історії по-
літичних і правових вчень, історії та теорії держави і права. Крім того, ха-
рактерною тенденцією, починаючи з 2000 р., стає створення при соціально-
гуманітарних і філософських факультетах об’єднаних кафедр політології 
та правознавства (політології і права), спрямованих на комплексне викла-
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дання політологічних і правових дисциплін. Такі кафедри й факультети 
нині створені у Києві, Луганську, Одесі, Дрогобичі, Запоріжжі, Луцьку, 
Бердянську.

Вважаємо, що об’єднання спеціалістів-політологів і юристів в один 
структурний підрозділ дає змогу підвищити ефективність навчально-ме-
тодичної і наукової роботи, сприяє оптимізації навчального процесу в на-
прямі формування кваліфікованих та всебічно підготовлених фахівців. 
Створення наукових і навчальних структур, спрямованих на комплексне 
вивчення питань політико-правового будівництва, є важливою складо-
вою процесу інституціоналізації правової політології, наочно «демонструє 
розуміння концептуального поєднання політики і права та інклюзивність 
правових і політичних методів» [3, с. 545].

Слід зауважити, що спільною рисою сучасної вітчизняної й світової по-
літичної науки є плюралізм поглядів, підходів і методів вивчення політич-
ної дійсності, спрямованість на дослідження проблем сучасного стану і роз-
витку політико-правових процесів. При цьому в науковому й навчальному 
процесах простежується тісний зв’язок політичної і правової наук. Зна-
чною мірою це зумовлено тим, що в Україні, як і в більшості зарубіжних 
країн, де сформувалися потужні політологічні школи, розвиток політичної 
науки відбувався в основному на базі юриспруденції. 

Так, становлення американської політичної науки відбувалося на базі 
політико-філософської і правової (конституційної) думки. У 1880 р. в Ко-
лумбійському університеті (при Інституті права) була створена Акаде-
мія політичної науки, а в 1886 р. відділ публічного права і юриспруденції 
(Department of Public Law and Jurisprudence) був перейменований у від-
діл політичної науки (Department of Political Science). Перші дисертації 
з політичної науки присвячувалися переважно історії конституційного 
права і відображали той факт, що студенти мали базову правову освіту 
[9, с. 5].

Відомий британський вчений Б. Крік зазначає, що основи політичної 
науки в США в середині XIX ст. «частково були закладені для того, аби 
заповнити ту прогалину в освіті, яка склалася в результаті занепаду юри-
спруденції в американських юридичних школах» [8, с. 13]. У відділі полі-
тичних наук при згаданій Академії політологічна освіта фактично була 
комбінацією таких дисциплін, як: політична філософія, історія, географія, 
політична економія, дипломатія, державознавство і теорія права. Водночас 
її невід’ємними складовими були конституційне, адміністративне та між-
народне право.

У Німеччині розвиток політичної науки відбувався під значним впливом 
німецької класичної філософії та юриспруденції. Ця традиція фактично 
була закладена ще М. Вебером, праці якого мали переважно міждисциплі-
нарний (філософський, історичний, соціологічний, політико-економічний) 
характер. Сучасна німецька політична наука поєднує філософське осмис-
лення держави з дослідженням конституційних і політичних реалій [2, 
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с. 41], наголошуючи на важливості рівноваги між державними і правовими 
інститутами. 

Французька політична наука має історичні витоки в конституційному 
праві. Як зазначає Л. Верченов, «з кінця XIX ст. у французькій науці кон-
ституційного права яскраво простежується процес її політизації: не об-
межуючись викладенням норм конституційного права, окремі спеціалісти 
намагаються дати більш широку картину політичного життя» [2, с. 48]. По-
літизація конституційного права та проникнення у сферу державознав-
ства соціологічних методів дослідження визначили особливості подальшо-
го розвитку французької політичної науки. 

Фактично з 1945 р. політична наука у Франції розвивалася на юри-
дичних факультетах і паралельно в інститутах політичних досліджень. У 
1954 р. законом на юридичних факультетах політична наука вводилась у 
якості обов’язкового предмета. Проте, на даний момент існує лише одна 
окрема кафедра політичної науки — в університеті Париж І Пантеон-Сор-
бонна) [1, с. 153]. Тобто процес інституціоналізації французької політичної 
науки поки залишається незавершеним. Політична наука продовжує «за-
лишатися залежною від викладання на юридичних факультетах та від ста-
тусу дисципліни «загального характеру», спрямованої на підготовку певної 
частини французького правлячого класу» [1, с. 154].

У сучасному вітчизняному й зарубіжному науковому просторі спосте-
рігається стрімкий розвиток політико-правових досліджень, зростає ува-
га науковців до нових сфер політико-правового знання. Протягом останніх 
років у центрів уваги російських науковців перебуває вивчення таких но-
вих напрямів міждисциплінарного знання, як політичне право, юридич-
на політологія, політологія права (В. Нерсесянц, О. Чінчіков, В. Смирнов, 
Е. Тадевосян, П. Баранов, В. Шпак, М. Мізулін, А. Піголкін, О. Сунгуров, 
М. Матузов, О. Малько). Центром вивчення цих нових напрямів став Інсти-
тут держави і права РАН. Пріоритетними завданнями Інституту є дослі-
дження правового забезпечення розвитку РФ, розробка фундаментальних 
проблем теорії, історії держави й права, їх висвітлення на сторінках жур-
налів «Праці Інституту держави і права РАН», «Держава і право». Крім 
того, важливим осередком вивчення взаємодії політики і державно-право-
вої системи суспільства стала Саратовська державна юридична академія.

Серед найбільш актуальних питань політико-правових досліджень 
сучасних американських учених слід виокремити проблеми: стабільнос-
ті демократій (С. Хаггард, Р. Кауфман, Р. Вудбері, Дж. Вільсон); станов-
лення нових демократичних держав (Л. Даймонд, А. Лейпхардт, Х. Лінц, 
С. Гантінгтон, Ф. Шмітер); розвитку громадянського суспільства (Дж. Козн, 
Е. Арато, В. Остром); динаміки змін ціннісно-культурних орієнтацій у по-
літиці в умовах постіндустріального суспільства (Р. Інглхарт, Д. Харісон, 
С. Гантінгтон); динаміки електоральної активності мас (Р. Патнем, С. Роз-
енстоун, Дж. Сосс, Дж. Хансен, М. Шудсон); постмодерну і впливу глобалі-
зації (С. Вайт, Д. Гуд, М. Кітінг, С. Райан, Дж. Гленн, Т. Гордон, Дж. Стігліц); 
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політизації права і юридизації політики як загроз для розвитку демократій 
(Дж. Фереджон, К. Клейтон); особливостей взаємодії політики і права у де-
мократичному суспільстві (К. Шредер, С. Левінсон); публічне право, вплив 
політичних факторів на поведінку суддів (М. Бейлі, Ф. Мальтзмен, К. Ві-
тінгтон, Р. Келемен, Дж. Кальдейра, М. Шапіро, М. Бейліс, Р. Пост, Дж. Бас); 
політичне право як нове міждисциплінарне вчення (Г. Тарді). 

М. Шапіро та інші дослідники публічного права наголошують на тому, що 
без правового аналізу сучасна політична наука втрачає свою пояснюваль-
ну і прогностичну здатність, а правовий аналіз стає занадто формалізова-
ним, якщо відірваний від політичної дійсності. У зв’язку з цим М. Шапіро 
пропонує виокремлювати у політичній науці такі спеціалізації: 1) право і 
політика, тобто вчених, які орієнтуються на вивчення правових аспектів 
політики (law-oriented); 2) право і суди — ті, які вивчають здебільшого ді-
яльність судів [10]. 

За останні роки на Заході з’явилося чимало напрямів дослідження по-
літичних аспектів права: право і політика (law and politics), емпіричні пра-
вові дослідження (empirical legal studies), політико-правові дослідження 
(political and legal studies). Вони розширюють пізнавальний потенціал полі-
тичної науки, розкриваючи роль права у сучасному демократичному сус-
пільстві. 

У більшості університетів США нині створена так звана двоступенева 
програма (Dual-Degree Program: J.D./M.A. in Political Science), яка пропонує 
студентам вивчати комплексно політичні й правові дисципліни. Студентам, 
які вивчають політичну науку, задля розширення та підвищення їх про-
фесійної компетенції пропонуються для вивчення такі курси: порівняльні 
правові системи, право ЄС, міжнародне кримінальне право, міжнародне еко-
логічне право, міжнародні права людини, адміністративне право, цивільне 
право, конституційне право, регулювання політичного процесу та ін. 

Як зазначається на сайті Єльського університету, «однією із сильних 
сторін відділу політичної науки є методологічний плюралізм, студенти і 
викладачі мають розглядати різні питання, виходячи за рамки підгалузей 
політичної науки. Студенти мають освоїти ключові інструменти сучасних 
досліджень у галузі суспільних наук, включаючи програми з якісної і кіль-
кісної методології» [11].

У навчальній програмі Йоркського університету практикуються комбі-
новані програми, які пропонують вивчати одночасно політику і філософію, 
математику і фізику. У рамках магістерської програми читаються окремі 
політико-правові курси. Так, у 2013 р. був запроваджений курс «Політична 
і правова теорія: толерантність», метою якого є надати студентам уявлен-
ня про толерантність з історичної, юридичної і філософської точок зору. 
Поряд із толерантністю студенти мають можливість також дослідити такі 
фундаментальні питання політичної і правової теорії, як: «Що таке право 
і що робить його особливим?», «Які відносини між мораллю і правом?» та 
інші [12].
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У Великобританії, починаючи з 2001 р., при Кембриджському універси-
теті діє Форум правової і політичної філософії (Cambridge Forum for Legal 
and Political Philosophy) — дослідницька організація, яка займається ви-
явленням нових тенденцій у розвитку сучасної політико-правової думки, 
обговоренням сучасних концепцій політико-правового розвитку світу.

Отже, сучасний розвиток світової політичної науки засвідчує актуаль-
ність формування нових сфер пізнання на перетині політології і правознав-
ства. Створення та діяльність окремих центрів вивчення політико-юри-
дичної проблематики, спеціалізованих наукових журналів і об’єднаних 
політико-юридичних факультетів (кафедр) надає значний поштовх для 
подальшого розвитку правової політології в Україні та зарубіжних краї-
нах. 
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Соціальна держава в умовах глобалізації:  
екологічний етап становлення та розвитку в Україні

Аналізуються теоретичні та практичні аспекти трансформації соціальної 
держави в умовах глобалізації. Розглянуто ідейні основи її розвитку, сутність, 
моделі, значення, тенденції інституційних змін під впливом сучасних викликів і 
загроз. Обгрунтовано роль екологічної складової в структурі соціальної держави 
та необхідність її розвитку в Україні.

Ключові слова: глобалізація, соціальна держава, соціальна політика, екологі-
зація, екологічне стимулювання. 

Глобалізація як загальнопланетарне явище сучасного світу є реальніс-
тю. Осмислення цього феномену та його суперечливих процесів є нагаль-
ним завданням не лише вчених, а й політиків, спеціалістів різних галузей, 
державних службовців, оскільки нерозривно пов’язується з вирішенням 
найгостріших глобальних проблем: глобального управління, сталого роз-
витку, соціалізації глобалізації.

На нашу думку, є декілька найважливіших чинників, що обумовлю-
ють актуальність теми, необхідність дослідження моделей та формуван-
ня власної практики соціальної держави в Україні. По-перше, сфера со-
ціального захисту соціуму не лише залишається важливою для будь-якої 
країни світу, а й визначальною у процесі сприйняття глобалізації як май-
бутнього розвитку людства. Демократична, соціальна правова держава, як 
вбачається, залишається важливим інститутом забезпечення соціального 
захисту. По-друге, в умовах глобальних трансформаційних змін потребує 
перегляду і переосмислення парадигма соціальної держави і ця проблема 
активно обговорюється у науковому світі. В умовах глобальної економіч-
ної кризи вона набула особливої актуальності. Третій чинник, звичайно, 
пов’язаний з процесом реформ на національному рівні, дослідженням тен-
денцій і чинників розвитку державності України як суб’єкта європейського 
співтовариства та врахування досвіду передових країн світу у формуванні 
моделі соціальної державності.

 Істотний внесок у розробку як теоретичних, так і практичних аспек-
тів тематики соціальної держави зробили такі зарубіжні й вітчизняні до-
слідники: А. Александрова, В. Бабкін, В. Горбатенко, М. Горлач, В. Гойман, 
Б. Дікон, І. Кресіна, О. Лукашева, Н. Мельникова, В. Намчук, П. Рабіно-
вич, Г. Ріттер, Т. Семигіна, А. Сіленко, О. Скакун, О. Скрипнюк, Т. Тілтон, 
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Н. Ферніс, Н. Хома, Л. Четвернікова, М. Юрій, І. Яковюк, В. Якубенко та ін. 
Але в умовах глобальних трансформаційних змін, глобальної фінансово-
економічної кризи, загострення глобальних проблем значно актуалізується 
проблематика соціалізації глобалізації, визначення в цьому процесі місця 
соціальних держав, вироблення механізмів формування вітчизняної моде-
лі та практики соціальної державності. Це відбувається на фоні визнаних 
науковцями і політиками процесів «послаблення» суверенітету держав, їх 
«перезавантаження», що передбачає відмову від одних і посилення інших 
функцій.

Нині спектр поглядів на соціальну державу охоплює різні ідеї — від 
обґрунтування необхідності її збереження до повного заперечення. По-
різному сприймаються як власне теорія, так і механізми її реалізації, що 
зумовлює необхідність певної уніфікації підходів до розуміння соціальної 
держави. Щодо вітчизняних дослідників, то їх інтерес до ідеї та практики 
соціальної держави нині визначається пошуком вітчизняної моделі сус-
пільного розвитку. Водночас в умовах глобалізації відбувається зростання 
ролі держави всередині країни як гаранта соціальної стабільності, покли-
каного забезпечити допомогу найбільш постраждалим від глобалізації гру-
пам населення, а також захистити суспільство від насильства, злочиннос-
ті, що набувають глобального характеру. Держава має виступати гарантом 
захисту довкілля, політичної і макроекономічної стабільності, законності, 
соціального забезпечення та добробуту. Очевидно, що соціальна держава 
має відповідати вимогам часу, потребує оновлення.

Соціальною є та держава, що прагне до забезпечення кожному грома-
дянину гідних умов існування, соціальної захищеності, участі в управлінні 
виробництвом, а в ідеалі приблизно однакових життєвих шансів, можли-
востей для самореалізації особистості [1, с. 262].

Соціальна держава — це сучасна політико-правова теорія, де слово «со-
ціальна» несе велике і особливо значиме навантаження. Воно пов’язане із 
соціальним життям людей, підкреслює, що держава бере на себе турботу 
про матеріальний добробут громадян, здійснює функцію регулювання еко-
номіки з обов’язковим урахуванням екологічних вимог, забезпечує захист 
економічних і соціальних прав людини. 

Ідея про орієнтацію України на соціальну державу закріплена у Кон-
ституційному договорі між Верховною Радою і Президентом України від 
8 липня 1995 р. «Про основні засади організації і функціонування держав-
ної влади і місцевого самоврядування на період до прийняття Конституції 
України». У ньому, зокрема, підкреслюється, що Договір гарантує соціаль-
ну спрямованість ринкової економіки. Чітке текстуальне вираження ідея 
соціальної, правової держави знайшла у ст. 1 Конституції України [2], що 
послужило основою для розробки у державі низки соціально орієнтованих 
законів. 

Водночас зрозуміло, що окрім законодавчого закріплення держави як 
соціальної для фактичного втілення в життя цієї ідеї в українському сус-
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пільстві ще багато чого треба зробити. Адже діяльність сучасної соціальної 
держави є надзвичайно багатогранною і різноманітною: перерозподіл на-
ціонального доходу на користь менш забезпечених верств, політика зайня-
тості та охорони прав робітника на підприємстві, соціальне страхування, 
підтримка родини і материнства, турбота про безробітних, престарілих, 
молодь тощо, розвиток доступної для всіх освіти, охорони здоров’я, куль-
тури та ін.

Ідея соціальної держави є надбанням усього людства. Джерела її кон-
цепції належать до соціальної політики, що зародилася в далекому мину-
лому. Ще в давнину багато правителів, наприклад, римські цезарі, піклу-
валися про найбідніших громадян, надаючи плебсу «хліб і видовища». Та 
основний тягар соціального забезпечення слабких і знедолених тоді лежав 
на великих сім’ях і громадах. 

Уперше поняття «соціальна держава» було запропоноване німецьким 
державознавцем і економістом Лоренцем фон Штейном. Згодом у працях 
німецьких учених ХІХ ст. (Л. фон Штейн, Ю. Оффнер, Ф. Науман, А. Ваг-
нер) оформилася цілісна концепція соціальної держави, яка позиціонува-
лась як теорія нової ролі держави, що бере на себе відповідальність за здій-
снення не властивих раніше, але визначальних у майбутньому соціальних 
функцій. У США ідея соціальної держави була сприйнята пізніше, ніж у 
країнах Європи, оскільки у свідомості американського суспільства пану-
вав принцип індивідуалізму. Отже, політико-правові ідеї від Античності до 
середини ХХ ст., в яких дістали відображення елементи базових цінностей 
майбутньої держави соціального взірця — справедливості, рівності, пра-
ва на гідне існування — стали передумовою формування у другій половині 
ХХ ст. сучасної концепції соціальної держави.

Потужним поштовхом для розвитку теорії і практики соціальної держа-
ви послужили світова економічна криза 1929–1933 рр. і Друга світова війна. 
Після війни розпочався новий етап у розвитку теорії й практики соціальної 
держави. У програмних документах багатьох політичних партій, а також 
конституціях трьох держав Західної Європи (в Основному Законі ФРН 
1949 р., Конституції Франції 1958 р. і Конституції Іспанії 1978 р.) з’явився 
термін «соціальна держава». У 50–60-х рр. минулого століття соціальна 
держава у більшості розвинених країн стала реальністю не лише завдяки 
тим змінам, які відбулися в системі матеріального виробництва епохи пе-
реходу від індустріального до постіндустріального суспільства і які були 
пов’язані насамперед зі зміною ролі особистісного (людського) фактору в 
сучасному виробництві. Соціальна держава стала можливою також завдя-
ки сталій в середині ХХ ст. своєрідній рівновазі сил різних соціальних груп, 
представлених у суспільстві, які за допомогою форм представницької де-
мократії отримали можливість висувати і відстоювати свої інтереси.

Аналіз політичних і економічних теорій вітчизняних та зарубіжних вче-
них дає підстави визначити, що історично було створено умови для фор-
мування двох моделей соціальної держави: ліберальної та соціал-демокра-
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тичної. Виникнення цих моделей було спричинено дією різних факторів, 
що, очевидно, привело до наявних у них відмінностей. Окремі дослідни-
ки (Г.А. Ріттер, Дж. Роулз та ін.) виділяють три моделі сучасної соціаль-
ної держави. Перша — «позитивна держава» (США), у якій є найменший 
ступінь втручання держави в економіку і соціальне забезпечення, орієн-
товане на дотримання індивідуалізму та захист корпоративних інтересів 
(соціальна політика держави виступає як засіб контролю). Друга — власне 
соціальна держава (Велика Британія), у якій забезпечуються гарантова-
ний мінімальний рівень життя і рівність стартових можливостей (соціальна 
політика держави як засіб забезпечення повної зайнятості). Третя — «дер-
жава добробуту» (Нідерланди), в якій забезпечується мінімальний рівень 
життя та встановлюється максимальний рівень доходів, зменшується різ-
ниця в зарплаті, гарантується повна зайнятість (соціальна політика дер-
жави як засіб забезпечення «рівності, кооперації та солідарності»). 

Ці моделі мають тенденцію переходу від однієї до іншої. Вони ніде ціл-
ком не були реалізовані, що свідчить про мінливість соціальної політики 
держав у ході розвитку. Соціальні держави різняться передусім пропо-
рцією участі держави та громадянського суспільства в системі соціальної 
політики. Якщо за соціал-демократичної моделі основним суб’єктом соці-
альної політики є держава, то ліберальна модель передбачає більш рівно-
мірний розподіл функцій між державою та громадянським суспільством. 
Окрім того, ліберальна модель соціальної держави більшою мірою орієнто-
вана на індивідуальну ініціативу та відповідальність.

Соціальна держава, яка виникла в ході еволюційного розвитку, сама по 
собі стала важливою детермінантою політичного розвитку світу. Водночас 
є підстави вважати, що нині вона перебуває у кризовому стані. Дискусії на-
вколо кризи соціальної держави виникли у зв’язку з посиленням тягаря 
соціальних витрат, глобалізаційними, демографічними, екологічними та 
іншими викликами. Прихильники концепції соціальної держави наголо-
шують на доцільності її збереження й сумісності цього інституту з виміра-
ми свободи за одночасної модернізації. Критики ж розглядають соціальну 
державу як таку, що обмежує свободи репрезентантів громадянського сус-
пільства, наголошують на небезпеці адміністративних впливів і практики 
втручання влади у найдрібніші механізми людського буття, тлумачать со-
ціальну державу як неефективний інститут соціальної опіки та нагляду за 
громадянами, чинник обмеження індивідуальної свободи. Соціальна дер-
жава подекуди розглядається як інститут, що свідомо та цілеспрямовано 
руйнує міжособистісну та соціальну комунікацію, звужує можливості гро-
мадянського суспільства, а одна із найрадикальніших парадигм — соціаль-
ний нігілізм — заперечує легітимність соціальної держави як механізму, 
який створений зусиллями бюрократичного класу і який сприяє монополі-
зації усіх форм влади. 

Питання про те, чи ідея соціальної держави входить у суперечність з ви-
могами вільної конкурентної ринкової економіки, принципами демократич-
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ної і правової державності, чи сповільнюється модернізація виробництва, чи 
ослаблюються стимули для вільного підприємництва та деградує трудова 
мораль, є вельми дискусійними. У зв’язку з цим варто відзначити, що ми по-
чинаємо усвідомлювати значення періоду, який переживає людство і який 
не має аналогів. Поступово формується глобальна свідомість, зароджується 
нове розуміння економічного і політичного, відтак змінюється уявлення про 
соціальну державу, де ці складові мають визначальне значення. 

Досить часто зазначається, що людські та соціальні цінності мають ке-
рувати ходом економічної глобалізації. Як справедливо стверджує Е. Кіс, 
концепція глобалізації не зводиться лише до економічного аспекту, вона 
передбачає специфічне співвідношення економічного і політичного аспек-
тів. Специфічне співвідношення полягає в тому, що єдиний опис цілісності 
(навіть у формі глобалізації) не може бути здійснений з урахуванням лише 
однієї з сторін, політичної чи економічної, оскільки і та, й інша утворюють 
єдину універсальну систему. Їх співіснування є достатньо очевидним: дві 
системи взаємодіють одна з іншою різними способами, як наслідок жодна з 
систем не в змозі реалізувати свою теоретичну і системну сутність, незва-
жаючи на те, що обидві системи можуть бути описані сумісно. 

Економіка і політика завжди були взаємопов’язані. Водночас їх взаємо-
проникнення створює парадоксальний ефект: неможливо описати ціліс-
ність з економічної точки зору незалежно від політичної і навпаки. Скоріш 
за все сучасний стан політичного і економічного аспектів являє собою пев-
ну третю якість, яка існує паралельно з економічним і політичним станом 
і є конкретним прикладом глобалізації. Якщо розглядати глобалізацію ви-
ключно з позицій політики чи економіки, то ми не помітимо нічого специ-
фічного: з точки зору політики глобалізація охоплює проблематику теорії 
демократії; в аспекті економіки глобалізація є теорією ринку.

У глобалізації — свої власні закони, які існують паралельно з громадян-
ським суспільством. Вони не ворожі йому, а скоріш чужі йому і з ним не 
пов’язані. Як би там не було, суспільство існує в межах своїх інститутів, 
під якими розуміють продукт договорів, цінностей і традицій. За визначен-
ням М. Вебера, суспільство існує завдяки тому, що воно об’єднане навколо 
своїх цінностей. Таке визначення допомагає нам описати нову ситуацію в 
глобалізації. Утворення глобальних систем — це феномен, який виник не 
на основі цінностей суспільства. Осягання сутності глобалізації — складне 
завдання як для Заходу, так і для Сходу [3, с. 190].

Соціальна держава є феноменом, що стосується всіх аспектів суспільно-
го життя: політичного, економічного, духовного, культурного. Світовий до-
свід показав, що різні країни в певні періоди часу орієнтувалися в більшій 
мірі на ті або інші функції державного регулювання економіки залежно від 
історичного етапу, національних традицій та інтересів, усвідомлення своїх 
можливостей і необхідності їх використання. 

Можна стверджувати, що соціальні держави є як на Заході, так і на Схо-
ді, але джерела формування добробуту країн є діаметрально протилежні. 
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Західні соціальні держави формувалися в умовах громадянського суспіль-
ства. У країнах Південно-Східної Азії джерелом добробуту був патерна-
лізм, заснований на корпоративних або кланово-олігархічних принципах 
(держава захищає інтереси певних олігархічних груп). Японія має конфу-
ціанську модель держави загального добробуту, що заснована на принципі 
«фірма — одна сім’я». Тому для будь-якої соціальної держави надзвичайно 
важливими є як створення умов для формування й розвитку високоефек-
тивного ринкового господарства, так і формування інститутів, які утворю-
ють структуру соціальної держави: соціальної етики, соціальної демокра-
тії, солідарної ринкової економіки, соціальної політики. 

У наші дні соціальна держава означає насамперед обов’язок законодавця 
бути соціально активним в ім’я згладжування суперечливих інтересів членів 
суспільства і забезпечення гідних умов життя для всіх за наявності рівності 
форм власності на засоби виробництва. Держава стає соціально-політичним 
арбітром, органом подолання соціальних протиріч, урахування і координації 
інтересів різних груп населення, проведення в життя таких рішень, які б по-
зитивно сприймалися різними верствами суспільства. Її мета — за допомо-
гою соціальної політики, забезпечення рівності та умов політичної співучасті 
об’єднати населення, стабілізувати соціальну (в тому числі правову) і еконо-
мічну системи, забезпечити їх прогресивну еволюцію.

Сучасні демократичні держави, вважають деякі політологи, вступають 
у нову, екологічну стадію. Адже в умовах виживання людства забезпечен-
ня екологічних прав особистості стає найважливішим. Держава спільно з 
громадськістю покликана відвернути ядерну та екологічну катастрофи, 
налагодити адаптивну, економічну рівновагу, умови, що підтримують жит-
тя. Іншими словами, соціальна держава в умовах глобалізації змушена 
адаптуватися до її викликів, пристосовувати до них свої програми.

Соціальна держава дбає про людину, забезпечення її прав. Здоров’я 
людини — результат комплексного впливу, складовою якого є екологічний 
чинник. У середньому здоров’я людини на 20% залежить від екологічних 
умов (50% - від способу життя, 20% - від генетичних чинників; 8-10% - від 
системи охорони здоров’я) [4]. Провідна роль держави в екологічному регу-
люванні полягає в ініціюванні різних екологічних угод, конвенцій, режимів 
тощо. Усвідомлення значення екологічного чинника в процесі майбутньо-
го розвитку є проблемою не лише для України. Тому важливими з погля-
ду екології у глобальному світі є співпраця з міжнародними установами 
(ЮНЕП, ЮНЕСКО, ВМО, ГАТТ, ГЕФ, ПРООН, Світовим Банком, Програ-
мою технічної допомоги незалежним країнам ТАСІС, Канадським агент-
ством міжнародного розвитку та досліджень та ін.), а також з транснаціо-
нальними корпораціями.

Сучасне міжнародне співробітництво країн ЄС у питаннях збереження 
довкілля здійснюється за такими схемами: надання пільгових кредитів з 
відстрочкою платежу та низькою відсотковою ставкою, спільне фінансу-
вання проектів міжнародними фінансовими організаціями, об’єднання 



Ук
ра

їн
сь

ко
-гр

ец
ьк

ий
 м

іж
на

ро
дн

ий
 н

ау
ко

ви
й 

ю
ри

ди
чн

ий
 ж

ур
на

л 
«П

ор
івн

ял
ьн

о-
пр

ав
ов

і д
ос

лі
дж

ен
ня

»,
 2

01
4,

 1

210

Співак В. М.

програм різних держав та міжнародних організацій із заходами місцевих 
і державних органів влади для виконання пілотних проектів з метою по-
дальшого поширення на всю країну та ін.

Міжнародний індикатор оцінки екологічно сталого розвитку (Environ-
ment Sustainable Index) та ІЛР, як відомо, дають змогу з’ясувати відношен-
ня між станом довкілля та людським капіталом країн. Донедавна десятка 
лідерів за ІЛР, як правило, охоплювала країни зі сприятливою екологією: 
Фінляндію, Норвегію, Канаду, Швецію, Швейцарію, Нову Зеландію, Ав-
стралію, Австрію, Ісландію, Данію, де індикатор оцінки екологічно сталого 
розвитку теж високий.

Розв’язання проблеми впливу екології на здоров’я закорінене у рівні 
розвитку економіки, політики, взаємовідносинах людей з навколишнім се-
редовищем. Зарубіжний досвід у сфері поліпшення екології можна проілю-
струвати на прикладі Німеччини (найбільш забрудненої країни Європи у 
60–70-ті роки ХХ ст.). Рейн — одну з найбільших водних артерій країни — 
називали «стічною канавою Європи»; більше 70% енергії виробляли із бурого 
вугілля — екологічно небезпечного палива. У 90-х роках ХХ ст. багато змі-
нилось на краще: на охорону навколишнього середовища почали витрача-
ти 40 млрд. марок на рік (1,75% ВВП), тобто більше, ніж у США (1,3%) та у 
Японії (1%). Найбільші монополії виробляли очисне обладнання, переробля-
ли промислові відходи, раціональніше використовували питну воду, почали 
застосовувати альтернативні джерела енергії, утилізувати побутові відходи. 
До 2020 р. планується припинити роботу всіх реакторів та скоротити викиди 
вуглекислого газу. В будинках, які споруджують у Німеччині з 2009 р., вико-
ристовують переважно відновлювальні джерела енергії [5, с. 42].

Слід відзначити, що в дослідженнях проблем формування соціальної 
держави, проведених вітчизняними науковцями в останні роки, екологіч-
ний чинник присутній і дедалі більше актуалізується, що заслуговує на 
всіляку підтримку. Хоча це свідчить здебільшого лише про постановку 
проблеми на національному рівні, певний стратегічний орієнтир для уря-
ду, ніж про процес її вирішення. Сучасна соціальна держава розглядається 
як правова, демократична держава з розвиненим громадянським суспіль-
ством і соціально орієнтованою економікою, яка створює умови для реалі-
зації основних прав людини, самостійного забезпечення ініціативною та со-
ціально відповідальною особою необхідного рівня матеріального добробуту 
собі та членам своєї сім’ї, створює умови для саморозвитку особи, інвестує 
в людський та соціальний капітал, гарантує кожному прожитковий міні-
мум задля гідного існування людини й сприяє зміцненню соціальної злаго-
ди в суспільстві, утверджує принципи соціального партнерства, забезпе-
чує екологічну безпеку, сприяє забезпеченню зовнішньої безпеки.

Вітчизняна модель соціальної держави має орієнтуватися на такі пріо-
ритети:

1) державою забезпечуються лише основні потреби людини при одно-
часній активізації відповідальності особи за власний добробут;
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2) піднесення значущості знань, створення системи доступної, безпе-
рервної освіти, тісно поєднаної з виробничою практикою;

3) консолідація влади, бізнесу та громадськості у вирішенні соціально 
значущих питань;

4) активна позиція держави в інвестуванні у людський капітал, підви-
щення його якості;

5) стимулювання розвитку корпоративної відповідальності, підви-
щення соціальної відповідальності бізнесу;

6) соціальний діалог роботодавців і працівників, розвиток системи со-
ціального партнерства;

7) громадянин позиціонується і як споживач, і як виробник, надавач 
соціальних благ;

8) впровадження у соціальну сферу європейських принципів ефек-
тивного урядування через взаємодопомогу, соціальну координацію, вико-
ристання інформаційно-комунікаційних технологій для залучення макси-
мальної кількості соціальних акторів до процесу вироблення та реалізації 
політико-управлінських рішень у соціальній сфері;

9) екологічне стимулювання (як бізнесу, так і громадян). Критерієм 
ефективності господарювання має стати максимізація інтегрального еко-
лого-економічного ефекту. Екологічний імператив має стати внутрішньою 
органічною складовою нової парадигми соціальної держави; державою, 
бізнесом, особою має бути усвідомлена вигідність екологізації всієї вироб-
ничо-господарської діяльності [6, с. 484–485].

Отже, розбудова соціальної держави неможлива поза контекстом гло-
балізаційних процесів. У сучасних умовах практика її функціонування по-
єднується, з одного боку, з діяльністю держави, здатної нести відповідаль-
ність за розвиток людських ресурсів, а з іншого — розвинених інститутів 
громадянського суспільства, здатних її контролювати. Але за будь-яких 
умов екологічна складова соціальної держави набуває особливої ваги і має 
бути покладена в основу її формування в Україні.
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Феномен постсоціалістичного громадянського суспільства

Представлено критичний аналіз поширених серед дослідників демокра-
тичних трансформацій уявлень про відсутність громадянського суспільства у 
країнах соціалістичного табору аж до кінця ХХ ст. та формування нового його 
виду — постсоціалістичного, який виник у східноєвропейських та пострадян-
ських державах. 

Ключові слова: громадянське суспільство, демократія, транзит, інституціо-
налізація, політичний режим.

Серед дослідників демократичних транзитів, зокрема тих, що відбува-
ються на пострадянському просторі та у Східній Європі відсутня єдність 
щодо суті й ролі громадянського суспільства, що сформувалося на цих те-
ренах. Найбільш дискусійними, на нашу думку, є два питання: чи існува-
ло громадянське суспільство ще до початку транзитного процесу та чи дає 
колишня належність країн до соціалістичного блоку говорити про форму-
вання певного постсоціалістичного громадянського суспільства, характерні 
риси якого присутні в кожній державі на території Східної Європи та Єв-
разії. 

Що стосується першого питання, то частина науковців вважає, що у 
постсоціалістичних країнах громадянське суспільство після 1989 р. поча-
ло будуватися з нуля. Звичайно, говорити про розвиток і нормальне функ-
ціонування громадянського суспільства в умовах соціалізму було б пере-
більшенням, однак у спадок молодим демократіям дісталася достатньо 
диференційована та інституціоналізована система об’єднань громадян, яка 
включала впливові профспілкові та професійні організації, групи за інтер-
есами (молодіжні гуртки, об’єднання ветеранів, жінок, спортсменів тощо) 
та церковні організації. Членство у них було досить масовим, більшість з 
них отримували вагому підтримку з боку держави.

Слід визнати, що діяльність таких організацій в умовах соціалізму була 
надто політизованою і забюрократизованою, однак досить інтенсивною. На-
прикінці 1960-х масові організації у прогресивних соціалістичних країнах, 
таких як Польща та Угорщина, відчули послаблення ідеологічного впливу 
та почали діяти як групи інтересів, що могли відстоювати інтереси своїх 
членів перед державою. На противагу їм у більш консервативних країнах, 
таких як Албанія, Румунія і Чехословаччина, ці організації слугували ви-
ключно як проміжна ланка між державою і суспільством. Незважаючи на 
спільні інституційні форми соціалізму, кожна країна мала свої відміннос-
ті, що зумовили особливості поведінки громадянського суспільства в ході 
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трансформаційних процесів наприкінці ХХ ст. В Україні у 1976 р. була 
створена Українська громадська група сприяння виконанню Гельсінських 
угод, на базі якої згодом виникла одна з перших вітчизняних політичних 
партій — Українська республіканська партія. Просвітницька і правозахис-
на діяльність дисидентських рухів не лише свідчила про існування хоча б у 
зародковому стані організацій громадянського суспільства, але й значною 
мірою сприяла поширенню ідеї незалежності України серед населення. 

Падіння соціалістичних режимів одночасно з масштабною допомогою 
з боку розвинених демократичних країн на побудову демократичних ін-
ститутів та розвиток громадянського суспільства позитивно вплинули на 
кількість НУО та громадянську активність. Перш за все нові організації 
громадянського суспільства з’являлися у сферах, заборонених за часів со-
ціалізму, в формі благодійних організацій, різноманітних фондів, аналітич-
них центрів тощо. 

Однак відмінності між громадянським суспільством на пострадянському 
просторі досить значні. Країни, яким вдалося на ранніх етапах здійснити 
успішний перехід до демократії, мають більш сприятливі умови для діяль-
ності громадянського суспільства. У пострадянських країнах, в яких вста-
новився авторитарний режим, середовище для діяльності НУО практично 
не змінилося: у Білорусії та Туркменістані зареєстровано лише близько 
3000 НУО, а в Азербайджані — 2700 [5].

У країнах, де громадянське суспільство розвивалося швидкими темпа-
ми, ключовим елементом була відсутність правових обмежень для реєстра-
ції і діяльності НУО. У 1990-х рр. усі країни Східної Європи деталізували 
право громадян на свободу об’єднань, а також фінансування та оподатку-
вання НУО для стимулювання розвитку громадянського суспільства. В ав-
торитарних країнах правові норми використовувалися для обмеження ді-
яльності громадських організацій, створення перепон для їх діяльності. 

Тобто, громадянське суспільство у кожній країні має свої особливості, 
зумовлені формою і темпами демократизації, інституційною системою та 
історичними традиціями. Тому твердження, що у цьому регіоні воно було 
створене практично з нуля не відповідає дійсності.

Значна частина науковців, які аналізують динаміку демократичних 
транзитів, вважають, що можна говорити про існування феномену пост-
соціалістичного громадянського суспільства. Одним з них є Е. Арчембаут, 
яка виділила п’ять моделей громадянського суспільства, що існують на 
європейському континенті: континентальна (корпоративна), англосаксон-
ська (ліберальна), північна (соціал-демократична), середньоземноморська 
і східна (посткомуністична) [1, р. 4]. 

Континентальна модель функціонує в Австрії, Бельгії, Італії, Німеччині, 
Нідерландах, Франції, тобто, переважно у країнах, що стояли біля витоків 
Євросоюзу. У цих країнах неприбутковий сектор є розвиненим і включе-
ним у політичний процес. У ньому представлені як правило великі органі-
зації, що беруть свій початок ще з Середньовіччя (католики, протестанти, 
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соціалісти, ліберали). Великі неприбуткові організації отримують фінансу-
вання з боку держави або від фондів соціального забезпечення. 

Переважно неприбуткові організації є дуже професійними і не зале-
жать від допомоги з боку волонтерів, зокрема в Австрії, Бельгії, Італії та 
Німеччині. Однак останнім часом дедалі частіше з’являються невеликі 
НУО, що мають за мету захист прав, підтримку культури чи організацію 
відпочинку.

Англосаксонська (ліберальна) модель існує у Великобританії та Ірлан-
дії, але найбільш поширена в Північній Америці (США, Канаді) та Океанії 
(Австралії та Новій Зеландії). Конкуренція між неприбутковими органі-
заціями, що представляють окремі релігійні течії християнства чи етніч-
ні меншини у Великій Британії, яка має високу частку іммігрантів серед 
населення, привела до розвитку неприбуткового сектору. Цьому також 
сприяло поширення контрактної форми взаємодії між органами державної 
і місцевої влади з представниками НУО у сфері надання соціальних послуг, 
охорони здоров’я та освіти. Основу громадянського суспільства становлять 
добровільні організації різних розмірів, що існують в умовах тривалих тра-
дицій приватної ініціативи, індивідуалізму і пуританізму. 

Північна модель представлена Данією, Фінляндією, Норвегією і Шве-
цією, в яких соціал-демократи перебували при владі протягом майже 
усього ХХ ст. Характерними особливостями цих країн є незначні роз-
міри, централізованість та менший ступінь самостійності органів місце-
вого самоврядування, ніж це характерно для континентальної та англо-
саксонської моделі. Основу громадянського суспільства тут складають 
невеликі організації, які об’єднуються відповідно до сфери своєї діяль-
ності. Багато НУО виступають в ролі лобістів, вимагаючи бажаних дій 
від органів центральної влади та місцевого самоврядування. Особливіс-
тю цього типу є існування великої кількості організацій, що виступають 
за мир, врегулювання конфліктів, захист прав людини та організовують 
збір допомоги для країн, що розвиваються. Основним джерелом фінан-
сування їх діяльності є членські внески та гонорари. Багато фондів на-
дають різноманітні гранти для НУО, найбільш відомим серед них є Но-
белівський фонд. 

Середьоземноморська модель існує в Греції, Італії, Іспанії, Португалії, 
в яких активний розвиток громадянського суспільства почався відносно 
недавно через обмеження, які накладали авторитарні режими, що існува-
ли в цих країнах у першій половині ХХ ст. У зв’язку з цим сектор НУО є 
менш розвиненим порівняно з рештою європейських країн. Для нього ха-
рактерний конфлікт між релігійними організаціями, які раніше традиційно 
опікувалися школами, шпиталями та надавали деякі соціальні послуги, та 
світськими, що тісно пов’язані з лівими партіями, профспілками чи роз-
галуженими мережами співробітництва. Неприбутковий сектор залежить 
перш за все від приватних комерційних джерел, і лише третина його по-
треб покривається за рахунок держави. 
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Феномен постсоціалістичного громадянського суспільства

До східного типу відносяться всі постсоціалістичні країни, в яких у ході 
демократичного транзиту діяльність НУО фінансувалася як приватними 
(фонди Дж. Сороса), так і міжнародними та зарубіжними організаціями, 
насамперед із США. Нині діяльність фондів у Східній Європі є більш вре-
гульованою, оскільки в деяких країнах вони очолюються колишніми пред-
ставниками партійної номенклатури, які розподіляють державні ресурси 
через ці канали. Як не дивно, але саме для цього типу суспільства харак-
терний високий відсоток надходження коштів з боку приватного сектору, 
що можна пояснити домінуванням зарубіжної допомоги (Румунія) та осо-
бливостями податкового законодавства, що стимулює розвиток благодій-
ництва, зокрема в Угорщині.

Однак той факт, що Албанія, Естонія, Узбекистан і Чехія входили до 
сфери впливу СРСР, не пояснює повною мірою особливості їх демократич-
ного транзиту та прогрес у цьому напрямі. Тим більше він не дає підстав 
стверджувати формування особливого виду громадянського суспільства. 
Індекс урядування Світового банку демонструє, що нові члени ЄС — зо-
крема Естонія, Польща та Словенія — практично відповідають західноєв-
ропейським стандартам щодо діяльності НУО та їх ролі у політичному про-
цесу, а за деякими показниками займають навіть вищі позиції, ніж Греція 
та Італія [7]. У 2012 р. Агентство міжнародного розвитку США у звіті про 
стан розвитку громадянського суспільства поставило високі оцінки новим 
членам ЄС, зокрема Естонії, Польщі, Чехії, які увійшли в першу десят-
ку списку. Водночас колишні республіки СРСР, окрім балтійських країн, 
отримали значно нижчі бали [6]. 

Основним джерелом відмінностей між постсоціалістичними країнами є 
рівень інституціоналізації громадянського суспільства. В умовах авторита-
ризму воно складається переважно з груп, неформальних за своєю приро-
дою. За такого режиму соціальні рухи та спорадична мобілізація громадян 
є найбільш видимими формами прояву діяльності громадянського суспіль-
ства. Для постсоціалістичних демократій навпаки характерне домінування 
формальних організацій (НУО, профспілок, професійних груп тощо). Крім 
того, у багатьох нових членах ЄС громадянські суспільства є децентралі-
зованими як щодо організації, так і поведінки. Хоча така децентралізація 
може бути типовою характеристикою сучасного громадянського суспіль-
ства, а не особливістю постсоціалізму, однак це відрізняє країни регіону 
від історичної моделі, характерної для громадянських суспільств Західної 
Європи. 

Отже, не існує єдиної моделі постсоціалістичного громадянського сус-
пільства. Замість цього ми бачимо різноманітні громадянські суспільства у 
регіоні. На це впливає низка чинників, але одним з ключових є тип політич-
ного режиму. Ситуація в авторитарній Білорусії дуже нагадує часи соціа-
лізму: існує офіційна сфера з контрольованими державою профспілками 
та іншими масовими організаціями, а також дисидентське громадянське 
суспільство, що протистоїть недемократичному режиму. У нових членах 
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ЄС громадянське суспільство є різноманітним і сильним, і досить схоже на 
громадянські суспільства старих членів ЄС, хоча з дещо меншою централі-
зацією та формальністю [2, р. 198–239]. 

Отже, два твердження, досить поширені у науковій літературі, присвя-
ченій проблемам переходу до демократії колишніх соціалістичних країн, 
є помилковими щодо феномену постсоціалістичного громадянського сус-
пільства. По-перше, це переконання, що воно виникло нізвідки, хоча свою 
історію воно веде ще з початку ХХ ст. і деяким організаціям навіть вдалося 
вижити у період соціалізму. По-друге, деякі компаративісти стверджують, 
що ми маємо справу з новим типом громадянського суспільства, який ви-
ник на території пострадянського простору, риси якого проглядаються у 
будь-якій країні. Однак сам транзит, утверджений політичний режим, осо-
бливості взаємовідносин між державою та громадянами, не кажучи вже 
про історичні традиції, наклали свій відбиток на громадянські суспільства 
регіону, що не дає підстав говорити про існування універсальної моделі. 
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Інституціоналізація авторитарного режиму та його довговічність

Відсутність достатньої ресурсної бази змушує лідерів авторитарних режимів 
розвивати інститути, орієнтовані на залучення представників еліт чи окремих 
соціальних груп до процесу прийняття рішень. Формування однопартійної чи ба-
гатопартійної системи у результаті напіввільних виборів має вагомий вплив на 
термін перебування автократа при владі. 

Ключові слова: інституціоналізація, демократія, авторитарний режим, бага-
топартійність, консенсус. 
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Інституціоналізація авторитарного режиму та його довговічність

Для будь-якого правителя, авторитарного чи демократичного, здатність 
маневрувати між різними політичними силами та вступати у взаємовигідні 
домовленості з представниками еліт та соціальними групами є важливою 
для його виживання і подальшого перебування при владі. Але якщо демо-
кратичні лідери мають у своєму розпорядженні належно функціонуючі 
інститути та набір чітких правил узгодження інтересів різних політичних 
акторів, то механізми, за допомогою яких авторитарні лідери зміцнюють 
свою владу, залишаються все ще недостатньо дослідженими [1, р. 7]. Кла-
сичні дослідження авторитарних режимів зосереджувалися насамперед 
на їх походженні. Так Г. О’Доннован аналізує бюрократичний авторита-
ризм, що виник у результаті воєнних переворотів у Південній Америці 
як результат напруги в ході капіталістичного розвитку, в якому народна 
мобілізація загрожувала «нормальному функціонуванню» економіки [7, р. 
11]. Б. Мур відзначав, що обидва типи однопартійного правління в Європі 
ХХ ст. походять із поєднання класового конфлікту та комерціалізації сіль-
ськогосподарського виробництва [6]. Таке уявлення про походження ре-
жиму є вихідною точкою ідеї про те, що обставини, за яких однопартійний 
режим приходить до влади, мають значний вплив на його діяльність. Однак 
ці класичні дослідження не пояснюють, чому деякі з цих режимів проісну-
вали довше, ніж інші. 

Існує кілька пояснень цього факту: а) економічне — режими, що часто 
стикаються з серйозними економічними кризами, проіснують менше, ніж 
ті, що здатні забезпечити стабільний економічний розвиток; б) міжнарод-
не — режими, які мають сильну підтримку на міжнародній арені (напри-
клад, підтримка соціалістичних урядів з боку СРСР), мають більше шансів 
на виживання; в) репресивне — готовність застосовувати жорсткі силові 
санкції до тих, хто висловлює незадоволення режимом, продовжує термін 
існування авторитарного режиму. Але ці чинники не враховують важли-
вість інституціоналізації як запоруки тривалості авторитарного режиму, 
що й розглядається у даній статті. 

Авторитарні лідери стикаються з двома видами загроз своєму перебуван-
ню при владі: з боку правлячих еліт та окремих прошарків громадянського 
суспільства, здатних змобілізувати решту населення. М. Сволик у «Політиці 
авторитарного правління» [11] виділяє дві проблеми авторитаризму: утри-
мання контролю та поділ влади, що фактично означає перерозподіл впливу 
всередині еліт. Наростання незадоволення серед останніх чи то поділом по-
вноважень, масштабами нелегальних поборів, чи то обтяжливими соціаль-
ними зобов’язаннями є основним джерелом небезпеки для автократів. Згідно 
його статистики з 316 лідерів, які перебували при владі з 1946 по 2008 рік, 32 
позбулися влади в результаті неконституційних методів (повстань, заколо-
тів тощо). Але у 205 випадках (майже 75%) лідери були відсторонені від вла-
ди в результаті змови еліт, тобто найближчим оточенням автократа.

Відповідно авторитарні правителі прагнуть до побудови інститутів, 
що обмежують доступ до влади, таких як консультативні ради, політичні 
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бюро, хунти тощо, які виступають у ролі інституційного захисту від загроз 
з боку конкурентів — правлячих еліт. Цю нечисленну допущену до влади 
групу, яка представляє політичну і економічну еліту, Б. де Мескіта назвав 
не електоратом, а селекторатом: колом людей, які реально обирають ке-
рівника держави і зберігають свій статус виключно завдяки його волі і ви-
конанню його вказівок [5, р. 272]. На його думку, задля стабільності режиму 
автократ повинен суттєво знизити кількість людей, які справді вирішують 
кадровий склад уряду чи керівних органів держави. 

Відповідно, основним завданням є задоволення інтересів цих «селекто-
рів», які мають реальні важелі впливу на суспільні, економічні відносини. 
Автократ повинен сприяти їх збагаченню і захищати незважаючи на ін-
тереси більшості. Завдяки цьому лідер може не тільки зберегти владу, а 
й свою популярність за рахунок жорсткого контролю над інформаційними 
потоками в країні. До цієї групи мінімально потрібних людей належать ті, 
хто забезпечує функціонування соціальних систем, силовики та економіс-
ти, які відповідають за збір і розподіл доходів.

Джерело незадоволення авторитарним режимом може знаходитися 
серед різних соціальних груп: релігійних, етнічних, професійних (на-
приклад, «Солідарність» у Польщі) тощо. Для нейтралізації загрози сво-
єму правлінню, що виникає з боку суспільства, автократи намагаються 
переманити на свій бік чи, за словами Г. О’Доннела, «інакапсулювати» 
(encapsulate) [8, р. 37] потенційний опозиціонерів. При цьому автократи 
покладаються на демократичні інститути, яким відводиться виключно 
формальна роль. Так з прийняттям виваженого партійного законодавства 
опозиційним силам надається можливість пройти до законодавчого ор-
гану, брати участь у процесі прийняття рішень, що змушує їх до певної 
міри працювати для зміцнення режиму автократа. Розширюючи соціаль-
ну базу підтримки правителя, ці інститути продовжують його термін пе-
ребування при владі. 

Щоб домогтися згоди на співробітництво з боку суспільства, лідери ав-
торитарних режимів повинні бути готовими ділитися з іншими соціаль-
ними групами вигодами у вигляді грошової винагороди, привілеїв, доплат 
тощо, обсяг яких повинен залежати від глибини співробітництва. Однак 
якщо економічна основа режиму ґрунтується на експорті мінеральних ре-
сурсів, то малоймовірно, що він буде зацікавлений у налагодженні взаємо-
вигідних зв’язків з суспільством. Водночас сценарій співробітництва має 
великі шанси на реалізацію в умовах залежності від кредитів, сільського 
господарства, промисловості, розвитку інновацій тощо. 

Для нав’язування співробітництва та мінімізації загрози соціальних 
заворушень автократи можуть використовувати силу. Але використання 
силових інструментів вимагає значних фінансових ресурсів і не завжди є 
ефективним. Проаналізувавши диктаторські режими Латинської Амери-
ки, Ф. Кардозо дійшов висновку, що «держава є достатньо сильною для ре-
тельного контролю та потужного репресивного апарату проти так званих 
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підривних груп, але втрачає свою ефективність коли справа доходить до 
контролю, наприклад, за університетами чи самою бюрократією» [2, р. 48]. 

Як результат правителі можуть вважати за доцільне покладатися на 
інші механізми активізації співробітництва та запобігання повстанням, зо-
крема через активізацію процесу побудови консенсусу щодо державної 
політики та розподілу доходів. Оскільки деякі громадяни підуть на співро-
бітництво з режимом за умови, що він запропонує вигідні умови, що відпо-
відають їх інтересам, то автократи можуть на власний розсуд управляти 
процесом і глибиною взаємодії з соціумом. Розподіл доходів та формування 
політичного консенсусу передбачає застосування різних інституційних ме-
ханізмів. Доходи, привілеї, доплати чи пряма грошова винагорода можуть 
розподілятися безпосередньо автократом. Рішення про розподіл конкрет-
них благ специфічним групам чи конкретним індивідам не вимагає законо-
давчого оформлення [3, р. 104]. 

Водночас політичний консенсус вимагає формалізації відповідними 
нормативно-правовими актами. Тобто, якщо прибутки можуть розподі-
лятися безпосередньо автократом, то політичний консенсус вимагає наяв-
ності інституційних рамок: форумів з контрольованим доступом, на яких 
інтереси формулюються не в ультимативній формі, компромісні рішення 
досягаються без надмірного контролю з боку громадськості, а остаточна 
угода подається у формі нормативно-правового акту та оприлюднюється. 
Для ефективного використання такої інституції необхідне функціонування 
законодавчого органу, в якому хоча б номінально представлені опозиційні 
сили. За рахунок маніпуляцій з виборчим законодавством до парламенту 
можна провести політичні партії, які публічно будуть критикувати прав-
лячий режим, але фактично підтримувати його та сприяти його легітимації 
в очах виборців. У свою чергу для опозиції участь у роботі законодавчого 
органу дає можливість відстоювати свої інтереси та цінності в рамках іс-
нуючого режиму. 

Виходячи з наведених варіантів інституціоналізації авторитарного ре-
жиму, можна сформулювати дві гіпотези щодо його життєздатності. По-
перше, автократи, які домоглися достатнього ступеня інституціоналізації, 
повинні перебувати при владі довше, ніж їх слабко інституціоналізовані 
колеги. По-друге, автократи, які досягли оптимального рівня інституціона-
лізації, можуть керувати країною невизначений час незважаючи на сер-
йозність загроз, з якими вони стикаються. Іншими словами, диктатори, які 
мають слабку опозицію та низький ступінь інституціоналізації, повинні за-
лишатися при владі стільки ж, скільки більш інституціоналізовані лідери, 
оскільки останні змушені протидіяти сильній опозиції. 

Що стосується першої гіпотези, то недемократичні лідери мають хороші 
підстави щоб дозволити існування відносно незалежних політичних партій 
якщо їм вдається провести і контролювати їх поведінку в законодавчому 
органі (наприклад, у результаті напіввільних виборів [4, р. 53]). Однак ана-
ліз недемократичних режимів засвідчив, що багатопартійний парламент 
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не дає гарантій тривалого перебування при владі, хоча до певної міри ста-
білізує політичну ситуацію в країні. 

Згідно другої гіпотези правителі, які зуміли розбудувати систему не-
обхідних інститутів, здатні нейтралізувати загрози своєму правлінню, 
що йдуть знизу. Однак з’ясувалося, що автократи, що віддають перева-
гу однопартійній системі, довше перебувають при владі (в середньому на 
дев’ять років), ніж їх колеги, що пішли шляхом проведення напіввільних 
виборів і введення до складу законодавчого органу представників опози-
ційних сил. Цей результат можна пояснити низкою чинників: 1) сприят-
ливим зовнішнім середовищем (міжнародне співтовариство не перейма-
ється внутрішніми проблемами країни); 2) монополізацією контролю за 
суспільними процесами у рамках єдиної організації [9, р. 85]; 3) можливіс-
тю врегулювати суперечки всередині еліт, переконавши їх у належному 
захисті їх інтересів автократом навіть у часи кризи [10, р. 450]. Ще один 
важливий чинник, на нашу думку, - можливість врегулювати внутріпар-
тійні суперечки в рамках однопартійної системи без демонстрації відсут-
ності згоди у верхах широкому загалу. Якщо ж до представницького ор-
гану входять кілька політичних партій, то кожна з них змушена заявляти 
про свою особливу позицію з того чи іншого питання, що нівелює образ 
єдиної і монолітної влади. 

Також слід зазначити, що коли автократ робить перші кроки у напря-
мі лібералізації, він може стикнутися з небажаними наслідками. З одно-
го боку, підвищення ефективності державного управління за рахунок по-
слаблення регулювання в деяких сферах дасть змогу схилити на свій бік 
частину громадян і запобігає бунтам. А з іншого — спроба бунту може ви-
явитися успішнішою в умовах частково лібералізованого режиму, ніж за 
жорсткого авторитаризму. 

Отже, проблема інституціоналізації найбільш гостро стоїть перед авто-
кратами, які не мають надійної ресурсної бази для забезпечення економіч-
ної бази режиму. Це змушує їх розвивати інститути, які сприяють розви-
тку співробітництва з різними соціальними групами, що позитивно впливає 
на стабілізацію політичної ситуації. Варто зауважити, що інститути, які 
сприяють формуванню політичного консенсусу, несуть ризик привести до 
результатів, протилежних до очікуваних. 

1. Bienen H., Walle N. Of time and power: Leadership duration in the modern world. — 
Stanford, CA: Stanford University Press, 1991. — 215 р. 

2. Cardoso F.H. On the characterization of authoritarian regimes in Latin America / The 
new authoritarianism in Latin America / Ed. by D.Collier. — Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1979. — Р. 33–60. 

3. Collier R.B. Regimes in tropical Africa: Changing forms of supremacy, 1945–1975. — 
Berkeley: University of California Press, 1982. — 320 р. 

4. Levitsky S., Way L. The rise of competitive authoritarianism // Journal of Democracy. — 
2002. — Vol. 13. — № 2. — Р. 51–65.

5. Mesquita B., Smith A. The dictator’s handbook: Why bad behavior is almost always good 
politics. — N.Y.: Random House, 2011. — 352 р. 



Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал «Порівняльно-правові дослідження», 2014, 1

221

Представництво регіональних інтересів у федеративних і регіональних державах

6. Moore B. Social origins of dictatorship and democracy: Lord and peasant in the making of 
modern world. — Boston: Beacon Press, 1966. — 559 р. 

7. O’Donnell G. Modernization and bureaucratic-authoritarianism: Studies in South 
American politics. — Berkeley, CA: Institute of International Studies, 1973. — 219 р. 

8. O’Donnel G. Bureaucratic authoritarianism: Argentina, 1963–1973, in comparative 
perspective. — Berkeley: University of California press, 1988. — 338 р. 

9. Slater D. Iron cage in an iron fist: Authoritarian institutions and the personalization of 
power in Malaysia // Comparative Politics. — 2003. — Vol. 36. — № 1. — Р. 81–101.

10. Smith B. Life of the party: The origins of regime breakdown and persistence under single-
party rule // World Politics. — 2005. — Vol. 57. — № 3. — Р. 421–451.

11. Svolik M. The politics of authoritarian rule. — Cambridge: Cambridge University Press, 
2012 — 258 р. 

Матвієнко Анатолій Сергійович,
кандидат політичних наук, докторант Інститут держави і права  
ім. В.М. Корецького НАН України

Представництво регіональних інтересів  
у федеративних і регіональних державах

Розглянуто проблему класифікації форм державного устрою у зв’язку з поя-
вою гібридної форми — регіональної держави. Висвітлено питання поділу повно-
важень між центром і регіонами в умовах федеративної та регіональної держави, 
зокрема так звані залишкові повноваження. На прикладі Італії та Іспанії про-
аналізовано роль другої палати парламенту в представництві інтересів регіонів 
та автономій на національному рівні. 

Ключові слова: федерація, унітаризм, держава, регіон, автономія, регіональ-
не самоврядування.

Після Другої світової війни з’явилися перші регіональні держави або 
сильно децентралізовані унітарні держави, кількість яких має тенденцію 
до збільшення. Як правило, такі держави знаходяться в Європі й, до певної 
міри, представляють перехідну форму між класичними унітарними дер-
жавами і федерацією. Поява цієї гібридної форми державного устрою по-
яснюється зародженням та зміцненням тенденцій регіоналізму та регіона-
лізації, що мають місце на Європейському континенті та й у світі загалом. 
Існування такої проміжної форми значно ускладнює класифікацію держав 
за формою державного устрою: унітарна або федеративна та змушує по-
новому підійти до функцій бікамералізму в регіональній державі. 

Італія є цікавим прикладом держави, в якій після Другої світової війни 
і падіння авторитарного режиму була прийнята конституція, що мала за 
мету посилити унітарну природу держави і водночас створити додатковий 
субнаціональний рівень управління з відповідними самоврядними орга-
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нами. Одним з найскладніших завдань, яке мали вирішити автори нового 
Основного Закону, було подолання традиційного уявлення про унітарну 
державу як жорстку ієрархію нормативно-правових актів, у якій на верши-
ні перебувають рішення національного парламенту, а вже нижче — органів 
регіонального і місцевого самоврядування. Тому, як відзначав С. Бартоле, 
«поділ компетенції між регіональною та центральною владою не дозволяв 
використовувати концепцію ієрархічності джерел права з огляду на спів-
відношення між національними і регіональними статутами» [1, р. 176].

Створення виключної законодавчої влади на субнаціональному рівні, 
яка б могла обходити положення національного законодавства у сфері ком-
петенції субнаціонального органу, було досить складною проблемою, що 
поглиблювалася невирішеністю питання про остаточні повноваження ре-
гіонів. Згідно класичної моделі федеративної держави, вона створюється 
на основі договору між учасниками федерації, які погоджуються передати 
частину своїх повноважень новоствореній державній організації, а залиш-
кові повноваження залишаються у них як згадка про повноту суверенітету, 
яким вони раніше володіли. Однак в унітарній державі регіони, навіть якщо 
й мають власні повноваження, позбавлені будь-яких ознак державного су-
веренітету. 

З сучасної точки зору, цей класичний критерій віднесення держави 
до федеративної чи унітарної форми державного устрою не є надійним, 
оскільки у деяких країнах суб’єкти федерації мають чітко визначені по-
вноваження, а не всі інші, що не входять до виключної компетенції феде-
рального центру. 

В Італії поділ влади між національним законодавчим органом та регі-
ональними радами ускладнений через накладання окремих повноважень, 
що стало результатом застосування неоднозначного принципу національ-
них інтересів. У результаті остаточні повноваження залишилися за цен-
тральним урядом, а не за кількома регіонами, що відрізняються від інших 
своїм національним складом. Так, німецькомовна група проживає у провін-
ції Больцано, що є частиною регіону Трентіно-Альто-Адідже, франкомов-
на — у Валле-д’Аоста, словеномовна — у Фріулі-Венеція-Джулія. Така 
форма організації регіонального рівня (частково і регіон Трентіно-Альто-
Адідже, у якому дві автономні провінції — Тренто та Больцано — наділені 
правом прийняття нормативно-правових актів) дала змогу забезпечити ін-
тереси етнічних меншин у невеликих громадах, хоча прагнення захистити 
їх інтереси не було провідним мотивом у формуванні регіонального рівня.  

Основна відмінність між федеративною та регіональною державою про-
являється в інституційному вимірі на рівні центральних органів державної 
влади. Як правило, у федеративних державах на першому плані перебу-
вають представники суб’єктів федерації, які представлені у федеральних 
органах влади. Водночас у регіональних державах вищий рівень влади 
формується без представників регіонів, що характерно для унітарної мо-
делі. Тобто, у федеративних державах права учасників федерації захи-
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щені краще, ніж складових регіональної держави. Так суб’єкти федерації 
представлені у всіх органах федеральної влади і беруть активну участь у 
процесі ухвалення загальнонаціональних рішень. Без їх згоди неможливо 
змінити не тільки їх кордони, а й внести зміни до федеральної конституції. 
Що стосується регіональної держави, то представники регіонів не пред-
ставлені у вищих органах державної влади і не беруть участь у процесі 
прийняття загальнодержавних рішень.

На думку деяких дослідників регіональна структура італійської дер-
жави поступово еволюціонує в бік федеративної структури. Починаючи з 
1997 р. на основі законодавства, прийнятого парламентом Італії, поділ ком-
петенції було реформовано таким чином, що повноваження центральних 
органів влади стали чітко визначеними, а повноваження регіонів визнача-
ються за принципом залишкових повноважень, одночасно з урахуванням 
законодавчо закріпленого принципу сусидіарності [3, р. 110]. 

Ці особливості були підтверджені зокрема конституційним законом № 3 
від 18 жовтня 2001 р., який уточнював повноваження регіонів та Сенату, 
однак не перетворив останній на представницький орган регіонів. Згідно з 
ним, до ст. 117 Конституції Італії було внесено зміни, за якими з перерахо-
ваних нижче питань і в межах основних принципів область (регіон) видає 
законодавчі акти за умови, що вони не суперечать національним інтересам 
та інтересам інших областей щодо: організації відомств і адміністративних 
установ, підпорядкованих області; меж громад; місцевої міської і сільської 
поліції; ярмарків і ринків; благодійних установ; санітарної і лікарняної 
служби; професійної освіти; музеїв і бібліотек місцевого значення; містобу-
дування; туризму і готельного бізнесу; трамваїв та автошляхів обласного 
значення; доріг, водопроводів і громадських робіт обласного значення; на-
вігації на озерах; мінеральних і лікувальних вод; кар’єрів і торфорозробок; 
мисливства; рибальства у внутрішніх водах; сільського господарства і лі-
сів; ремесел; інших питань, визначених конституційними законами. 

Що стосується способу формування Сенату, то в італійській моделі бі-
камералізму він залишився дублером Палати депутатів. Вибори до ньо-
го проводяться за змішаною системою: 232 депутати обираються прямим 
голосуванням, а 83 — на пропорційній основі. Нова система обмежила за-
конодавчу та управлінську владу національного рівня, позбавила Сенат 
можливості контролю за регіональним законодавством та закріпила у Кон-
ституції загальну компетенцію за регіональними представницькими ор-
ганами. Вона сприяла посиленню співробітництва між регіонами шляхом 
створення нових органів, які координували діяльність регіонів і держави, 
однак всупереч очікуванням експертів, не перетворила Сенат у Палату 
регіонів. Регіонам було надано право укладати міжнародні угоди за згоди 
держави, вільно визначати власну систему управління. Зокрема, вони мо-
жуть обирати спосіб призначення керівника регіону (майже у всіх регіо-
нах очільник безпосередньо обирається мешканцями, а не призначається 
представницьким органом) та змінювати виборче законодавство. 
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Що стосується компетенції, то регіони не лише отримали право при-
ймати нормативно-правові акти у всіх сферах, які не віднесені до компе-
тенції держави, а й можливість додаткових повноважень у сфері культури 
та безпеки, що реалізуються за допомогою нових процедур переговорів з 
центром. Крім того, звичайні регіони можуть приймати власні конституції 
з урахуванням обмежень, встановлених Конституцією Італії та законодав-
ством Євросоюзу, що формально свідчить про поступовий рух у напрямі до 
федерації. Таким чином нові конституційні рамки наближають регіональ-
ну систему Італії до федеральної системи, що робить майже неможливим 
проведення чіткого розмежування між унітарними та федеративними дер-
жавами.  

Однак інституційний вимір діяльності регіонів все ще перебуває в стадії 
формування, що дає підстави розглядати регіони Італії насамперед як ав-
тономні утворення, а не суб’єктів федерації. 

Ще одним прикладом регіональної держави є Іспанія — єдина країна, 
конституція якої одночасно проголошує непорушну єдність іспанської на-
ції, єдність і неділимість Батьківщини та визнає і гарантує право на авто-
номію національностей і районів, які її складають і солідарність між всіма 
ними (ст. 2 Конституції Іспанського королівства). 

Тобто можна говорити про етнічну складову, що лежить в основі іспан-
ської моделі організації регіонального рівня управління. Як результат, у 
своєму рішенні від 28 червня 2010 р. Конституційний Суд Іспанії зазначив, 
що згадка про «Каталонію як націю» та «Каталонську національну реаль-
ність» у Преамбулі до Органічного закону № 6/2006 від 19 липня 2006 р., 
який вніс зміни до Статуту автономії Каталонії, немає жодних правових 
наслідків.  

Однак положення Конституції не визначають форми територіального 
устрою держави, що все ще перебуває у процесі становлення, або ж уни-
кають вживання терміну федералізм [2, р. 196]. Тому вказівка на існування 
унітарної держави у ст. 2 Конституції є вихідним пунктом для більш де-
тального аналізу Іспанії у поняттях «автономія» та «федерація». У науковій 
літературі для визначення форми державного устрою Іспанії вживаються 
різні терміни, такі як «держава автономій», «політично децентралізована 
унітарна держава», «багаторегіональна держава», «децентралізована дер-
жава, що не набула форми федерації», «унітарно-федеративна держава» 
та «федеративно-регіональна держава» тощо. 

Така термінологічна невизначеність дає підстави стверджувати, що 
форма державного устрою Іспанії не вкладається у жодні існуючі класи-
фікації. 

Однак можна погодитися з думкою Е. Руіза Війтеза, що модель субна-
ціонального рівня, обрана Іспанією, дає підстави назвати її територіально 
диверсифікованою державою [4, р. 147]. При цьому Сенат як верхня пала-
та парламенту не представляє автономні регіони, оскільки 208 його членів 
обираються на виборах у провінціях, що є нижчим рівнем управління, ніж 
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автономія (як правило, одна автономія складається з кількох провінцій), і 
лише 58 призначаються регіональними представницькими органами.

Законодавчі органи автономій можуть приймати закони, що мають 
таку ж силу як національні у сферах, віднесених до їх компетенції. Тобто 
в іспанському законодавстві можна виділити три види сфер компетенції: 
1)  сфери, в яких автономії мають виключну законодавчу і виконавчу вла-
ду; 2) сфери, в яких законодавчі повноваження і виконавча влада реалізу-
ються спільно з державою та автономіями; та 3) сфери, в яких законодавча 
влада належить виключно державі і лише виконавча влада здійснюється 
автономіями. 

Особливість іспанської моделі полягає в тому, що форма державного 
устрою остаточно не сформована і все ще перебуває у процесі змін, оскіль-
ки автономні угоди мають асиметричний характер і можуть дуже відріз-
нятися між собою залежно від статуту конкретної автономії. Основними 
типами автономій є історичні та звичайні автономії, які мають повноту за-
конодавчої влади, в той час як автономним містам Сеуті та Мелільї надано 
лише адміністративну автономію.

Тобто можна стверджувати, що масштаб автономії в Іспанії є обмеже-
ним, оскільки на додачу до чітко визначених повноважень, наданих авто-
номії, Конституція також містить перелік функцій, закріплених виключно 
за державою. На перший погляд складається враження, що держава та 
автономії мають чітко визначені повноваження і остаточних повноважень 
як таких не існує. Однак на практиці існують сфери, які закріплені або за 
державою (оборона, правосуддя тощо) або за автономіями (система місце-
вого самоврядування, лісництво, мовна політика тощо), однак значна час-
тина повноважень (щодо соціального захисту, охорони довколишнього се-
редовища, телебачення і радіомовлення) залишається у спільному віданні 
держави і автономій. Це означає, що здійснення ефективного управління 
вимагає низки координаційних механізмів для ведення переговорів між 
державою та автономіями.

Статут автономії, прийнятий парламентом Іспанії у формі органічного 
закону, визначає масштаб компетенції автономної громади, оскільки згідно 
п. 3 ст. 149 Конституції, питання, які спеціально не віднесені Конституці-
єю до відання держави, можуть бути передані до компетенції автономних 
громад відповідно до їх відповідних статутів. А компетенція у питаннях, не 
включених статутами про автономію, буде відноситися до відання держа-
ви, норми права якої у випадку конфлікту, мають більшу юридичну силу, 
ніж норми автономних громад, у всьому, що не передано до виключної ком-
петенції останніх. Тобто остаточні повноваження іспанської автономії на-
лежать державі. 

Отже, аналіз інституційної структури таких регіональних держав як 
Італія та Іспанія, дає підстави стверджувати, що на відміну від федерацій 
у них регіони та автономії не представлені на центральному рівні у дво-
палатному законодавчому органі або іншому відповідному органі. Що сто-
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сується Італії, то реформи на початку ХХІ ст. так і не перетворили Сенат 
на Палату регіонів, що свідчило б про виконання критерію інституційного 
представництва територій у моделі бікамералізму. В Іспанії Сенат також 
не виконує роль представника інтересів автономій, що позбавляє їх мож-
ливості повноцінної участі у загальнонаціональній політиці, зокрема у про-
цесі прийняття державних рішень.
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Мовна політика пострадянської Білорусі:  
роль альтернативної двомовності

Досліджуються особливості мовної політики пострадянської Білорусі. Автор 
доходить висновку, що попри негативні етнополітичні наслідки безпрецедентно 
толерантна для пострадянського простору мовна політика, яка мала на меті не 
зміну мовних уподобань громадян, а інституціоналізацію фактичної мовної си-
туації в державі, дала змогу зберегти міжетнічний мир та уникнути конфліктів 
за участю мовного чинника. 

Ключові слова: мовна політика, пострадянський простір, міжетнічні відносини.

Мовна політика є невід’ємною складовою етнонаціональної політики 
держави. Для поліетнічних пострадянських держав збалансована мовна 
політика є запорукою забезпечення міжетнічного миру, дієвим механіз-
мом запобігання міжетнічним конфліктів. І.О. Кресіна та В.П. Горбатенко 
називають державну мову гарантією національної безпеки, територіальної 
цілісності держави. Необхідність правового закріплення, чіткість та прозо-
рість у регулюванні мовної політики забезпечують ефективне регулюван-
ня відносин між членами суспільства, захист та узгодження суспільних, 
групових та індивідуальних інтересів, що є однією зі складових визначен-
ня поняття «держава» поряд із такими важливими ознаками, як суверені-
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тет, політична влада тощо [1, с. 335]. На думку дослідників, мовна політика 
держави відображає реальний стан справ у суспільстві. Держава повинна 
всіляко забезпечувати підтримку та розвиток державної мови, адже цим 
самим вона робить внесок в утвердження та зміцнення своїх позицій.

Однак не у всіх пострадянських країнах популяризація однієї держав-
ної мови розглядається як шлях до утвердження та зміцнення позицій дер-
жави на внутрішній та зовнішній арені. Винятком із загального правила — 
«єдина державна мова — це сильна, єдина, консолідована держава» на 
пострадянському просторі залишається Білорусь. У попередніх працях ми 
дійшли висновку про унікальність моделі етнонаціональної політики цієї 
країни, адже вона забезпечує стабільність за допомогою недемократичних 
механізмів стримування національного усвідомлення та політичного само-
визначення як білоруського етносу, так і національних меншин. Ці меха-
нізми спрямовані на формування толерантної інтернаціональної спільно-
ти та консервацію чинного політичного режиму [2, с. 186]. Мовна політика 
Білорусі також характеризується непритаманними для пострадянського 
простору особливостями, унікальним етнополітичним балансом інтересів, 
тому потребує ретельнішого наукового вивчення.

Кінець 80-х — початок 90-х рр. ХХ ст. позначився національним підне-
сенням у Білорусі, яке отримало назву Другого білоруського відродження. 
Білоруська дослідниця Н. Мечковська виділяє два його етапи. Згідно з ви-
сунутою нею теорією білорусизація 1990-х була не стартом відродження, 
а його другою спробою протягом ХХ ст. Перше білоруське відродження 
(1906–1928 рр.) пов’язане з лібералізацією, розпадом Російської імперії та 
формуванням Білоруської Народної Республіки в 1918 р. Друге білоруське 
відродження обумовлене кризою Радянського Союзу, його дезінтеграцією 
та формуванням Республіки Білорусь в 1991 р. [3, с. 210]. Перше білорусь-
ке відродження було нейтралізоване етнонаціональною політикою Радян-
ського Союзу, націленою на зближення народів СРСР, розширення присут-
ності в етнокультурному середовищі союзних республік російської мови та 
культури. Радянська мовна політика в Білорусі мала два основні вектори: 
1) звуження офіційної сфери використання білоруської мови та заміна її 
російською; 2) максимальна русифікація білоруської мови, допущеної для 
публічного використання. Поступово закривалися білоруські школи, змен-
шувався відсоток друкованих видань білоруською. Криза СРСР стала по-
штовхом до відродження білоруської мови та культури в державі.

Ю. Коряков стверджує, що хоча подібні національні відродження спо-
стерігалися в багатьох союзних республіках, потяг до незалежності та фор-
мування власної держави в Білорусі був незначним — натомість основна 
увага була спрямована на розвиток і відродження білоруської культури та 
мови [4, с. 45]. Тоді здійснювалися соціолінгвістичні дослідження, створю-
валися громадські організації культурного спрямування (на зразок Това-
риства білоруської мови), формувалася законодавча база мовної політики 
Білорусі. Так, у 1990 р. було прийнято Закон «Про мови в Білоруській РСР», 



Ук
ра

їн
сь

ко
-гр

ец
ьк

ий
 м

іж
на

ро
дн

ий
 н

ау
ко

ви
й 

ю
ри

ди
чн

ий
 ж

ур
на

л 
«П

ор
івн

ял
ьн

о-
пр

ав
ов

і д
ос

лі
дж

ен
ня

»,
 2

01
4,

 1

228

Вітман К. М.

що надав білоруській мові статус єдиної державної мови. Ст. 2 стверджу-
вала, що «відповідно до Конституції Білоруської РСР державною мовою 
БРСР є білоруська мова» [5]. Того ж року Рада Міністрів БРСР ухвалила 
Державну програму розвитку білоруської мови та інших національних мов. 

Чимало уваги мовній політиці приділяє Декларація про державний су-
веренітет Республіки Білорусь 1990 р. Ст. 1 документу визначає Білорусь 
суверенною державою, що утвердилася на основі здійснення білоруською 
нацією її невід’ємного права на самовизначення, державності білоруської 
мови, верховенства народу у визначенні своєї долі [6]. Декларація прого-
лошує самостійність Республіки Білорусь у вирішенні питань культур-
ного, духовного розвитку білоруської нації, інших національних спіль-
нот республіки, у створенні власної системи інформації, освіти. Держава 
зобов’язується забезпечувати функціонування білоруської мови у всіх 
сферах громадського життя, гарантувати збереження національних тра-
дицій та історичної символіки (ст. 9). Таким чином, Декларація про держав-
ний суверенітет Республіки Білорусь законодавчо зафіксувала створення 
незалежної держави з білоруською нацією та самобутньою білоруською 
мовою. 

Окрім національного піднесення та відродження Білорусі існували інші 
аргументи на користь впровадження однієї державної мови. Етнолінгвіс-
тична структура білоруського суспільства під час останнього всесоюзного 
перепису населення у 1989 р. виглядала наступним чином: загальна кіль-
кість активного білорусомовного населення становила 77,6% (65,6% насе-
лення Білорусі назвали білоруську мову рідною, а ще 12% задекларували 
вільне володіння нею). Частка білорусів у національному складі домінувала 
і складала 77,86% [7, с. 10]. 

Це давало офіційні підстави для надання білоруській мові статусу єди-
ної державної. Розпочалося впровадження мовної політики, спрямованої 
на поступове витіснення російської мови, утвердження та популяризацію 
білоруської мови в усіх сферах життя, практичне наповнення її статусу 
як державної мови та мови міжнаціонального спілкування в Білорусі. Але 
цей процес відбувався далеко не безболісно для поліетнічного й переваж-
но російськомовного на момент проголошення незалежності білоруського 
суспільства. Активні заходи з витіснення російської мови білоруською на-
разилися на нерозуміння та спротив російськомовного сегменту. Виникли 
труднощі з переведенням багатьох сфер життя на білоруську мову через 
недосконале володіння нею та відсутність необхідної кількості кваліфіко-
ваних фахівців зі знанням державної мови. Особливо це стосувалося сфери 
освіти, засобів масової інформації. 

Незважаючи на законодавчий статус білоруської як єдиної держав-
ної мови, більша частина населення Білорусі послуговувалася російською 
мовою. Адже зміна ієрархії мов у суспільстві потребує часу, концентрації 
зусиль органів влади та суспільства, трансформації суспільної свідомості 
щодо мовних вподобань і пріоритетів, підтримки більшості населення. По-
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єднання цих факторів у Білорусі не спостерігалося. Як стверджує Н. Меч-
ковська, білоруська мова так і не стала службовою мовою більшості уста-
нов, судів, міліції, торгівлі, оскільки білорусизація відбувалася поспіхом, 
без належної мовної перепідготовки фахівців, забезпечення їх навчальною 
літературою та загалом мала формальний характер. Тому для більшості 
прихильників відродження білоруської мови її практичне вивчення та за-
стосування виявилося ускладненим [3, с. 212].

Крім того, будь-яка етнонаціональна політика, що не враховує інтересів 
значимого сегменту населення, не спирається на його згоду та підтримку, 
приречена на провал. Навіть балтійські держави, що в 90-х рр. також роз-
почали безкомпромісну дискримінаційну мовну політику щодо російсько-
мовного населення, заручившись міжнародною підтримкою та схваленням 
всередині держави, зазнавали значних труднощів. І лише перспективи 
рівня життя Євросоюзу та вищих соціальних стандартів, які автоматично 
надавало знання національної мови, дозволяли стримувати невдоволення 
російськомовного населення. Російськомовні ж білоруси не вбачали для 
себе значних перспектив у зміні мовної ідентичності.

Втім, до 1995 р. у Білорусі реалізовувалася дискримінаційна мовна по-
літика, спрямована на витіснення російської мови та утвердження біло-
руської мови. Продовжувала формуватися законодавча база з її реалізації. 
В 1994 р. було прийнято Основний Закон Республіки Білорусь, ст. 17 якого 
остаточно утверджує статус білоруської мови як єдиної державної. Од-
нак, як слушно зауважують І.О. Кресіна та Є.В. Перегуда, зміст правових 
норм, їх реалізація і тлумачення значною мірою визначаються правовою і 
політичною культурою суспільства. Специфіка мовної сфери суспільного 
життя полягає в тому, що мова є засобом комунікації індивідів, формує со-
ціальні групи та суспільства [9, с. 176–177]. Мова не є суто індивідуальною 
цінністю. Вона виступає цінністю груповою, суспільною. Якщо ж вона не є 
суспільною цінністю для більшості населення, змінити цю ситуацію лише 
за допомогою законодавчих норм неможливо. Російськомовні білоруси не 
бачили особливих переваг у вивченні білоруської мови, тому в середині 
90-х рр. в Білорусі сформувався суспільний запит на зміну вектору мовної 
політики. 

Новобраний Президент держави — О. Лукашенко дав на нього відпо-
відь: розпочав дискусію щодо перегинів білорусизації, в якій виступав ро-
сійською мовою, а в 1995 р. провів загальнобілоруський референдум щодо 
мови. У відповідь на запитання «Чи згідні ви з наданням російській мові 
статусу, рівного білоруській?», 83,3% відповіли «так», 12,7% — «ні». Також 
на референдум були винесенні питання, що стосувалися зміни державної 
символіки, підтримки дій Президента, спрямованих на економічну інтегра-
цію з Росією. 

Всередині Білорусі виникли питання щодо легітимності такого рефе-
рендуму — хоча б тому, що Закон РБ «Про всенародне голосування (ре-
ферендум)» в тогочасній редакції не передбачав винесення на референ-
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дум питань, що стосуються національно-історичної ідентичності, зокрема 
державної символіки та державної мови. Державна Дума Росії натомість 
схвалила «вибір шляху розвитку білоруської державності» та привітала 
результати прямого народного волевиявлення, що «підтвердили неухиль-
не прагнення білоруського народу до єднання з Росією» [10]. Наступний 
референдум, ініційований Президентом під час політичної кризи 1996 р., 
стосувався насамперед змін до Конституції, які суттєво розширювали по-
вноваження очільника держави, перетворюючи Білорусь з парламентсько-
президентської на президентську республіку. Проект змін та доповнень до 
Основного Закону, запропонованих О. Лукашенком, також передбачав імп-
лементацію рішення попереднього референдуму 1995 р. щодо зміни стату-
су мов. Його підтримали 70,45% виборців, які взяли участь у референдумі. 

Після референдуму суть білоруської мовної політики змінилася до-
корінно. Перехід на білоруську мову припинився і розпочався зворотній 
процес — відновлення позицій російської мови у державі. У 1996 р. за ре-
зультатами референдумів було внесено зміни до Конституції Білорусі, від-
повідно до яких державними мовами стали білоруська та російська (ст. 17). 
У 1998 р. було ухвалено нову редакцію Закону РБ «Про мови в Республі-
ці Білорусь», яка узгоджувала мовне законодавство з Основним Законом 
та забезпечувала практичне наповнення статусу російської мови як дер-
жавної. Зокрема, Білорусь зобов’язується забезпечувати всесторонній 
розвиток та функціонування білоруської та російської мов у всіх сферах 
суспільного життя (ст. 2). Згідно із Законом органи державної влади, міс-
цевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадські 
об’єднання повинні створювати необхідні умови для вивчення білоруської 
та російської мови і досконалого володіння ними [11]. 

Закон РБ «Про мови в Республіці Білорусь» загалом не зобов’язує гро-
мадян Білорусі володіти одночасно білоруською та російською мовами — 
для комфортного проживання в країні цілком достатньо знання однієї дер-
жавної мови. Це призвело до звуження сфери використання білоруської 
мови, її маргіналізації. Майже всі норми мовного закону дозволяють оби-
рати між російською та білоруською мовами, тому в більшості випадків 
вибір здійснюється не на користь білоруської. Зокрема, згідно зі ст. 8 мо-
вами діловодства та документації, взаємодії органів державної влади та 
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громад-
ських об’єднань є білоруська та (або) російська мови; згідно зі ст. 13 мовою 
сфери обслуговування — у транспорті, торгівлі, медицині — є білоруська 
або російська мова; робочими мовами з’їздів конференції, сесій, засідань, 
нарад є білоруська та (або) російська мови; згідно зі ст. 14 судочинство 
провадиться білоруською або російською мовою; згідно зі ст. 23–25 сфера 
освіти (загальноосвітні школи, профтехучилища, вищі навчальні заклади) 
обслуговується білоруською та (або) російською мовами, причому згідно зі 
ст. 21 держава гарантує кожному мешканцю невід’ємне право на здобуття 
освіти білоруською або російською мовою, а згідно зі ст. 25 результати на-
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укових робіт і досліджень оформлюються білоруською або російською мо-
вою. Мовами засобів масової інформації стали білоруська або російська, на 
практиці — переважно російська. Ст. 29 та 32 Закону дозволяють обирати 
між білоруською та російською в оформленні назв населених пунктів, адмі-
ністративно-територіальних одиниць, вулиць, річок, у текстах офіційних 
оголошень, плакатів, афіш реклам; ст. 31 дозволяє подавати офіційні назви 
органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ 
білоруською та (або) російською мовами. 

Таким чином, мовна політика Білорусі, що передбачає двомовність з 
альтернативним використанням державних мов, на практиці призвела до 
витіснення білоруської мови з усіх сфер життя, крім побутової. Є підста-
ви вважати, що мовна політика певний час обслуговувала геополітичний 
вибір керівництва держави — на користь зовнішньополітичної та зовніш-
ньоекономічної інтеграції з Росією. Ю. Коряков підтверджує, що офіційна 
білоруська влада всіма способами формувала суспільну думку про те, що 
Білорусь є частиною Росії, а її населення має російське коріння [4, с. 47].

Політика державної підтримки та заохочення до вибору громадянами 
російської мови не дала швидких результатів. Згідно з результатами пере-
пису 1999 р. білоруську мову назвали рідною близько 73,6% населення, з 
них 37% заявили, що використовують білоруську в повсякденному житті. 
Російську мову назвали рідною 30% населення, використовували її для по-
всякденного спілкування 63%. Але через 10 років ситуація таки змінила-
ся — далося взнаки звуження використання білоруської мови в публічній 
та офіційній сферах. За даними перепису 2009 р., частка населення, яка 
вважає білоруську мову рідною скоротилася до 53,22%. Попри те, що біль-
ше половини населення заявило, що вільно володіє білоруською, послуго-
вуються нею в повсякденному спілкуванні лише 23,43% населення [13, с. 
318]. Тенденція звуження використання білоруської мови очевидна. Згідно 
з даними 2013 р. освіту білоруською мовою здобувають 16,4% учнів і лише 
0,2 % студентів, решта навчаються білоруською і російською або лише ро-
сійською. 

Втім, не всі білоруські дослідники схильні вважати ці показники наслід-
ком спрямованої державної мовної політики Білорусі. Так, В. Шимов пе-
реконаний у тому, що поширення російської мови в Білорусі «обумовлене 
історичними та етнокультурними факторами і не може бути пояснене при-
мітивною схемою русифікації». Головним аргументом на користь популяр-
ності російської мови в Білорусі учений вважає порожню нішу мови місь-
кої культури Білорусі, яка ніколи раніше не послуговувалася білоруською 
мовою, що сформувалася відносно пізно на основі регіональних сільських 
діалектів [12]. Білоруська мова, дійсно, найпоширеніша саме в сільській 
місцевості, однак і там вона зазнає поступового вимирання разом зі своїми 
носіями. За шкалою рівня життєздатності мови, запровадженою ЮНЕС-
КО, білоруська мова за ступенем збереженості належить до вразливих мов. 
Тобто нею послуговується значна частина населення, але її використання 
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обмежене переважно неофіційною, побутовою сферою внаслідок держав-
ної мовної політики. У загальносвітовому рейтингу мов за кількістю носіїв 
білоруська займає 69 позицію.

Білоруський Президент запевняє, що в Білорусі особливе ставлення до 
російської мови, називає її спільним надбанням як росіян, так білорусів і 
українців. За словами О. Лукашенка, в основу білоруської державності, бі-
лоруської моделі розвитку покладено особливі духовні цінності, що ґрун-
туються в тому числі й на російській мові. У своєму Посланні до Націо-
нальних зборів Президент підкреслив, що унікальність Білорусі в мирному 
співіснуванні всіх національностей білоруського народу, які мають можли-
вість безперешкодно зберігати та розвивати свою мову та культуру [8]. До-
сягненням етнонаціональної політики глава держави вважає придушення 
крайніх націоналістичних проявів у Білорусі, виступів проти державної 
підтримки російської мови. 

Зауважимо, що результатом мовної політики альтернативної двомов-
ності стало також те, що білоруська мова автоматично перетворилася на 
мову опозиції в Білорусі. Білоруська мова вважається офіційною мовою 
альтернативної демократичної Білорусі, яку відстоюють опозиційні сили, 
що ведуть політичну боротьбу з чинним Президентом. О. Лукашенко відпо-
відає, що білоруська мова — не для революційних перетворень, і називає 
нав’язування її населенню на початку 90-х рр. великою помилкою опозиції. 
На його думку, лише надання російській мові статусу другої державної, га-
рантування прав російськомовних громадян дозволило уникнути етнополі-
тичних конфліктів, зберегти міжетнічний мир та територіальну цілісність 
держави [8].

Отже, мовна політика пострадянської Білорусі, яка з середини 90-х ро-
ків офіційно базується на альтернативній двомовності, на практиці приве-
ла до звуження середовища циркулювання білоруської мови та витіснення 
її домінантною в пострадянській ієрархії російською. З одного боку, така 
мовна політика призвела до негативних етнополітичних наслідків для кра-
їни: ускладнила процес розбудови Білорусі як держави-нації, загальмува-
ла формування національної ідентичності. З іншого боку, безпрецедентно 
толерантна для країн пострадянського простору мовна політика, що ста-
вила на меті не зміну мовних уподобань громадян, а офіційне закріплення 
фактичної мовної ситуації в державі, дозволила зберегти міжетнічний мир 
та уникнути етнополітичних конфліктів за участю мовного чинника. 
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Рецензії

Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав 
людини в європейських міжнародних організаціях 
Актуальність монографії «Міжнародно-правові засади захисту та за-

безпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях»1, 
підготовленої доцентом кафедри міжнародного права та порівняльно-
го правознавства Київського університету права НАН України Наталією 
Богданівною Мушак, зумовлена тим, що питання захисту прав людини по-
стійно перебуває на порядку денному в рамках ООН, регіональних міждер-
жавних і міжнародних неурядових організацій. Комплексні дослідження з 
цієї проблематики відсутні в Україні, вітчизняними дослідниками не здій-
снювався комплексний аналіз системи європейських міжнародних органі-
зацій — Ради Європи, Організації з безпеки і співробітництва у Європі та 
Європейського Союзу — щодо встановлення ними європейських стандар-
тів прав людини, основних напрямів співробітництва та взаємодії правових 
систем таких організацій. Отже, своєчасність монографії Н.Б. Мушак не ви-
кликає сумнівів.

У монографії детально розглядаються сфери співпраці між РЄ, ОБСЄ 
та ЄС, які мають для них пріоритетне значення, зокрема у сферах захисту 
прав людини (включно з правами національних меншин), боротьби проти 
тероризму, протидії торгівлі людьми, сприяння толерантності, усунення 
дискримінації та ін.

Особлива увага приділена запровадженню міжнародними організація-
ми європейських стандартів прав людини, спільною основою яких висту-
пають природні та невід’ємні права людини. Автор проаналізувала меха-
нізми гарантій їх захисту та забезпечення на практиці у діяльності кожної 
з організацій. У монографії переконливо показано, що Європа завдяки ді-
яльності та функціонуванню ЄС виступила новатором в об’єднанні різно-
манітних категорій прав людини в одному уніфікованому документі (Хартії 
основних прав людини ЄС) й створила фундамент для подальшого регу-
лювання та ефективного здійснення захисту прав людини в рамках між-
народної спільноти.

Особливо вдалим, на нашу думку, є розділ, присвячений основним на-
прямам співробітництва Ради Європи, Європейського Союзу та Організації 
з безпеки і співробітництва у Європі у сфері захисту прав людини. Доклад-
но розглянуті правові питання співробітництва між Україною та РЄ, ЄС і 
ОБСЄ, визначені перспективи подальшої співпраці сторін. 

Монографія Н.Б. Мушак «Міжнародно-правові засади захисту та за-
безпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях» може 
бути рекомендована для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юри-
дичних вузів і факультетів, усіх, хто цікавиться питаннями міжнародного 
права. 

Кресін О.В.

1 Мушак Н.Б. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в міжнародних 
європейських організаціях: Монографія. – К.: Ліра-К. – 192 с. 
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РоссиЙскаЯ аГРЕссиЯ ПРоТив УкРаинЫ:  
МЕЖдУнаРодноЕ ПРаво и ПоЛиТоЛоГиЯ

Задорожний А.В. Сравнительная характеристика проблем реализации 
принципа равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой в случа-
ях Косово и Крыма [на украинском языке]

В статье исследуются случаи отделения Косово (2008 г.) и Крыма (2014 г.) с 
точки зрения реализации одного из основных принципов международного пра-
ва — принципа равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой. 
Проанализированы общие черты и различия, характерные для этих процессов, 
сделаны выводы относительно их соответствия современному международному 
праву.

Ключевые слова: Крым, Косово, принцип равноправия и права народов рас-
поряжаться своей судьбой, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций, Международный Суд Организации Объединенных Наций.

Макарчук В.С. Нацистская политика овладения Судетами (1938 г.) и 
крымская авантюра Путина (2014 г.): аспекты международного права и обще-
ственной морали [на украинском языке]

В сравнительно-правовом ключе анализируются международно-правовые 
аспекты внешней политики нацистской Германии при решении вопроса об изме-
нении государственно-территориального статуса Судетской области (1938 г.) и 
путинской России при осуществлении аннексии Крыма в 2014 г.

Ключевые слова: внешняя политика нацистской Германии, внешняя полити-
ка Российской Федерации, Судетский кризис 1938 г., Мюнхенский сговор, аннек-
сия Крыма Россией 2014 г., старое международное право, новое международное 
право.

Асланов С.А. Особенности применения новых политико-правовых механиз-
мов этнополитической дезинтеграции: гибридная война в Украине [на украин-
ском языке]

Исследуются дезинтеграционные и интеграционные процессы на постсовет-
ском пространстве при участии Российской Федерации. Анализируются осо-
бенности применения новых политико-правовых механизмов этнополитической 
дезинтеграции независимых стран, в которых проживает русское национальное 
меньшинство, на примере гибридной войны в Украине.

Ключевые слова: этнополитическая интеграция, этнополитическая дезинте-
грация, гибридная война.

к 90-ЛЕТиЮ МЕЖдУнаРодноЙ акадЕМии  
сРавниТЕЛЬноГо ПРава

Кресин А.В. Становление научных и ценностных основ деятельности Меж-
дународной академии сравнительного права [на украинском языке]

Автор обосновывает роль институционализации в развитии современной 
науки, в том числе появление в пределах устойчивых институтов в этой сфе-
ре надиндивидуальных особенностей научных позиций и взглядов. Это, по его 
мнению, делает оправданным исследование развития взглядов на природу 
сравнительного правоведения, его предмет и объект, методологию, ценност-
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ное измерение, которые были сформированы или высказаны в процессе дея-
тельности Международной академии сравнительного права — одного из самых 
авторитетных и репрезентативных самоорганизованных специализированных 
объединений ученых-юристов.

По мнению автора, в рамках деятельности Академии еще в 1920-х — 1930-х гг. 
сформировалось новое, современное видение сравнительного правоведения — 
уже не как инструмента механического сближения правовых систем, а как науки, 
призванной познавать право стран и народов мира в его разнообразии. Станов-
ление парадигмы происходило в конкуренции с парадигмами, представленными 
другими сравнительно-правовыми институтами, и в частности, с инструмента-
лизмом на службе универсализации права, представленным УНИДРУА и рядом 
других международных и национальных организаций.

Среди самых важных научных и ценностных оснований, которые развивает 
МАПП, автор выделил: идеи глобального правового плюрализма, равноценнос-
ти и уникальности правового опыта народов и стран, мирного сосуществования 
различных правовых моделей, отказа от их навязывания, от конструирования 
единого мирового права; идея сравнительного правоведения как проявления гу-
манизма в праве, сферы утверждения толерантности и преодоления таких пред-
убеждений как национализм, шовинизм, евроцентризм и др. Автор доказывает, 
что МАПП последовательно развивает философию сравнительного правоведе-
ния, в основе чего положены идеи конкуренции в юридической науке несколь-
ких метапарадигм — традиционной философско-правовой и компаративистской 
(метатеория и философия на основе изучения сущего), победы открытого и плю-
ралистического компаративистского мировоззрения над идеалистическим мо-
низмом, который может перерастать в формы идеологии и предвзятости.

Ключевые слова: институционализация науки, надиндивидуальность нау-
чной мысли, когнитивная парадигма сравнительного правоведения, инструмен-
тальная парадигма сравнительного правоведения, ценностная парадигма срав-
нительного правоведения, правовой плюрализм, унификация права, философия 
сравнительного правоведения, компаративистское мировоззрение.

AD FONTES

Эрлих Л. Сравнительный метод в науке публичного права [на украинском 
языке]

Перевод работы украинского ученого Л. Эрлиха, опубликованной в 1938 г.

исТоРиЯ сРавниТЕЛЬноГо ПРавовЕдЕниЯ

Гачкевич А. Жизненный путь и научное наследие Людвика Эрлиха [на 
украинском языке]

Статья посвящена оценке вклада выдающегося польського и украинско-
го ученого-юриста Л. Эрлиха в развитие сравнительного правоведения. Кро-
ме главных событий жизненного пути внимание уделяется трудам ученого, в 
которых использовалась сравнительно-правовая методология. 

Ключевые слова: Львовский университет, сравнительное публичное право, 
наука международного права.

Кудин С.В. Сравнительно-исторические правовые исследования в трудах 
М.Н. Ясинского [на украинском языке]

В статье анализируются проведенные М.Н. Ясинским сравнительно-исто-
рические исследования обычно-правовых институтов Киевской Руси и Литов-
ско-Русского государства, судебной системы Польского королевства и Литов-
ско-Русского государства. Обосновано, что ученый принадлежал к исторической 
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школе права и сравнительно-славянскому научному направлению и использо-
вал в основном диахронный вид сравнительно-исторического метода.

Ключевые слова: научное творчество М.Н. Ясинского, историческая школа 
права, сравнительно-исторический метод, обычное право, Киевская Русь, Ли-
товско-Русское государство.

ПРоБЛЕМЫ ПРЕПодаваниЯ сРавниТЕЛЬноГо  
ПРавовЕдЕниЯ

Культенко А.В. Специфика методики преподавания сравнительного право-
ведения [на украинском языке]

Статья посвящена осмыслению специфики методик преподавания сравни-
тельного правоведения. Автор считает, что для слушателя курса достаточно 
изучения правовых явлений одной из правовых систем с использованием ее ис-
точников на языке оригинала. На основе осуществленного анализа существую-
щих методик преподавания сравнительного правоведения, а также его воспри-
ятия обосновывается необходимость самостоятельного определения методики 
для получения максимальной вариативности функциональных результатов. 

Ключевые слова: методики преподавания, метод обучения, знания, мышле-
ние, функциональность.

Харитонов Р.Ф. Отраслевая юридическая компаративистика: необходи-
мость интеграции науки и образования [на русском языке]

В статье проведен анализ существующих исследований, посвященных 
основным вопросам необходимости интеграции науки и образования в сфере 
отраслевой юридической компаративистики. Особое внимание уделяется расс-
мотрению точек зрения по различным направлениям отраслевой юридической 
компаративистики.

Ключевые слова: юридическая компаративистика, отраслевая юридическая 
компаративистика, интеграция науки и образования. 

вЗаиМодЕЙсТвиЕ ПРавовЫХ сисТЕМ

Ситар И.М. Методологические подходы как средство исследования аккуль-
турации в праве [на украинском языке]

Рассмотрена проблема понимания методологических подходов в контексте 
исследования аккультурационных процессов. Определено, что методы связаны 
между собой; некоторые из них являются основными, а все остальные подчинены 
им, зависят от них, имеют вспомогательный характер. Отмечено, что методоло-
гические подходы совершенствуют методологический инструментарий сравни-
тельного правоведения для изучения аккультурации в праве. Очерчены методо-
логические подходы, имеющие логическую и эвристическую направленность в 
процессе анализа аккультурации в праве, а именно: исторический, логический, 
герменевтический, поведенческий (бихевиористический), гуманистический, ки-
бернетический и другие.

Ключевые слова: методология, аккультурация в праве, методологические 
подходы, исторический подход, логический подход, синергетический подход, 
аксиологический подход, гуманистический подход, герменевтический подход, 
системный подход.

Рыбак О.С. Публичный порядок как основание для отказа в исполнении 
иностранного судебного поручения [на украинском языке]



Ук
ра

їн
сь

ко
-гр

ец
ьк

ий
 м

іж
на

ро
дн

ий
 н

ау
ко

ви
й 

ю
ри

ди
чн

ий
 ж

ур
на

л 
«П

ор
івн

ял
ьн

о-
пр

ав
ов

і д
ос

лі
дж

ен
ня

»,
 2

01
4,

 1

238

Содержание и аннотации статей

В статье исследуется понятие публичного порядка и его сущностные харак-
теристики, значение соблюдения ordre public (public policy) при выполнении су-
дебного поручения суду иностранного государства, а также особенности класси-
фикации видов судебного поручения по субъектному составу и видам соучастия. 
Проанализированы подходы различных ученых относительно определения ка-
тегории «публичный порядок». Автор акцентирует внимание на анализе судеб-
ной практики, которая касается вопроса соблюдения основ публичного правопо-
рядка и последствий его несоблюдения.

Ключевые слова: публичный порядок, положительная и отрицательная кон-
цепция, содержание публичного порядка, поручение суду иностранного государ-
ства, виды судебного поручения.

сРавниТЕЛЬноЕ иЗМЕРЕниЕ МЕЖдУнаРодноГо  
и ЕвРоПЕЙскоГо ПРава

Аракелян М.Р. Украинская адвокатура: международно-правовые основы 
деятельности [на русском языке]

В статье раскрывается проблема международно-правовых основ деятель-
ности украинской адвокатуры. Отмечается, что возрастающее влияние принци-
пов и норм международного права на внутригосударственное право проявляется 
через формирование соответствующих основ функционирования институтов 
гражданского общества и государства. Акцентируется внимание на том, что в 
принятом в Украине целом ряде нормативно-правовых актов получили отраже-
ние международно-правовые принципы и стандарты адвокатской деятельнос-
ти, совершенствующие содержательный аспект правозащитной деятельности в 
стране.

Ключевые слова: адвокатура, международно-правовые основы деятельнос-
ти, права и свободы человека.

Коваленко С.А. Особенности права посольства как элемента международно-
правового статуса международных организаций [на украинском языке]

Автор исследует отличия между представительствами государств и 
международных организаций. Особое внимание акцентируется на отсут-
ствии общих международных договоров в отношении регулирования вопросов 
представительства международных организаций в их отношениях с другими 
субъектами международного права и необходимости устранения этих пробелов. 

Ключевые слова: представительство, активное право, пассивное право, меж-
дународная организация, привилегии, иммунитеты.

Швец А.Ю. Международно-правовые акты в сфере муниципального права 
и стандарты сотрудничества органов местного самоуправления [на украинском 
языке]

В статье рассмотрены стандарты и принципы муниципального права Евро-
пейского союза. Проанализированы некоторые международно-правовые акты и 
законодательство Украины в сфере местного самоуправления. Рассмотрен сам 
институт местного самоуправления с точки зрения содействия развитию соци-
ально-политического и экономического потенциала территориальных общин.

Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальное право, междуна-
родные стандарты, правовая система Украины, стандарты сотрудничества.

оТРасЛЕвЫЕ сРавниТЕЛЬно-ПРавовЫЕ иссЛЕдованиЯ
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Брославский Л.И., Коломацкая С.П. Возмещение экологического вреда: 
сравнительный анализ гражданско-правового механизма США, ЕС, России и 
Украины [на украинском языке]

Анализируется гражданское законодательство об ответственности в области 
охраны окружающей среды и возмещении экологического вреда США, Евросою-
за, России и Украины. В статье выдвинуты ряд теоретических положений, пред-
ложения по совершенствованию природоохранного законодательствa, а также 
внесению дополнений в гражданские кодексы России и Украины.

Ключевые слова: oкружающая среда, экологический вред, причинитель 
экологического вреда, юридическая ответственность, положительный ущерб, 
упущенная выгода, штрафные выплаты.

Савченко А., Лиховая С. Институт наказания в США и его влияние на со-
вершенствование положений уголовного законодательства Украины [на укра-
инском языке]

В статье исследуются основные и дополнительные наказания по федераль-
ному законодательству США. Анализируются особенности применения таких 
наказаний, как смертная казнь, пожизненное лишение свободы, штраф по за-
конодательству США и Украины. Особое внимание уделяется дополнительным 
наказаниям, которые отсутствуют в законодательстве Украины: реститу-
ция, сообщение пострадавшим, лишение отдельных прав. Предлагается до-
полнить УК Украины новыми статьями. Особое внимание авторы обращают 
на положительный опыт США в сфере применения гражданско-правовых и 
уголовно-правовых мер исправления и безопасности, которые применяются од-
новременно с наказаниями или вместо них. Делается вывод, что американская 
система наказаний является более гибкой и эффективной.

Ключевые слова: наказание, уголовное законодательство, штраф, лишение 
свободы, пробация, реституция, смертная казнь.

Короед С.А. Влияние рекомендаций Комитета министров Совета Европы 
на эффективность гражданского судопроизводства в Украине [на украинском 
языке]

Исследуются вопросы процессуального обеспечения эффективности граж-
данского судопроизводства Украины путем имплементации рекомендаций Ко-
митета министров Совета Европы относительно путей облегчения доступа к 
правосудию и принципов гражданского судопроизводства, направленных на 
совершенствование судебной системы с точки зрения целесообразности их за-
имствования в гражданское судопроизводство Украины. Обосновывается неце-
лесообразность введения примирительных процедур (медиации) в гражданское 
судопроизводство Украины на данном этапе и одновременно предлагается как 
альтернатива «согласительное производство» по совместному обращению обеих 
сторон с соответствующими механизмами поощрения. При этом обосновывается 
необходимость введения процедуры упрощенного производства и ускоренного 
рассмотрения дела, а также усиление активных полномочий суда как в руковод-
стве ходом процесса, так и в процессе доказывания.

Ключевые слова: правосудие, гражданское судопроизводство, эффектив-
ность, оптимизация, ускоренные производства, упрощение судебных процедур, 
ускорение рассмотрения, активность, международные стандарты.

Билык А.О. Договорное регулирование режима отдельного проживания су-
пругов [на украинском языке]

Статья посвящена исследованию регулирования вопросов, связанных с ре-
жимом раздельного проживания супругов на договорной основе. Анализируется 
опыт зарубежных стран и возможность введения соответствующих норм в укра-
инское законодательство.
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Ключевые слова: прекращение брака, режим раздельного проживания су-
пругов, сепарация, сепарационное соглашение.

Богиня Т.Ю. Правовое регулирование лоббизма в Канаде: характерные осо-
бенности и передовой опыт [на украинском языке]

Данная статья посвящена исследованию правовых аспектов регулиро-
вания лоббистской деятельности в Канаде и законодательных механизмов, 
предусмотренных национальной правовой системой Канады для осуществления 
эффективного контроля над этим видом деятельности. Автор исследовал процесс 
формирования и развития законодательства Канады о лоббистской деятельнос-
ти. В статье раскрыто современное состояние нормативной базы Канады отно-
сительно правоотношений, связанных с взаимодействием власти и общества, 
граждан и других групп интересов в Канаде. Автор сопоставил опыт зарубежных 
стран относительно регулирования лоббистской деятельности с опытом Канады. 
Автор пришел к выводу о том, что в Канаде создана передовая законодательная 
база, призванная сформировать эффективную систему взаимодействия власти 
и групп интересов, которая при этом параллельно создает эффективную систе-
му противодействия проявлениям коррупции. Легитимизация лоббистской дея-
тельности представляет собой важный этап на пути демократизации общества и 
создания предпосылок для обеспечения прозрачности принятия властных реше-
ний в развитых странах.

Ключевые слова: лоббистская деятельность, лоббизм в Канаде, законода-
тельство, группы давления.

сРавниТЕЛЬнаЯ ПоЛиТоЛоГиЯ и ГосУдаРсТвовЕдЕниЕ

Сотник А.Л. Научно-практические аспекты институционализации правовой 
политологии: украинские реалии и мировые тенденции [на украинском языке]

Рассматриваются практические аспекты институционализации правовой по-
литологии как новой подсистемы современной политической науки. Показано, 
что мощным импульсом для её становления в Украине стало открытие отдела 
правовых проблем политологии в Институте государства и права им. В. М. Ко-
рецкого НАН Украины, а также создание факультета правовой политологии и 
социологии в Одесской юридической академии. Анализируются состояние и тен-
денции развития политической науки в зарубежных странах (США, Франции, 
Германии, Великобритании, России), их прямое и косвенное влияние на станов-
ление правовой политологии.

Ключевые слова: институционализация, правовая политология, политичес-
кая наука, юриспруденция. 

Спивак В. Н. Социальное государство в условиях глобализации: экологи-
ческий этап становления и развития в Украине [на украинском языке]

Анализируются теоретические и практические аспекты трансформации со-
циального государства в условиях глобализации. Рассмотрены идейные основы 
его развития, сущность, модели, значение, тенденции институциональных из-
менений под воздействием современных вызовов и угроз. Обоснована роль 
экологической составляющей в структуре социального государства и необходи-
мость ее развития в Украине.

Ключевые слова: глобализация, социальное государство, социальная поли-
тика, экологизация, экологическое стимулирование. 

Згурская В.Л. Феномен постсоциалистического гражданского общества [на 
украинском языке]
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Представлен критический анализ распространенных среди исследователей 
демократических трансформаций представлений об отсутствии гражданского 
общества в странах социалистического лагеря до конца ХХ ст. и формировании 
нового его вида — постсоциалистического, возникшего в восточноевропейских и 
постсоветских государствах.

Ключевые слова: гражданское общество, демократия, транзит, институцио-
нализация, политический режим. 

Стойко Е.М. Институционализация авторитарного режима и его долговеч-
ность [на украинском языке]

Отсутствие достаточной ресурсной базы вынуждает лидеров авторитарных 
режимов развивать институты, ориентированные на привлечение предста-
вителей элит или отдельных социальных групп к процессу принятия реше-
ний. Формирование однопартийной или многопартийной системы в результате 
полусвободных выборов имеет существенное влияние на срок пребывания авто-
крата при власти. 

Ключевые слова: институционализация, демократия, авторитарный режим, 
многопартийность, элита, консенсус. 

Матвиенко А.С. Представительство региональных интересов в федератив-
ных и региональных государствах [на украинском языке]

Рассмотрена проблема классификации форм государственного устройства 
в связи появлением гибридной формы — регионального государства. Освещен 
вопрос раздела полномочий между центром и регионами в условиях федератив-
ного и регионального государства, в частности так называемые остаточные по-
лномочия. На примере Италии и Испании проанализирована роль второй палаты 
парламента в представительстве интересов регионов и автономий на националь-
ном уровне. 

Ключевые слова: федерация, унитаризм, государство, регион, автономия, 
региональное самоуправление.

Витман К.Н. Языковая политика постсоветской Беларуси: роль альтерна-
тивного двуязычия [на украинском языке]

Исследуются особенности языковой политики постсоветской Беларуси. 
Автор приходит к выводу, что несмотря на отрицательные этнополитические 
последствия, беспрецедентно толерантная для постсоветского пространства 
языковая политика, целью которой было не изменение языковых предпочтений 
граждан, а институционализация фактической языковой ситуации в государ-
стве, позволила сохранить межэтнический мир и избежать конфликтов с учас-
тием языкового фактора. 

Ключевые слова: языковая политика, постсоветское пространство, межэтни-
ческие отношения.

РЕцЕнЗии

Международно-правовые основы защиты и обеспечения прав человека в 
европейских международных организациях [на украинском языке]

Рецензия на одноименную монографию Н.Б. Мушак.
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RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE: INTERNATIONAL LAW 
AND POLITICAL SCIENCE

Oleksandr Zadorozhniy. Comparative characteristics of implementation 
problems of the equal rights and self-determination of peoples principle in the 
Crimea and Kosovo cases [in Ukrainian]

The article deals with cases of secession of Kosovo (2008) and the Crimea (2014) 
in terms of the implementation of one of the basic principles of international law — 
the principle of equal rights and self-determination of peoples. Similarities and 
differences typical for the respective processes are analyzed, conclusions regarding 
their compliance with modern international law are made.

Key words: Crimea, Kosovo, principle of equal rights and self-determination of 
peoples, General Assembly of the United Nations, International Court of Justice.

Volodymyr Makarchuk. Nazi policy of mastering the Sudetenland (1938) 
and Crimean adventure of Putin (2014): Aspects of international law and public 
morality [in Ukrainian] 

Comparative legal analysis of international legal aspects of foreign policy of 
Nazi Germany in deciding whether to change the state-territorial status of the 
Sudetenland (1938) and Putin’s Russia in the implementation of the annexation of 
the Crimea in 2014 is presented.

Key words: foreign policy of Nazi Germany, foreign policy of the Russian 
Federation; Sudeten Crisis 1938, «Munich plot», the annexation of Crimea by Russia 
in 2014, old international law, new international law.

Stelas Aslanov. The Distinctive Features of New Ethnopolitical Disintegration’s 
Political and Legal Mechanisms: Hybrid War in Ukraine [in Ukrainian]

The disintegrating and integrating processes on Post-soviet space with the 
assistance of Russian Federation are investigated. The Distinctive Features of new 
political and legal mechanisms of ethnopolitical disintegration of independent states 
where Russian minority reside with the example of hybrid war in Ukraine are 
analyzed. 

Key words: ethnopolitical integration, ethnopolitical disintegration, hybrid war.

TOWARDS THE INTERNATIONAL ACADEMY OF COMPARATIVE LAW 
90-YEARS JUBILEE

Kresin O. Development of scientific principles and values in the activities of 
International Academy of Comparative Law [in Ukrainian]

The author substantiates the role of institutionalization in the development of 
modern science, including the development within sustainable institutions in this 
area supraindividual research positions and views. This, in his opinion, justifies the 
study of views on the nature of comparative jurisprudence, its subject and object, the 
methodology, the values that have been formed or expressed during the activities of 
the International Academy of Comparative Law — one of the most influential and 
representative self-assembled at specialized unions of legal scholars.

According to the author, as part of the Academy back in the 1920’s–1930’s 
formed a new, modern vision of comparative jurisprudence — not as an instrument 
of mechanic convergence of legal systems, but as the science, designed to cognition 
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of the laws of states and peoples of the world in their diversity . The formation of this 
paradigm was in competition with the paradigms presented by other comparative 
legal institutions and, in particular, of instrumentalism in the service of universality, 
represented by UNIDROIT and a number of international and national organizations.

The most important scientific principles and values that the Academy develops, 
the author singled out: the idea of global legal pluralism, equality and uniqueness 
of legal experience of peoples and countries, peaceful coexistence of different 
legal models, their refusal to impose, by constructing a single world law; the idea 
of comparative law as an expression of humanism in law, establishing the scope of 
tolerance and overcoming prejudices such as nationalism, chauvinism, Eurocentrism 
and others. The author argues that the Academy consistently developed philosophy 
of comparative jurisprudence, which laid the basis for the idea of concurrence 
in legal science of two metaparadygms — traditional legal-philosophical and 
comparativistic (metatheory and philosophy based on the study of being), winning 
by open and pluralistic comparativistic philosophy over idealistic monism that 
frequently turn in the forms of ideology and prejudice.

Key words: institutionalization of science, supraindividuality of thought, 
cognitive paradigm of comparative jurisprudence, instrumental paradigm of 
comparative jurisprudence, value paradigm of comparative jurisprudence, 
legal pluralism, the unification of law, philosophy of comparative jurisprudence, 
comparativistic outlook.

AD FONTES

Ludwik Ehrich. Comparative method in the science of public law [in Ukrainian]
The translation of article by Ukrainian researcher Ludwik Ehrlich published in 1938.

HISTORY OF COMPARATIVE JURISPRUDENCE

Gachkevych A. The life and scientific heritage of Ludwik Ehrlich [in Ukrainian]
The article is dedicated to the estimation of outstanding Polish and Ukrainian legal 

scientist L. Ehrlich contribution to the development of comparative jurisprudence. 
The author analyzes not only main events of scholar’s life, but also pays attention to 
his works where the methodology of comparative jurisprudence had been applied. 

Key words: Lviv University, comparative public law, the science of international 
law.

Serhiy Kudin. Historical-comparative legal studies in the writings of Mykhailo 
Yasynskiy [in Ukrainian]

This article analyzes carried by M. Yasynskiy comparative-historical research 
of custom legal institutions of Kyivan Rus and Grand Duchy of Lithuania and also 
Kingdom of Poland and Grand Duchy of Lithuania systems of justice. Proved that M. 
Yasynskiy belongs to the historical school of law and comparative-Slavonic scientific 
movement and used largely diachronic kind of the comparative-historical method.

Key words: scientific heritage of M. Yasinskiy, historical school of law, 
comparative- historical method, custom law, Kyivan Rus, Grand Duchy of Lithuania.

ASPECTS OF TEACHING COMPARATIVE JURISPRUDENCE 

Oleksandr Kultenko. Specifics of teaching comparative jurisprudence 
methodics [in Ukrainian]

This article is devoted to the comprehension of methodics of teaching comparative 
jurisprudence specifics. Author argues that it is effectively to limit the trainees with 
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study of legal phenomena of one of the legal systems using its original language. 
Based on the analysis of existing methodics of teaching comparative jurisprudence 
and its perception is determined the necessity of independent definition by teacher 
of methodics for maximum variability of functional results.

Key words: teaching methodics, learning method, knowledge, thinking, 
functionality.

Kharitonov R.F. Branch comparative jurisprudence: the need for integration of 
science and education [in Russian]

Thе article is dedicated to the analysis of existing studies on the major issues 
of the need for integration of science and education in the sphere of branch 
comparative jurisprudence. Particular attention is paid to different points of view 
on various areas of branch comparative jurisprudence. 

Key words: comparative jurisprudence, branch comparative jurisprudence, 
integration of science and education.

INTERACTION OF LEGAL SYSTEMS

Ihor Sytar. Methodological approaches as a means of acculturation research in 
law [in Ukrainian]

The problem of understanding the methodological approaches in the context of 
acculturation processes research was considered. It is determined that the methods 
of cognition are related; some of them are basic, while others are subordinated and 
ancillary. It is noted that the methodological approaches improve methodological 
tools of comparative jurisprudence to study acculturation in law. The methodological 
approaches that have logical and heuristic orientation in the process of analyzing 
of acculturation in law are designated, especially historical, logical, hermeneutic, 
behavioral, humanistic, cyber and others.

Key words: methodology, acculturation in law, methodological approaches, 
historical approach, logical approach, synergetic approach, axiological approach, 
humanistic approach, hermeneutic approach, systematic approach.

Olga Rybak. Public policy as the ground for refusing in the effectuation of the 
letter of request [in Ukrainian]

A public policy concept and its features, the import of the public order 
observance in the letter of request execution and the peculiarities of the letter of 
request classification for the subjects and types of participation are considered in 
the article. Various researchers’ approaches to delineate the category of «public 
policy» are analysed. The author focuses on the judicial practice dealing with the 
matter of public order observance and consequences of failure to comply with it.

Key words: public order (public policy), positive and negative concept, public 
policy concept, letter of request, types of the letter of request.

COMPARATIVE DIMENSION OF INTERNATIONAL  
AND COMPARATIVE LAW

Minas Arakelian. Ukrainian advocacy: International legal bases of its 
functioning [in Russian]

In the article had been considered the problem of the international legal bases of 
the functioning of the institute of advocacy in Ukraine. It is noticed that increasing 
influence of principles and norms of international law on the internal law is being 
reflected through the formation of corresponding bases of the functioning of civil 
society institutes and the state. The attention is paid to the fact that by the adoption 
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in Ukraine of variety of regulatory legal acts, the international legal principles and 
the standards of lawyer activity which improve the substantial aspect of remedial 
activity in the country have been reflected.

Key words: advocacy, international legal bases of activity, rights and freedoms 
of the person, principles and norms.

Serhii Kovalenko. Special aspects of right of legation as the element of 
international legal status of international organizations [in Ukrainian]

The author investigated differences among state representation and represen-
tation of international organization. Special consideration was maid on absence 
of general international treaties in order to representations of international 
organizations in relations with other subjects of international law and necessity of 
eliminating such gaps.

Key words: representation, right of active legation, right of passive legation, 
international organization, privileges, immunities.

Anna Shvets. International acts in the sphere of municipal law and standards of 
cooperation of local self-government authorities [in Ukrainian]

The article describes the standards and principles of the municipal law of the 
European Union. Analyzed the standards of local self-governments cooperation. 
Reviewed some of the international legal acts and Ukrainian legislation in the sphere 
of municipal law. Considered the institution of local self-government in terms of 
promoting the socio-political and economic potential of local communities.

Key words: local government, municipal law, international standards, legal 
system of Ukraine, standards of collaboration.

BRANCH COMPARATIVE LAW STUDIES

Lazar Broslavskyi, Svitlana Kolomatska. Environmental liability: the compara-
tive analysis of civil law mechanism of USA, EU, Russia and Ukraine [in Ukrainian]

The article examines the current legislation in the US, European Union, Russia 
and Ukraine governing environmental liability and damages. On the basis of this 
comparative analysis, the authors advance a number of legal theories and proposals 
for the improvement of the environmental protection legislation and civil codes 
amendments in Russia and Ukraine. 

Key words: environment, environmental damages, polluter, responsibility, 
liability, compensatory or actual damages, lost future profits, punitive or exemplary 
damages. 

Andriy Savchenko, Sophia Lykhova. Institute of punishment in the United 
States and its impact on improving the criminal legislation of Ukraine [in Ukrainian]

The article deals with the basic and additional penalties in federal U.S. law. 
The features of the application of such punishments as the death penalty, life 
imprisonment, a fine under the laws of the United States and of Ukraine are 
analyzed. Special attention is paid to additional punishments that are absent in 
the legislation of Ukraine: restitution, victims report, depriving individual rights. 
It is proposed to supplement the Criminal Code of Ukraine with new articles. 
Particular attention is paid to the positive experience of the U.S. in the use of civil 
and criminal law measures of security, which are used in conjunction with or 
instead of punishment. It is concluded that the American system of punishment is 
more flexible and efficient.

Key words: punishment, criminal law, fines, imprisonment, probation, 
restitution, death penalty.
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Serhiy Koroed. Impact of the recommendations of the Committee of Ministers 
of the Council of Europe on the effectiveness of civil proceedings in Ukraine [in 
Ukrainian]

Investigated are the problems of ensuring effective civil procedural justice in 
Ukraine by implementing the recommendations of the Committee of Ministers with 
respect to facilitate access to justice and the principles of civil procedure designed 
to improve the judicial system in terms of the feasibility of their reception in 
civil litigation of Ukraine. Argued the unreasonableness introduction conciliation 
procedures (mediation) in civil proceedings of Ukraine at this stage and at the 
same time proposed as an alternative «the conciliation proceedings» under the 
joint request of both parties with appropriate mechanisms to encourage. Thus the 
necessity to establish procedures of simplified and accelerated proceedings of the 
case as well as strengthening the active powers of the court in the management 
process flow and in the process of proof are grounded.

Key words: justice, civil justice, efficiency, optimization, accelerated proceedings, 
simplification of court procedures, speeded up proceedings , the activity, 
international standards.

Oleksandra Bilyk. Spousal separate living regime contractual regulation [in 
Ukrainian]

The article deals with issues related to spousal separate living regime being 
regulated on contractual basis. Experience of foreign countries and possibility of 
relevant provisions implementation in Ukrainian legislation are considered. 

Key words: dissolution of marriage, spousal separate living regime, separation, 
separation agreement.

Tetiana Bogynia. Legal regulation of lobbying in Canada: Characteristic 
peculia rities and innovative experience [in Ukrainian]

The article investigates the legal aspects of the regulation of lobbying activities 
in Canada and the legal mechanisms provided for by the national legal system in 
Canada to effectively control this activity. The author investigated the formation 
and development of Canadian legislation on lobbying activities. The article describes 
the current state of the regulatory framework in Canada on legal relationships 
associated with the public authorities, citizens and other interest groups in Canada 
interaction. The author compared the experience of foreign countries related to 
the regulation of lobbying activities with the Canadian experience. The author 
concludes that Canada created an advanced legal framework designed to shape an 
effective system of interaction between government and interest groups, which 
then creates an effective system of parallel elimination of all forms of corruption. 
Legitimizing lobbying activities is a significant step towards democratization and 
creation of conditions for transparency of decision-making in developed countries.

Key words: lobbying, lobbying activities, legislation, pressure groups.

COMPARATIVE POLITICAL AND STATE STUDIES

Antonina Sotnyk. Scientific and practical aspects of the institutionalization of 
legal political science: Ukrainian realities and international tendencies [in Ukrainian]

The article examines the practical aspects of the institutionalization of legal 
political science as a new subsystem of modern political science. The author shows 
that a powerful impact on the development of legal political science in Ukraine has 
the creation the Department of Legal Problems of Political Science at the Koretsky 
Institute of State and Law and the Faculty of Legal Political Science and Sociology 
in Odessa Law Academy. Analyzed are the status and modern trends of political 
science in foreign countries (USA, France, Germany, Great Britain and Russia), 
their direct and indirect influence on the development of legal political science.



Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал «Порівняльно-правові дослідження», 2014, 1

247

Contents and summaries of articles

Key words: institutionalization, legal political science, political science, jurispru-
dence. 

Viktor Spivak. Social state in the conditions of globalization: the ecological 
stage of shaping and development in Ukraine [in Ukrainian]

The theoretical and practical aspects of the social state transformation in the 
conditions of globalization are analysed. Ideological bases of its development, 
essence, models, value, tendencies of institucional changes under action of modern 
challenges and threats are considered. The role of ecological constituent in the 
structure of the social state and necessity of its development in Ukraine are argued.

Key words: globalization, social state, social policy, ecologization, ecological 
stimulation

Valentyna Zgurska. Phenomenon of post-socialist civil society [in Ukrainian]
The critical analysis of thinking common in democratic transit researches on the 

absence of civil society in members of the socialist camp till the end of XX century 
and formation of it’s new type — post-socialist, emerging in Eastern European and 
post-soviet states is presented. 

Key words: civil society, democracy, transit, institutialization, political regime.

Olena Stoyko. Institutionalization of authoritarian regime and its durability 
[in Ukrainian]

The absence of adequate resource base compels the leaders of authoritarian 
regimes to develop institutions, oriented on attraction the representatives of elites 
or certain social groups to decision making processes. The formation of single-party 
or multi-party system as result of partly free election has substantial impact on 
incumbency of autocrat. 

Key words: institutionalization, democracy, authoritarian regime, multiplicity of 
parties, elite, consensus. 

Anatoliy Matvienko. Representation of regional interests in federal and 
regional states [in Ukrainian]

The issues of classification the form of government in view of uprising the hybrid 
form — the regional state — are considered. The problem of power sharing between 
center and regions is examined. The role of the second chamber of parliament in 
representation the regions and autonomies interests in Italy and Spain on national 
level is analyzed.

Key words: federation, unitary, state, region, autonomy, regional government.

Kostiantyn Vitman. Post-Soviet Belarus’ language policy: the role of alternative 
bilingualism [in Ukrainian]

The peculiarities of post-Soviet Belarus’ language policy are studied. The author 
concludes that despite negative ethno-political consequences unexampled tolerant 
for post-Soviet space language policy aiming not at changing linguistic preferences 
of citizens but at institutionalisation of de facto language situation in state allowed 
to maintain ethnic peace and avoid conflicts over language.

Key words: language policy, post-Soviet space, ethnic relations.

BOOK REVIEW

International legal bases of human rights protection in European international 
organizations [in Ukrainian]

Review of the Natalia Mushak’s book.
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