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АКТУАЛІЗАЦІЯ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ МОНІТОРИНГУ В ПРАВОТВОРЧОСТІ
Анотація
У сучасних умовах багатофакторної та багаторівневої державної та самоврядної модернізації в Україні об’єктивно актуалізується й зростає роль і значення феноменології правового
моніторингу як ефективного інструментарію нагляду за якістю, ефективністю та результативністю правотворчості на всіх стадіях (етапах) її організації та реалізації, включаючи
й правозастосування. Наведена тенденція детермінується і пов’язана не тільки з переходом
до ринкових відносин в економіці, а й з побудовою нового комплексу публічно-правових владних
відносин на центральному (політична та адміністративна реформи), регіональному (політична, адміністративна та муніципальна реформи) та місцевому рівнях (адміністративна
та муніципальна реформи), реанімацією цілого блоку загальнодемократичних приватних відносин (право власності, земельна реформа), що зумовило появу нових соціальних інститутів у
сучасній державі, яка ставить перед собою телеологічні домінанти входження до могутніх інтеграційних міждержавних політико-економічних (Європейський Союз) та оборонно-військових (НАТО) об’єднань і союзів, об’єктивуються й актуалізуються кількісні та якісні параметри
нормопроектування і нормотворчості (законотворчості), а також їх конкретний результат – формування такого владного інструменту як система законодавства, що є визначальною складовою реформування держави та соціуму.
Метою статті є дослідження феноменології моніторингу в правотворчості в контекстуалізації його доктринального визначення та розуміння, а також праксеологічної цінності.
Наукова новизна полягає у дослідженні та виокремленні рис феноменології правового
моніторингу у його теоретичному обґрунтуванні та визначенні проблем, що стають на заваді його ефективного практичного застосування.
Висновки. Феноменологія правового моніторингу є відносно новим та мало досліджуваним у вітчизняній юридичній науці інструментально-методологічним засобом у правотворчості, який дає можливість не тільки здійснювати нагляд за всіма його стадіями (етапами),
включаючи й процес правозастосування, а й скеровувати його результати на підвищення якості, ефективності та результативності правотворчої діяльності в інтересах соціуму та
держави. Моніторингова діяльність, що носить телеологічно обґрунтований характер, повинна спиратися не тільки на сучасну теоретичну базу, яка сприятиме розкриттю сутності
цього соціального феномену, його поняття і особливостей та критеріальних ознак, – іншими
словами – параметрально-характерних рис як моніторингу в цілому, так і його окремих видів,
функцій, – але вона також повинна ґрунтуватися на науково обґрунтованій (доктринально
вивіреній) і перевіреній практикою (праксеологічно вивіреній) методології (забезпечувальний
критерій). Основна проблема на шляху до активного використання механізму правового моні8
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торингу на практиці для визначення ефективності нормативно-правового регулювання (тобто, правотворчості (нормотворчості) та правозастосування полягає у відсутності сталого
переліку його параметральних ознак, методології визначення їх важливості та результативності. Наведений висновок щодо сучасного стану правового моніторингу в державі може бути
нівельовано за рахунок наявного позитивного зарубіжного досвіду в профільній сфері та можливостей його застосування.
Ключові слова: моніторинг, правовий моніторинг, правотворчість, правозастосування,
етапно-стадійна характеристика правотворчості (нормотворчості), методологія правового моніторингу.
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UPDATING MONITORING PHENOMENOLOGY IN LEGISLATION
Abstract
In the current conditions of multifactorial and multi-level state and self-governmental
modernization in Ukraine, the role and importance of the phenomenology of legal monitoring as an
effective tool for overseeing the quality, efficiency and effectiveness of lawmaking, at all stages (stages)
of its organization and implementation, including legal enforcement, is increasing. . This tendency
is determined and is connected not only with the transition to market relations in the economy, but
also with the construction of a new set of public-legal power relations at the central (political and
administrative reform), regional (political, administrative and municipal reform), and local levels
(administrative and municipal reforms), the resuscitation of a whole block of universal democratic
private relations (property rights, land reform), which led to the emergence of new social institutions
in the modern state, which puts the teleological dominants of the entry into the powerful integrations
of interstate political-economic (European Union) and defense-military (NATO) alliances and unions,
objectifying and actualizing not only quantitative but also qualitative parameters of norm-designing
and rule-making (law-making), and and their specific result is the formation of such a powerful
instrument as a system of legislation, which is the defining element of the reform of the state and
society.
The purpose of the article is to investigate the phenomenology of monitoring in lawmaking in
the context of its doctrinal definition and understanding, as well as its praxeological value.
The scientific novelty is to research and highlight the features of the phenomenology of legal
monitoring in its theoretical justification and to identify problems that hinder its effective practical
application.
Conclusions. The phenomenology of legal monitoring is a relatively new and little researched
tool in law-making in domestic legal science, which makes it possible not only to supervise all its stages
(stages), but also to direct its results to improve quality, efficiency and the effectiveness of law-making
in the interests of the society and the state. Monitoring activity that is teleologically sound should be
based not only on a modern theoretical basis, which will help to reveal the essence of a given social
phenomenon, its concepts and its features and criterion features - in other words, parametrically
characteristic features of monitoring as a whole, and individual types, functions - but it must also be
based on scientifically sound (doctrinally validated) and proven practice (praxeologically validated)
methodology (providing criteria). The main problem on the way to actively use the mechanism of
legal monitoring in practice to determine the effectiveness of regulatory regulation (ie, lawmaking
2/2020

The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine

9

ПРАВО

Теорія та історія держави і права

(rulemaking) and enforcement is the lack of a permanent list of its parametric features, methodology
for determining their importance and effectiveness. The strategic conclusion is made regarding the
current state legal monitoring in the country can be offset by the positive foreign experience in the field
of expertise and opportunities and its application.
Key words: monitoring, legal monitoring, lawmaking, law enforcement, stage and stage
characteristics of lawmaking (rulemaking), methodology of legal monitoring.
Постановка проблеми. У сучасних умовах багатофакторної й багаторівневої державної та самоврядної модернізації в Україні,
пов’язаної не тільки з переходом до ринкових відносин в економіці, а й з побудовою нового комплексу публічно-правових владних
відносин на центральному (політична та адміністративна реформи), регіональному (політична, адміністративна та муніципальна
реформи), місцевому рівнях (адміністративна та муніципальна реформи), реанімацією
цілого блоку загальнодемократичних приватних відносин (право власності, земельна реформа), що зумовило появу нових соціальних інститутів у сучасній державі, яка
ставить перед собою телеологічні домінанти
входження до могутніх інтеграційних міждержавних політико-економічних (Європейський Союз) та оборонно-військових (НАТО)
об’єднань і союзів, об’єктивуються та актуалізуються не тільки кількісні, а й якісні параметри нормопроектування та нормотворчості (законотворчості), а також їх конкретний
результат – формування такого владного
інструменту як система законодавства, що
є визначальною складовою реформування
держави та соціуму. Звідси, об’єктивно зростає роль і значення здійснення моніторингу
законодавства на всіх етапах його становлення, формування, розвитку та реалізації.
При цьому моніторингова діяльність, що
носить телеологічно обґрунтований характер, повинна спиратися не тільки на сучасну
теоретичну базу, яка сприятиме розкриттю
сутності цього соціального феномену, його
поняття й особливостей та критеріальних ознак, – іншими словами – параметрально-характерних рис як моніторингу в цілому, так і
його окремих видів, функцій, – але вона також
повинна ґрунтуватися на науково обґрунтованій (доктринально вивіреній) і перевіреній
практикою (праксеологічно вивіреній) методології (забезпечувальний критерій. – Авт.).
Треба розуміти, що тільки при дотриманні цілого комплексу заходів і вимог до
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теорії й техніки моніторингу нормативних
актів, як основного джерела в правовій системі України, системи позитивного (писаного) права, феноменологія моніторингу
може бути, по-перше, реально побудованою,
по-друге, реально нормативно забезпеченою,
по-третє, реально здійсненою. А це, своєю
чергою, безсумнівно, позначиться на ефективності нормативних актів, реальності в
контекстуалізації спроможності регламентації і регулювання, а також праксеологічній
результативності їх нормативних приписів, – а в підсумку і на всій системі нормативних актів, оскільки без моніторингу система
нормативних актів не буде повною мірою
дієвою, вона не буде повноцінно, стовідсотково працювати, регулюючи різні відносини сучасного соціуму, функціонування якого
перманентно ускладнюється, зважаючи на
складний системокомплекс і взаємодію внутрішніх та зовнішніх факторів, що детерміновані глобалізацією та, насамперед, її правовою формою (телеологічний критерій. –
Авт.).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необхідно наголосити на тому, що
питання теорії та практики правового моніторингу є предметом дослідження більшою
мірою зарубіжних вчених, зокрема Ю. Арзамасова, Д. Вінюалеса, О. Звонарьової, В. Карташова, П. Лупінської, Т. Мордасової, Я. Наконечного, М. Нарбінової, С. Сабікенова, В. Сирих, Ю. Тихомирова, М. Турецького, Т. Хабрієвої, Д. Шнайдера та ін.
Треба зазначити, що вітчизняні вчені
прямо чи опосередковано торкалися окремих питань моніторингу у роботах, присвячених нормотворчому процесу, включаючи
нормопроектування, та нормотворчій техніці. Як засіб виправлення недоліків українського законодавства розглядає правовий
моніторинг Ю. В. Градова. Питання правового моніторингу як на теоретичному, так
і на практичному рівнях розробляється фахівцями Інституту законодавства Верховної
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Ради України, серед основних завдань якого, відповідно до 2.5 Розпорядження Голови
Верховної Ради України № 770 від 4 серпня 2003 р. «Про затвердження Положення
про Інститут законодавства Верховної Ради
України та його структури» [1], є організація
моніторингу ефективності чинного законодавства України та прогнозування наслідків
його застосування. До когорти українських
учених –дослідників правового моніторингу
зараховують О. Гаврилова, А. Гатілова, Н. Власенко, А. Дертева, О. Іванюка, В. Казимірчука,
В. Косовича, О. Копиленка, Н. Нижник, І. Онищука, Х. Приходько, Р. Чернобель, Р. Чорнолуцького, І. Шутака та ін.
Разом із тим слід констатувати, що теоретичні та праксеологічні питання організації моніторингу у сфері правотворчості
досі виступають як новаторські та такі, що
не отримали в українській правовій науці,
причому як в теорії права, так і в конституційному праві, – не тільки належного доктринального обґрунтування, а й необхідної
праксеологічної методології, що є суттєвим
негативним фактором не тільки на шляху до
вдосконалення правової системи держави,
а й негативним фактором побудови системи
ефективного національного законодавства,
насамперед конституційного, враховуючи
якість та ефективність конституційних нормативно-правових актів та їх особливу важливість для вирішення наведених завдань.
Метою статті є дослідження феноменології моніторингу в правотворчості в контекстуалізації його доктринального визначення
й розуміння, а також праксеологічної цінності.
Виклад основного матеріалу. Проблематика феноменології правового моніторингу в правотворчості є досить новою та
малодослідженою в сучасній правовій науці.
Разом із тим в умовах становлення національної правової системи України, системи
її національного законодавства, особливо в
умовах перманентного становлення та реформування цих конституюючих нормативних мегамасивів, зважаючи на геополітичні
фактори впливу на формування і розвиток
сучасної держави й соціуму, особливо в правотворчому процесі, тобто в процесі, скерованому на розробку (нормативізація), підготовку (нормопроектування) і прийняття
(легалізація) норм права, а також процесу
2/2020
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внесення певних коректив до нормативних
документів, – є осмислення не тільки цього
виду складного традиційного юридичного,
й одночасно, соціального процесу, – про що
вже достатньо написано різними дослідниками [2], але і процесу моніторингу як гарантування належності, управлінської спроможності й ефективності реалізації розроблених, прийнятих та застосованих на практиці
нормативно-правових актів, а також процесу
внесення в них відповідних змін із метою виправлення наведених вище параметральних
ознак.
Це обумовлено, головним чином, тим,
що в сучасних умовах інформаційного суспільства всі суб’єкти правотворчості (нормотворчості), а також суб’єкти, що забезпечують нормотворчий процес (особливо
включаючи нормативізацію та нормопроектування), потребують отримання достовірної, ясної і повної інформації про якість
нормативних актів. Крім цього, вони повинні
ясно бачити, які існують в актах прогалини й
суперечності, які документи явно лобіюють
інтереси бізнесу, криміналу, відповідних груп
політичної еліти, а які не відповідають вимогам, що пред’являються до нормативізації,
нормопроектування та в широкому розумінні до юридичної техніки у сфері нормотворчості. Така інформація необхідна суб’єктам
нормотворення для того, щоб, ґрунтуючись
на науково обґрунтованих і достовірно отриманих прогнозах, внести відповідні зміни
й доповнення до нормативних документів,
привести їх у відповідність до чинного законодавства України та міжнародно-правових зобов’язань держави, взятих нею при
підписанні міжнародно-правових договорів
(двосторонніх і багатосторонніх), особливо
тих, що містять міжнародні стандарти в галузі прав і свобод людини і громадянина.
Отже, можна констатувати, що якщо в
процесі правотворчості (нормотворчості)
реалізуються в основному онтологічно-технологічні засади нормотворчості, то в період
здійснення моніторингу можна казати про
реалізацію аксіологічно-якісних та результативно-фактологічних (реально-праксеологічних) настанов профільного процесу.
Для дослідження феноменології моніторингу в правотворчості, або феноменології
правового моніторингу, варто з’ясувати змістовне навантаження термінологічної зв’яз-
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ки-системи «правовий моніторинг». Опорною складовою профільної феноменології
є елемент «моніторинг», що означає безперервне стеження за яким-небудь процесом із
метою виявлення його відповідності бажаному результату, а також прогнозування та запобігання критичним ситуаціям [3, с. 687]. У
профільному терміні визначальним є безперервне стеження (метод) за відповідним процесом (об’єкт), метою якого є відповідні зміни (динамічно-телеологічна домінанта), що
потребують своєї оцінки на відповідність заздалегідь встановленому і бажаному результату (якісно-ефективна оцінка на відповідність бажаному або діяльнісно-функціональному, або статично-результативному зразку), а також прогнозування (конструювання
майбутнього стану досліджуваного процесу)
та запобігання критичним ситуаціям (врахування факторів можливої конфліктогенності
та надзвичайності (катастрофічності) з метою їх нівелювання та нейтралізації).
Треба зазначити, що хоча енциклопедичне визначення «правового моніторингу»
відсутнє, у науковій літературі натомість
ідеться про «моніторинг», «моніторинг земель», «моніторинг злочинності», «моніторинг навколишнього природного середовища» [4, с. 764–765]. Спільним для цих
розумінь моніторингу є його об’єктно-діяльнісний та технологічно-методологічний
потенціал. Тобто, цей термін розглядається,
незалежно від різновиду, як система спостережень за станом певних явищ.
Останніми роками в правовій доктрині
з’явилися спроби доктринального визначення саме феноменології правового моніторингу. Так, казахська дослідниця М. Нарбінова запропонувала достатньо складне, комплексне
та багаторівневе визначення правового моніторингу із застосуванням основоположних
функціональних та методологічних характеристик процесу правотворчості. Вона вважає,
що правовий моніторинг – це основна ланка
механізму реалізації правотворчої політики,
яка використовує такі інструменти забезпечення високої якості нормативно-правових
актів, як соціологічні дослідження, обробку
й аналіз статистичних даних, прогнозування
та моделювання дії майбутніх законів, комплексну експертизу законопроектів (перше
авторське визначення. – Авт.). Правовий моніторинг – це система безперервного спо-
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стереження, аналізу й оцінки дії нормативно-правових актів із метою прогнозування
подальшого розвитку законодавства й підвищення ефективності його регулюючого
впливу [5, с. 40] (друге авторське визначення. – Авт.).
Таким чином, по-перше, можна констатувати, що розуміння моніторингу та правового моніторингу за змістом та функціонально-діяльнісною характеристикою є
майже тотожними, враховуючи особливість
їх об’єктного складу. По-друге, треба відзначити прикладний характер визначення
завдяки використанню опорного терміну
«моніторинг» та його змістовного навантаження. По-третє, слід звернути увагу на
функціонально-динамічний напрямок, що
закріплений у першому авторському визначенні (основна ланка механізму реалізації
правотворчої політики, використання відповідної суб’єктно-активної методології –
соціологічні дослідження, обробка й аналіз
статистичних даних, прогнозування та моделювання дії майбутніх законів, комплексну
експертизу законопроектів, – що базується
на використанні соціологічних, математичних, кібернетичних, розумово-раціональних,
юридико-технологічних методів). По-четверте, треба наголосити на великому телеологічно-прогностичному потенціалі другого
авторського визначення, що спирається на
відповідну поведінкову технологію суб’єкта
моніторингу – спостереження, аналіз й оцінка дії нормативно-правових актів, що мають
на меті: а) прогнозування подальшого розвитку законодавства; б) підвищення ефективності його регулюючого впливу. По-п’яте,
необхідно звернути увагу на онтологічний
заряд двох наведених авторських визначень:
якщо перше містить у собі визначення на
більш високому узагальненому рівні (моніторинг як основна ланка механізму реалізації правотворчої політики) та його методологічно-технологічному забезпеченні, то друге
має та виражає суто технологічний підхід:
а) скерований на застосування відповідної
методології щодо досягнення телеологічних
домінант досліджуваного феномену; б) скерований на прояв, закріплення та легітимацію вказаних телеологічних домінант.
Фактично, стратегічною онтологічною
рисою і метою правового моніторингу є правове прогнозування, а звідси, – планування
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правотворчого (нормотворчого) процесу.
Отже, правовий моніторинг тут виступає не
тільки функціонально-динамічною частиною правового прогнозування, тобто складовою і технологічною його частиною, а й методом та засобом реалізації прогнозування.
Однак наведені теоретичні викладки
на практиці стикаються з великими труднощами, що пов’язані з праксеологічним
використанням феноменології правового
моніторингу та втіленням його доктринальних настанов. У цьому сенсі є продуктивною
думка І. Онищука, який вважає, що основна
проблема активного використання механізму правового моніторингу на практиці для
визначення ефективності нормативно-правового регулювання (тобто, правотворчості
(нормотворчості) – Авт.) та правозастосування полягає у відсутності опрацьованих і перевірених критеріїв, показників та методики
оцінки останньої. Тому необхідно створити
належні умови для проведення відповідного
правового моніторингу. Моніторинг ефективності нормативно-правових актів шляхом
послідовного аналізу всіх ланок цілісного
процесу їх розробки, прийняття та реалізації дозволить виявити слабку ланку, регулювання або виключення якого слугуватиме
підвищенню якості й ефективності нормативно-правових актів та законодавства в цілому [6, с. 147].
Із наведеної доктринальної позиції стає
ясним, що в процесі становлення системи
правового моніторингу у правотворчості
(нормотворчості) та правозастосуванні, враховуючи явну відсутність методологічно-інструментального підходу, пропонується діяти методами спроб і помилок та виключення.
Вважаємо, що такий підхід є не тільки застарілим, а й непродуктивним, особливо враховуючи наявність позитивного зарубіжного
досвіду у сфері правового моніторингу та
можливостей його застосування.
Вважаємо, що ефективності запозичення зарубіжного досвіду в профільній сфері
сприятиме виокремлення в процесі здійснення правового моніторингу іманентного
«процесуального ланцюжка», що відображає
послідовні функції цього феномену – від визначення пріоритетів і планування до напрямків збору інформації, перехресної перевірки інформації, звітності, аналізу інформації і подальших дій [7, р. 8]. Отже, можна
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констатувати, що правовий моніторинг одночасно охоплює й поєднує в собі такі стадії,
як правотворчий процес на всіх його стадіях
(етапах), оцінювання якості чинних нормативно-правових актів та правозастосовний
процес.
Звідси, формується не тільки інструментальна цінність моніторингу, що полягає
в його потенційній можливості вирішити
завдання створення ефективного механізму
правотворчості, а і в його суттєвій соціальній
цінності, – бо саме реалізація його результатів через якість, ефективність і результативність правотворчості та правозастосування
відображає суспільні потреби. А в широкому
їх розумінні – детермінує прийняття державою відповідних заходів щодо зміни законодавства або його модернізації, що, з одного
боку, підвищують ефективність правотворчості та правозастосування, а з іншого – скеровані на подолання правового нігілізму громадян.
Висновки. Резюмуючи викладене, можна дійти таких висновків:
- феноменологія правового моніторингу
є відносно новим інструментально-методологічним засобом у правотворчості, який дає
можливість не тільки здійснювати нагляд за
всіма його стадіями (етапами), включаючи й
процес правозастосування, а й скеровувати
його результати на підвищення якості, ефективності та результативності правотворчої
діяльності в інтересах соціуму та держави;
- моніторингова діяльність, що носить
телеологічно обґрунтований характер, повинна спиратися не тільки на сучасну теоретичну базу, яка сприятиме розкриттю сутності цього соціального феномену, його поняття й особливостей та критеріальних ознак, – іншими словами – параметрально-характерних рис як моніторингу в цілому, так
і його окремих видів, функцій, – але вона також повинна ґрунтуватися на науковій (доктринально вивіреній) і перевіреній практикою (праксеологічно вивіреній) методології
(забезпечувальний критерій. – Авт.);
- основна проблема на шляху до активного використання механізму правового
моніторингу на практиці для визначення
ефективності нормативно-правового регулювання (тобто, правотворчості (нормотворчості). – Авт.) та правозастосування полягає
у відсутності сталого переліку його параме-
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тральних ознак, методології визначення їх
важливості та результативності;
- наведений висновок щодо сучасного
стану правового моніторингу в державі може
бути нівельовано за рахунок наявного позитивного зарубіжного досвіду в профільній
сфері та можливостей його застосування.
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ТИМЧАСОВОЇ
ОКУПАЦІЇ ЧАСТИНИ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Анотація
Метою статті є окреслення ряду проблем, пов’язаних із порушеннями в Україні права власності в умовах тимчасової окупації Автономної Республіки Крим і частини територій Донецької
та Луганської областей, а також формування пропозицій щодо шляхів їх правового вирішення.
Наукова новизна полягає в спробі висвітлення неординарних в юридичному аспекті питань, що потребують ґрунтовного аналізу з позицій конституційного та міжнародного права, зокрема щодо захисту права власності Українського народу й держави на об’єкти, які перебувають у межах окупованих територій у зв’язку з тимчасовою окупацією частини території
України, за відкритого порушення РФ територіальної цілісності України та в умовах тривалої
«гібридної» війни.
Висновки. У складних політико-економічних умовах «гібридної» війни, наслідками якої є
окупації частини території, Україною використовуються можливості міжнародно-правових
засобів захисту права власності та формується законодавче поле для його забезпечення. Головним акцентом в діяльності державних органів є необхідність впровадження системних
заходів, зокрема передбачених Стратегією інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року та
спрямованих на розв’язання існуючих у цій сфері проблем.
Найпершим кроком має бути створення спеціального реєстру незаконно захопленого,
зруйнованого та/або пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації нерухомого (приватного, державного та комунального) майна. Відповідні факти мають бути підтверджені судовими рішеннями, що є гарантією забезпечення його повернення законним власникам
або відновлення їх правового становища шляхом компенсації за втрати.
Вітчизняне законодавство потребує внесення змін стосовно встановлення, а також відновлення строку позовної давності для справ, пов’язаних із порушенням права власності у контексті окупації частини територій України.
При цьому відповідальність щодо компенсацій власникам втраченого внаслідок окупації
приватного майна держава має взяти на себе з чітко визначеними джерелами фінансування
(на початковому етапі це можуть бути кошти державного бюджету, що в перспективі можуть бути відшкодовані за рахунок стягнення коштів з країни-агресора).
2/2020

The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine

15

ПРАВО

Цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Ключові слова: право власності, об’єкти права власності, спеціальний реєстр, спеціальні
резолюції, окупована територія.
Klymenko Oksana M.,
Doctor of Jurisprudence, professor,
Head of Department of problems of national legislation development of
Institute of legislation of Verkhovna Rada of Ukraine
ORCID 0000-0001-6509-902X
oksana_home@ukr.net
Kakaulina Liudmila M.,
Chief consultant of the Department
of problems of national legislation development of
Institute of legislation of Verkhovna Rada of Ukraine
ORCID 0000-0002-1135-108Х
Lkakaulina@gmail.com
PROBLEMS OF LEGAL ENFORCEMENT OF PROPERTY RIGHTS IN CONDITIONS
OF TEMPORARY OCCUPATION OF THE PART OF TERRITORY OF UKRAINE
Abstract
The purpose of the article is to outline the main problems related to property rights violations in
conditions of temporary occupation of the Autonomous Republic of Crimea and parts of the territories
of Donetsk and Luhansk regions of Ukraine, and to highlight the general approaches and state of
legislative support for their legal solution.
Scientific novelty lies in an attempt to form a general view of the problems of property rights
protection in the conditions of “hybrid” war and temporary occupation of the part of the territory
of Ukraine, which in legal sense are extraordinary, since they comprehensively combine aspects of
international law, constitutional, administrative, civil and other branches of national legislation.
Conclusions. In difficult political and economic conditions of “hybrid” war and temporary
occupation of the part of the territory of Ukraine, the possibilities of international legal means of
protection of property rights concerning public property are used, and legislative field is formed to
ensure the protection of private property rights both at national and international levels.
First priority direction of the state bodies activity concerning solution of problems, existing
in this area, which is established in the Strategy for Integration of Internally Displaced Persons and
implementation of long-term solutions for Internal Displacement for the period up to 2020, and
requires the fastest implementation.
The very first step should be the creation of the unified special register of illegally seized
(nationalized, confiscated), destroyed (damaged) as a result of the occupation of the part of the
territory of Ukraine or acts of military aggression by the Russian Federation (or illegal armed groups
controlled by it, other self-proclaimed entities) of immovable (state and private) property, as well as
determining the procedure for entering information into it. Relevant facts must be confirmed by court
decisions, which is a guarantee of ensuring the protection of the violated property right (restoration
of the legal status of the owner, in particular by means of returning property or compensation for
losses). In this case, the State, as the constitutionally obliged subject of assertion and protection of
human rights and freedoms (Article 3 of the Constitution of Ukraine), should plead responsibility for
restoration of the legal regime of property rights in special conditions, and therefore take responsibility
for compensation to the owners of damage inflicted by armed aggression and in connection with
temporary occupation of the part of the territory of Ukraine (in particular, with clear identification
of sources of financing (for example, a special fund of the state budget), with the prospect of recourse
compensation from the aggressor country (the subject of infliction of harm). The relevant changes,
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regarding the establishment of a special limitation period (or restoration of the general) for cases
involving violation of property rights in conditions of temporary occupation of the part of the territory
of Ukraine, are required.
Key words: temporary occupation of the part of the territory of Ukraine, effective control over the
territory, property right, means of enforcement of property rights, special register.
Постановка проблеми. За час збройної
агресії Російської Федерації проти України,
окупації Автономної Республіки Крим і частини територій Донецької та Луганської областей, починаючи з лютого 2014 року Україна зіткнулася з численними порушеннями
прав і свобод людини, у тому числі із системними порушеннями права власності (це стосуються об’єктів як приватної, так і публічної
власності). При цьому такі порушення торкаються осіб, які залишилися на окупованих
територіях, тих, хто є вимушеними переселенцями з цих територій (внутрішньо переміщеними) [1], а також зачіпають права та
інтереси усіх громадян України.
Метою статті є окреслення ряду проблем, пов’язаних із порушеннями в Україні
права власності в умовах тимчасової окупації
Автономної Республіки Крим і частини територій Донецької та Луганської областей, а також формування пропозицій щодо шляхів їх
правового вирішення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняні дослідники все більше звертаються до вказаних питань. Цій проблематиці
присвятили свої праці Н. С. Кузнєцова, Б. В. Бабін, В. В. Носік, І. В. Спасибо-Фатєєва, В. М. Коссак, А. В. Коструба та багато інших. Водночас,
сьогодні актуалізується потреба нормативно-правового вдосконалення питань забезпечення права власності у законодавстві, ухваленому в зв’язку з проведенням довготривалої антитерористичної операції. Остання з
квітня 2018 року на законодавчому рівні не
замінена на Операцію об’єднаних сил.
Виклад основного матеріалу. Насамперед, слід звернути увагу на ті питання, що в
юридичному аспекті є неординарними і потребують ґрунтовного аналізу з позицій конституційного та міжнародного права.
Так, у зв’язку з тимчасовою окупацією
частини території України, поряд із проблемою відкритого порушення РФ територіальної цілісності України, виникають питання
створення правових механізмів її захисту в
умовах «гібридної» війни, а також захисту
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права власності Українського народу й держави на об’єкти, що перебувають у межах
окупованих територій. Очевидно, що вихідні
позиції стосовно розв’язання цих проблем
спрямовуються до відповідних інститутів
міжнародного права.
Ключового значення для правової кваліфікації цих порушень набуває юридичне
визнання факту окупації. Міжнародні механізми традиційно апелюють до визначення
позиції авторитетних інституцій у цьому питанні.
Генеральна асамблея ООН вже на початку сумнозвісних подій у спеціальній резолюції, як відомо, засудила дії Росії в Криму, а згодом кваліфікувала їх як окупацію.
Так, визначальним документом для України
стала ухвалена ГА ООН № 68/262 від 27 березня 2014 року Резолюція «Територіальна
цілісність України». В ній наголошено, що
територія держави не повинна бути об’єктом надбання іншою державою в результаті
погрози силою або її застосування, і що будьяка спроба, спрямована на часткове або повне порушення національної єдності і територіальної цілісності держави або країни, або
їхньої політичної незалежності, несумісна з
цілями і принципами Статуту ООН.
Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН
від 19 грудня 2016 року № 71/205 «Стан з
правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)» [2]
було визнано факт тимчасової окупації РФ
частини території України – Автономної
Республіки Крим і міста Севастополь. Відповідні позиції ГА ООН висловила також у резолюціях від 19 грудня 2017 року № 72/190
«Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна»
№ 73/194 від 17 грудня 2018 року та «Проблема мілітаризації Автономної Республіки
Крим та міста Севастополь (Україна), районів
Чорного та Азовського морів» № 74/17 від
9 грудня 2019 року (A/RES/74/17) [3].
Визнання факту окупації РФ частини
територій України є важливим питанням
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для застосування актів міжнародного права,
зокрема IV Гаазької конвенції про закони і
звичаї війни на суходолі та додатка до неї –
Положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18 жовтня 1907 року, Женевської
конвенції про захист цивільного населення
під час війни від 12 серпня 1949 року.
Водночас, в ООН неодноразово заявляли
про порушення майнових прав у Криму. Так,
у доповіді Управління верховного комісара
ООН з прав людини щодо аналізу становища з правами людини в АРК протягом 2014–
2017 років відзначається: «Після окупації
Криму влада Російської Федерації перейшла
до націоналізації державного, а іноді й приватного майна. Експропріація здійснювалася
з порушенням прав власності і без будь-якої
компенсації» [1]. На підставі визнання факту
окупації висловлюється наполеглива рекомендація «дотримуватися прав людини всіх
осіб й виконувати зобов’язання, покладені
на окупаційну державу відповідно до міжнародного гуманітарного права». У документі
також містяться рекомендації урядові України, зокрема «використовувати всі доступні
юридичні та дипломатичні засоби для того,
щоби гарантувати здійснення прав людини
жителів Криму, (...), зняти всі обмеження свободи пересування до Криму та з Криму, (...),
спростити отримання документів про громадянський стан, освіти та інших державних
послуг».
Разом із тим, за час тимчасової окупації
частини території України самопроголошеними у цих районах властями, за підтримки
Російської Федерації, проведено безпрецедентну націоналізацію як державної, так і
приватної власності.
Так, відразу після початку окупації півострова Російською Федерацією, тобто з березня 2014 року розпочалася масштабна «націоналізація» підприємств і організацій. За
деякими повідомленнями, російська влада в
окупованому Криму націоналізувала понад
чотири тисячі українських підприємств, і це
лише тих, що перебувають у державній власності України [4].
Крім захоплення земельних об’єктів,
природних ресурсів у межах території АРК
та прилеглої виключної (морської) економічної зони, було націоналізовано підприємства паливно-енергетичного комплексу (ДП
«Кримгазсеть», ПАТ «Чорноморнафтогаз»,
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кримські активи Національної енергетичної компанії «Укренерго»), суднобудування,
транспортної інфраструктури («Кримська залізниця», «Керченська поромна переправа»,
морські порти в Керчі, Феодосії, Євпаторії та
Ялті), об’єкти оздоровчого призначення та
відпочинку (санаторії тощо) і багато інших. У
процесі так званої «націоналізації» російська
влада «прибрала до рук» виноробні підприємства «Новий світ» і «Масандра» [5].
Системні порушення права власності
пов’язані також із іншими дискримінаційними процесами, зокрема на етнічному та
релігійному ґрунті. Це стосується ініціативи «уряду» анексованого Росією півострова
щодо передачі майна Меджлісу кримськотатарського народу підконтрольному Росії Духовному управлінню мусульман [6].
Серйозною проблемою є також політика країни-окупанта щодо матеріальної культурної спадщини України. Зокрема, за п’ять
років окупації Криму спостерігається масове
переміщення культурних цінностей з АРК до
Росії. Фахівці констатують безпрецедентний
«бум» незаконних археологічних розкопок,
руйнування надзвичайно цінних музейних
об’єктів, наприклад Хан Сарая (ханського
палацу в Бахчисараї), незаконні переміщення музейного фонду України в Росію й треті
держави, вивезення десятків тисяч артефактів, знайдених у Криму російськими та іншими археологами, і багато інших прикладів
варварського ставлення країни-агресора до
культурної спадщини України. Зазначають,
що об’єкти культурної спадщини в окупованому Криму становлять майже десяту частину об’єктів культурної спадщини України,
а те, як до них ставиться країна-агресор, є
яскравим проявом порушення українського
національного законодавства та міжнародного права [7].
Гостро стоять ці питання й на окупованих територіях Сходу України – в окремих
районах Донецької та Луганської областей.
Тут ситуація ускладнюється збройним конфліктом і довготривалою неоднозначністю
на офіційному рівні правового режиму цих
територій.
Окупація частини Донбасу та східних територій України призвела до значних матеріальних втрат унаслідок фізичного знищення
та тієї ж «націоналізації» промислових і соціальних об’єктів, об’єктів культури та інфра-
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структури, житла та інших об’єктів приватної
власності.
Так, на окупованих територіях Донбасу залишилося 388 державних підприємств,
4 500 об’єктів державної власності (об’єкти
нерухомості) та понад 100 великих підприємств недержавної форми власності. Обладнання окремих підприємств вивезено на територію РФ або розібрано на металобрухт.
Зокрема, незаконне вивезення майна, у тому
числі виробничого призначення (обладнання), стосується цілого ряду підприємств (наприклад, ВО «Топаз», що виробляло радіолокаційні станції типу «Кольчуга», Луганського
заводу з виробництва набоїв для стрілецької
зброї, філіалу «Мотор Січі» в Торезі) [8]. За інформацією з відкритих джерел, включаючи
фінансові звіти підприємств, реалістичною
вбачається оцінка втрат унаслідок демонтажу та вивезення обладнання в 1 млрд грн (у
цінах на початок 2014 р.) [11].
Ситуація збройного конфлікту значно
погіршує стан через підвищений ризик втрати власності (зокрема, у випадках здійснення
невибіркових обстрілів, мародерства тощо)
та суттєве зменшення можливостей захисту
порушеного права [10].
Наведений перелік проблем є лише поверховим оглядом, оскільки ґрунтується
на інформації з окремих відкритих джерел,
розміщеної у ЗМІ, все ж слугує мозаїчним
нарисом для уявлення масштабів порушень
у сфері відносин власності. Слід при цьому
констатувати, що найбільшу складність викликають питання масових порушень прав
власності громадян, що наразі не піддаються
оцінкам як у частині матеріальних втрат, так
і стосовно ефективних механізмів забезпечення їх захисту.
Разом із тим, за час протистояння України російській окупації, «гібридній» війні в
умовах збройного конфлікту ці проблеми залишаються в переліку питань порядку денного нашої держави.
Так, проведення Україною активної
зовнішньої політики з формування на рівні
авторитетних міжнародних інституцій, насамперед у форматах головних майданчиків
здійснення міжнародної політики, анти-окупаційної позиції щодо відкритого захоплення Росією Криму та «гібридної» війни на
Сході України слід оцінювати як ключовий і
необхідний компонент у системі заходів пра2/2020
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вового забезпечення прав і свобод людини
в Україні в такий особливий період, у тому
числі у сфері відносин власності. Важливою
складовою української зовнішньої політики
стало протистояння Російській Федерації у
міжнародних судових інстанціях, звернення
до яких слушно визнають правовим засобом реагування на гібридні загрози, а використання міжнародних конвенцій як один
із можливих механізмів захисту [11]. І хоча
більшість справ нині перебувають на стадії
визначення судової юрисдикції, позитивне їх
вирішення відкриває подальші перспективи.
При цьому Україна вже виграла кілька резонансних судових процесів, що мають важливе значення як політико-правові прецеденти [12].
Як відомо, у січні 2017 року Україна розпочала провадження проти РФ в Міжнародному суді ООН щодо порушення Росією Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенції про ліквідацію всіх форм
расової дискримінації. 8 листопада 2019 року
Суд визнав свою юрисдикцію у цій Справі [13].
У 2016 році Україна ініціювала в Постійній палаті третейського суду справу проти
Росії з підстав порушення Конвенції ООН з
морського права. Головна мета позову – захист Україною своїх прав як прибережної
держави в прилеглих до Криму акваторіях
у Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці. У 2018 році Україна подала
меморандум, в якому вказала на порушення
Росією суверенних прав Києва в Чорному і
Азовському морях та в Керченській протоці,
включно з незаконним видобутком ресурсів
на морському шельфі та блокадою проходження суден в українські порти через протоку під приводом будівництва Керченського
мосту.
У рамках «морської справи», пов’язаної з інцидентом, що стався 25 листопада
2018 року у Керченській протоці через захоплення Росією українських військових кораблів, Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня 2019 року на запит
України зобов’язав Росію негайно повернути під контроль України катери «Нікополь»,
«Бердянськ» і «Яни Капу» та 24 членів їхніх
екіпажів. 7 вересня 2019 року моряків повернули в Україну, а трохи пізніше – 18 листопада Росія віддала Києву й українські кораблі.
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Відзначаючи авторитетність наказів органів
міжнародної юрисдикції, водночас слід зазначити, що метою порушення справи, поряд
із рішучим прагненням повернення українських військових в Україну, є також встановлення факту порушення права власності, відновлення його й отримання належної компенсації.
13 березня 2014 року Україна звернулася до Європейського суду з прав людини
з позовом «Україна проти Росії» щодо обвинувачення Російської сторони у порушенні
Європейської конвенції прав людини в окупованому Криму. Ключовим питанням у цій
міждержавній справі є встановлення факту
того, що з 27 лютого 2014 року Російська Федерація здійснює ефективний контроль над
Автономною Республікою Крим, невід’ємною
частиною України, а відповідно – Росія має
юрисдикцію щодо ситуації в Криму, наслідком чого є численні порушення Конвенції, у
тому числі статті 1 «Захист права власності»
Першого протоколу до Конвенції. 11 вересня
2019 року відбулося засідання Великої Палати Суду щодо слухання цієї справи, в якому
постановлено, що для більш ефективної підготовки до розгляду справ, порушених Україною проти Росії, доцільно зважувати на усі
скарги минулого року, що пов’язані з подіями в Криму (у рамках справи № 20958/14).
Водночас, Суд зазначив, що скарги, пов’язані
з подіями на Сході України та Донбасі, належать до позову «Україна проти Росії» (заявка
№ 8019/16), цю справу 7 травня 2018 року
також передано до юрисдикції Великої Палати. На розгляді Європейського суду з прав
людини з початку російської збройної агресії
перебуває п’ять міждержавних справ, порушених Україною проти РФ, а також подано
більше 5000 індивідуальних звернень, пов’язаних із подіями в Криму, Східній Україні та
на Донбасі [14].
Велике значення для забезпечення захисту права власності в Україні щодо об’єктів,
розташованих на непідконтрольних Києву
територіях, відводять міжнародним інвестиційним арбітражам. Відповідні справи стосуються самостійних чи групових позовів
українських державних і приватних компаній стосовно порушення права власності та
встановлення компенсації вартості майна,
втраченого в Криму через російську анексію. До інвестиційного арбітражу вже вда-

20

лися ряд державних і приватних компаній, а
також приватних інвесторів. До 10-ти таких
справ за рішенням РНБО від 2015 року курує
МЗС [11].
До числа здобутків України у цьому напрямку слід віднести наступні. Стокгольмський арбітраж згідно з поданим позовом
зобов’язав «Газпром» виплатити Нафтогазу України $ 4,6 млрд. Паризький арбітражний трибунал зобов’язав російську сторону
виплатити Ощадбанку України $ 1,3 млрд.
компенсації за втрачене майно і бізнес внаслідок анексії Криму. Третейський суд ООН
задовольнив позов 18 українських компаній проти РФ стосовно відчуження їх майна
в окупованому Криму [11]. Особливістю цих
справ є їх прецедентний характер, адже, з
одного боку, вперше в історії комерційного
арбітражу розглядається питання захисту
інвестицій на незаконно контрольованих територіях [11], з другого ж, – напрацьовується шлях розв’язання таких спорів та захисту
прав власності через окупацію та незаконне
встановлення стороннього контролю на території держави.
Наразі триває спір за так зване «скіфське золото» – колекцію об’єктів української
культурної спадщини з кримських музеїв,
що налічує більше 500 експонатів, який розглядається в Апеляційному суді Амстердаму [15].
Наведене засвідчує, що Україна вдається
до різних міжнародно-правових засобів захисту порушених прав власності.
Водночас на внутрішньодержавному
рівні правове забезпечення права власності
полягає в установленні дієвої системи правових та інституційних засобів і способів, що
забезпечують суб’єкту права власності охорону його прав, а у разі їх порушення чи загрози такого – правові можливості для визнання, відновлення свого статусу власника та
встановлення фактичних можливостей щодо
здійснення його права власності або відновлення майнового стану у вигляді компенсації
за втрати. Таким чином, у загально-правовому сенсі забезпечення права власності представляється механізмом, що включає відповідні юридичні інструменти (засоби), функціональні (способи) та інституційні складові, що у сукупності встановлюють гарантії
додержання належного правового режиму у
сфері відносин власності.
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В умовах же втрати контролю на певних
територіях, очевидно, що держава позбавлена фактичної можливості забезпечити належний правопорядок, разом із тим, важливе
значення має запровадження правових засобів, цілеспрямовано орієнтованих на утвердження правових можливостей відновлення
порушених прав.
Упродовж 2014–2019 років система вітчизняного законодавства у сфері регулювання відносин власності зазнала значних змін:
прийнято понад 30 законів України, 25 постанов Верховної Ради України, майже півсотні
актів Уряду і Президента України, що тією чи
іншою мірою торкаються питань права власності [16]. Більшість із них зумовлені проблемами окупації частини території України. При
цьому оновлення законодавства стосуються
різних аспектів забезпечення права власності,
а саме: матеріально-правових, процесуальних
та процедурних питань.
Загальна спрямованість дій держави
на забезпечення прав громадян на окупованих територіях втілена в положеннях одного з перших прийнятих із цих питань Законі
від 15 квітня 2014 року «Про забезпечення
прав і свобод громадян та правовий режим
на тимчасово окупованій території України».
Так, його статтею 11 встановлено гарантії
права власності та правовий режим майна на
тимчасово окупованій території, а також запроваджено особливості державної реєстрації прав власності. Перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють
не в повному обсязі свої повноваження, визначено Розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 7 листопада 2014 року № 1085.
Вказаною статтею, зокрема передбачено, що набуття та припинення права власності на нерухоме майно, яке знаходиться
на тимчасово окупованій території, здійснюється відповідно до законодавства України
за межами тимчасово окупованої території.
У разі неможливості здійснення державним
реєстратором повноважень щодо державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на тимчасово окупованій
території орган державної реєстрації визначається Кабінетом Міністрів України. На
тимчасово окупованій території будь-який
правочин щодо нерухомого майна, у тому
числі щодо земельних ділянок, вчинений з
2/2020

LAW

порушенням вимог цього Закону, інших законів України, вважається недійсним з моменту
вчинення і не створює юридичних наслідків,
крім тих, що пов’язані з його недійсністю.
Земля, її надра, атмосферне повітря, водні
та інші природні ресурси, що знаходяться в
межах території України, природні ресурси її
континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони, які є об’єктами права власності Українського народу, військове
майно, майно державних органів, державних
підприємств, установ та організацій, що знаходяться на тимчасово окупованій території
і є власністю держави Україна, не можуть переходити у власність інших держав, юридичних або фізичних осіб в інший спосіб, ніж передбачений законами України.
З метою забезпечення реалізації права
на спадкування у 2015 році зазначений Закон доповнено новою статтею 11-1, якою
встановлено особливості визначення місця
спадкування у випадках, що ускладнені проблемами окупації частини території України.
Законом враховано ситуації, коли останнім
місцем проживання спадкодавця є тимчасово
окупована територія або ж якщо місце проживання спадкодавця невідоме, а нерухоме
майно або основна його частина, у разі відсутності нерухомого майна – основна частина рухомого майна знаходиться на тимчасово окупованій території. Для таких випадків
визначення місця спадкування здійснюється
за місцем подання першої заяви, що свідчить
про волевиявлення щодо спадкового майна
спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в охороні спадкового майна, або
вимоги кредиторів, а спадкова справа підлягає реєстрації у Спадковому реєстрі відповідно до законодавства України.
З метою врегулювання інших матеріально-правових аспектів відносин власності на
окупованих територіях та забезпечення прав
осіб, які постраждали внаслідок окупації частини території України, ухвалено кілька
спеціальних законодавчих актів.
Законом України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на
тимчасово окупованій території України» від
12 серпня 2014 року, згідно з яким створюється зазначена вільна економічна зона, врегульовуються також інші аспекти правових
відносин між фізичними і юридичними осо-
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бами, які знаходяться на тимчасово окупованій території або за її межами. Так, його статтею 13 встановлено, що об’єкти права приватної, державної та комунальної власності,
що розташовані (знаходяться) на тимчасово
окупованій території України, залишаються
у власності осіб, які мали такі об’єкти у власності (користуванні) на початок тимчасової
окупації. Водночас, визначено особливості
здійснення операцій з об’єктами права приватної, державної та комунальної власності
на тимчасово окупованій території України.
Передбачено, що протягом строку тимчасової окупації: а) передача права приватної
власності на об’єкти, що розташовані (знаходяться) на тимчасово окупованій території
України, підлягає реєстрації на іншій території України згідно з правилами, встановленими законодавством України; б) приватизація
об’єктів державної та комунальної власності здійснюється згідно із Законом України
«Про приватизацію державного майна» та
законодавством України про приватизацію
комунального майна; в) будь-які правочини
із землями, що розташовані (знаходяться) в
межах тимчасово окупованої території України, здійснюються за правилами, встановленими Земельним кодексом України та іншим
законодавством України щодо відчуження
(продажу, оренди) землі на території України. При цьому встановлюється заборона
здійснення будь-яких правочинів з об’єктами власності, що розташовані (знаходяться)
на тимчасово окупованій території України,
якщо їх стороною є особа, яка перебуває під
контролем держави-окупанта.
Передбачені Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20 жовтня 2014 року гарантії
дотримання прав, свобод та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб включають, серед іншого, й гарантії, які кореспон
дуються з відповідними повноваженнями
центральних та місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування
щодо набуття відповідно до законодавства
внутрішньо переміщеними особами за місцем їх фактичного перебування прав на земельну ділянку із земель державної та комунальної власності (пункт 8 частини восьмої,
абз. 3 частини 9 статті 11).
Слід відзначити, що Стратегією інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впро-
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вадження довгострокових рішень щодо
внутрішнього переміщення на період до
2020 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 листопада
2017 року № 909-р, труднощі в реалізації та
захисті права власності визначено однією з
основних проблем, з якими стикаються більшість внутрішньо переміщених осіб. З метою
забезпечення реалізації та захисту прав власності внутрішньо переміщених осіб Стратегією передбачається:
- запровадження незалежної та прозорої
процедури підтвердження, документування
та перевірки права власності та інших майнових прав на житло, землю та інше майно,
зокрема шляхом створення спеціального реєстру зруйнованого та/або пошкодженого
нерухомого майна внаслідок збройної агресії
Російської Федерації;
- розроблення механізму оцінки матеріальної та моральної шкоди і надання компенсацій після повернення контролю над
частиною Донецької та Луганської областей
та закінчення тимчасової окупації частини
території України з урахуванням особливостей завданої шкоди внаслідок бойових дій і
тимчасової окупації частини території України;
- розроблення та запровадження механізму поновлення порушених майнових прав
після повернення контролю над частиною
Донецької та Луганської областей і закінчення тимчасової окупації частини території
України.
Окреслені Стратегією заходи потребують реалізації на законодавчому рівні, належного правового визначення механізмів у
системі взаємодії та всебічного забезпечення
їх реалізації.
Для забезпечення підтримки суб’єктів
господарювання, що здійснюють діяльність
на території проведення антитерористичної
операції, та осіб, які проживають у цій зоні
або переселилися з неї під час її проведення,
ухвалено Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної
операції» від 2 вересня 2014 року. Приписами
цього Закону, зокрема введено мораторій на
виконання договірних зобов’язань, нарахування пені та штрафів на основну суму заборгованості за кредитними та іншими договірними зобов’язаннями (стаття 2); накладено заборону на проведення планових та
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позапланових перевірок суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у зоні проведення антитерористичної операції (стаття 3); суб’єктів господарювання звільнено від
плати за користування земельними ділянками державної та комунальної власності в
населених пунктах, на території яких органи
державної влади тимчасово не здійснюють
або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження (стаття 6); передбачено заходи
щодо збереження майна, яке знаходиться в
іпотеці (стаття 9) та закріплено механізм забезпечення реалізації права на спадкування
(стаття 9-1).
Утім, ухвалення нових нормативно-правових актів не впливає на той факт, що частина території України не перебуває під
контролем органів влади України, відтак, гарантувати в таких умовах належний правовий режим права власності, його забезпечення та ефективний захист порушеного права
власності є практично неможливим.
Тому, з метою забезпечення належного
судочинства Законом України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції» від 12 серпня 2014 року
введено зміни територіальної підсудності
судових справ, підсудних розташованим у
зоні проведення АТО місцевим загальним
та апеляційним судам, а Вищим спеціалізованим судом з розгляду цивільних і кримінальних справ було прийнято Розпорядження від 2 вересня 2014 року № 27/0/38-14
«Про визначення територіальної підсудності
справ», яким встановлено нову територіальну підсудність цивільних, адміністративних
справ та кримінальних проваджень. З метою
забезпечення доступу до правосуддя протягом 2014–2016 років (до видання Верховним
Судом нових розпоряджень про визначення територіальної підсудності справ Вищим
спеціалізованим судом з розгляду цивільних
і кримінальних справ) було прийнято 13 розпоряджень із цих питань.
Враховуючи ж особливості суспільно-політичної ситуації, ухвалення відповідних законодавчих актів має здебільшого характер
реагування на певні події постфактум – з метою розв’язання очевидних проблем. Це обумовлено відсутністю чіткої державної стратегії дій на виклики та загрози «гібридної»
війни в Україні, що пояснюється об’єктивни2/2020
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ми чинниками, насамперед, непередбачуваним характером дій з боку країни-агресора.
Зокрема, цим, на нашу думку, пояснюється й те, що відповідні території Донецької
та Луганської областей на законодавчому
рівні були визнані як «тимчасово окуповані
території» тільки у 2018 році – ухваленням
Закону України «Про особливості державної
політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих
територіях у Донецькій та Луганській областях». При цьому, як зазначається у його статті 1, такий статус врегульовується «на день
ухвалення цього Закону». Очевидно, це впливає і на юридичну кваліфікацію порушень
прав власності, що має враховуватися в кожному окремому випадку.
Водночас, цим Законом частину першу
статті 5 Закону України «Про судовий збір»
доповнено пунктами 21 і 22, згідно з якими
від сплати судового збору звільнені особи у
справах за заявами про встановлення фактів, що мають юридичне значення, поданих у
зв’язку із збройною агресією, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території
України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру, що призвели до вимушеного переселення з тимчасово
окупованих територій України, загибелі, поранення, перебування в полоні, незаконного
позбавлення волі або викрадення, а також
порушення права власності на рухоме та/
або нерухоме майно, а також позивачі у справах за позовами до держави-агресора Російської Федерації про відшкодування завданої
майнової та/або моральної шкоди у зв’язку
з тимчасовою окупацією території України.
Таким чином, спрощено процедуру доступу
до суду, що стосується зазначених категорій
справ.
Водночас слід звернути увагу на актуальну нині для осіб, які постраждали внаслідок окупації частини території України, проблему втрати документів, які засвідчують
право власності, що призводить до зростання кількості судових позовів про визнання
права власності.
Відповідно до Цивільного процесуального кодексу України підсудність таких справ
визначається за правилами виключної підсудності. Частиною першою його статті 30
встановлено імперативну норму, за якою позови, що виникають із приводу нерухомого
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майна, пред’являються за місцезнаходженням майна або основної його частини.
У зв’язку з неможливістю здійснювати правосуддя окремими судами в районах
тимчасової окупації частини території України, Законом «Про здійснення правосуддя
та кримінального провадження у зв’язку з
проведенням антитерористичної операції»
передбачено змінити територіальну підсудність судових справ, підсудних розташованим у таких районах судам, та забезпечити
розгляд, зокрема цивільних, справ місцевими
та апеляційними судами, що визначаються
Головою Верховного Суду. Розпорядженням
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від
2 вересня 2014 року № 2710/38-14 «Про визначення територіальної підсудності справ»
визначено територіальну підсудність таких
судових справ певним судам на контрольованій території України, що розташовані у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях.
Беручи ж до уваги кількість зареєстрованих осіб зі статусом внутрішньо переміщених, а також аналізовані вище положення
статті 11-1 Закону «Про забезпечення прав і
свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», слушним, на наш погляд, було б передбачити для
випадків спадкування, врегульованих цією
статтею, альтернативне правило щодо визначення підсудності справ про визнання
права власності стосовно спадкового майна,
розташованого на окупованій території, а
саме: за місцем відкриття спадщини (спадкування) або/та за місцем перебування (проживання) особи – спадкоємця на підставі
довідки про взяття на облік як внутрішньо
переміщеної особи, виданої відповідно до Закону.
Такий підхід кореспондує змінам, внесеним до Цивільного процесуального кодексу
України згідно із Законом «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово
окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», згідно з якими статтю 28
ЦПК доповнено новою частиною сімнадцятою. Нею передбачено, що позови про захист
порушених, невизнаних або оспорюваних
прав, свобод чи інтересів фізичних осіб (в
тому числі про відшкодування шкоди, завда-
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ної внаслідок обмеження у здійсненні права
власності на нерухоме майно або його знищення, пошкодження) у зв’язку із збройною
агресією Російської Федерації, збройним
конфліктом, тимчасовою окупацією території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру можуть
пред’являтися також за місцем проживання
чи перебування позивача.
Висновки. Підводячи підсумок, можна
констатувати, що в складних політико-економічних умовах «гібридної» війни Україною
використовуються можливості міжнародно-правових засобів захисту права власності
та формується законодавче поле для забезпечення захисту права власності, що зумовлено наслідками окупації частини її території. Водночас, слід акцентувати на необхідності впровадження системних заходів, зокрема передбачених Стратегією інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження
довгострокових рішень щодо внутрішнього
переміщення на період до 2020 року та спрямованих на розв’язання існуючих у цій сфері
проблем.
Найпершим кроком має бути створення
спеціального реєстру незаконно захопленого, зруйнованого та/або пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації
нерухомого (приватного, державного та комунального) майна. Відповідні факти мають
бути підтверджені судовими рішеннями, що є
гарантією забезпечення його повернення законним власникам або відновлення їх правового становища шляхом компенсації за втрати. При цьому відповідальність щодо компенсацій власникам втраченого внаслідок окупації приватного майна держава має взяти на
себе з чітко визначеними джерелами фінансування (на початковому етапі це можуть бути
кошти державного бюджету, що в перспективі
можуть бути відшкодовані за рахунок стягнення коштів з країни-агресора).
Адже гарантування державою безпеки,
забезпечення стану захищеності усім і кожному, гарантованість прав і законних інтересів особи відповідно до Конституції України є
її головним обов’язком.
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ПРАКТИКА ОРГАНІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ПРАВА ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ
Анотація
Метою статті є визначити напрямки використання практики органів судової влади
для систематизації права електронних комунікацій щодо консолідації юридичних норм у межах національної правової бази України з урахуванням наднаціональної практики правового
забезпечення діяльності учасників ринку електронних комунікацій.
Наукова новизна полягає в тому, що проаналізовано місце актів органів судової влади в
системі актів, згідно з якими повинна проводитися консолідація норм права електронних комунікацій. З урахуванням новітніх доктринальних підходів уточнено «усічену» якість цих джерел
права. Досліджено приклади, як правові позиції Верховного Суду стосуються визначення законних меж використання інструментів діяльності публічної адміністрації щодо використання
електронних комунікацій, експлуатації радіочастотного та номерного ресурсів України тощо.
Зосереджено увагу на тому, що положення практики Європейського суду з прав людини
можуть спричиняти вплив на право електронних комунікацій не лише щодо визначення сутності окремих видів актів законодавства, системи права електронних комунікацій, а й на порядок реалізації правового регулювання в цій сфері. Продемонстровано роль практики Європейського суду з прав людини у систематизації права електронних комунікацій у контексті
догматизації юридичних норм.
Висновки. Внесено пропозиції на підставі аналізу європейських і національних актів органів судової влади щодо доцільності імплементувати ті правові позиції органів судової влади,
які сприятимуть інституціоналізації принципу верховенства права при функціонуванні ринку
електронних комунікацій. Доведено, що в постановах Верховного Суду можуть міститися висновки щодо подальшої практики розгляду аналогічних справ. Узагальнення практики, роз’яснення та керівні вказівки Пленуму є надбудовою, що визначає судову практику в нижчих інстанціях із метою розв’язання конфліктів при провадженні діяльності на ринку електронних
комунікацій, використанні інструментів діяльності суб’єктів публічної адміністрації.
Ключові слова: електронні комунікації, систематизація права, правова система, адміністративне право, правовий механізм, інструменти, імплементація, консолідація.
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THE PRACTICE OF THE JUDICIARY IN THE AREA OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS LAW
Аbstract
The purpose of the article is to identify the directions of using the practice of the judiciary to
systematize the electronic communications law regarding consolidation of legal regulations within the
national legal framework of Ukraine, taking into account supranational practice of legal support of the
electronic communications market participants.
Scientific novelty is to analyse the place of the court rulings in the system of sources, according
to which the consolidation of the electronic communications law provisions is to be carried out. Taking
into account the latest doctrinal approaches, the «truncated» quality of such sources of law is specified.
Examples of how the Supreme Court’s legal position concerns the definition of the legal limits for the
public administration to use tools in relation to the electronic communications, operation of radio
frequency and number resources of Ukraine, etc. have been researched into.
The author focuses on the provisions of the European Court of Human Rights practice that might
affect the electronic communications law not only to determine the essence of certain types of sources
of the law, the system of the electronic communications law, but also on the implementation of legal
regulations in this area. Role of the European Court of Human Rights practice has been demonstrated
as to systematize the electronic communications law in the context of dogmatic legal regulations.
Conclusions. Proposals have been submitted on the basis of the analysis of the European and
national court rulings with regard to expediency to implement the legal positions of the judicial
authorities that will promote the institutionalization of the rule of law principle in the functioning
of the electronic communications market. It has been proved that the Supreme Court’s rulings might
contain conclusions on the further practice of dealing with similar cases. Generalization of practice,
explanations and guidance of the Plenum is an overhead structure that defines judicial practice in the
lower courts with a view to resolving conflicts in conducting activities in the electronic communications
market, using activity tools by the public administration.
Key words: electronic communications, systematization of law, legal system, administrative law,
legal framework, tools, implementation, consolidation.
Постановка проблеми. Систематизація права електронних комунікацій на сучасному етапі пов’язана з проблематикою публічного управління; правового становища
національних регулятивних органів; адміністративно-правового забезпечення прав і
законних інтересів користувачів мереж електронних комунікацій та споживачів послуг
електронних комунікацій.
Головною метою систематизації права
електронних комунікацій, як і будь-якої іншої сфери суспільних відносин, є оптимізація
регулятивних механізмів у цій сфері, а також
створення умов для вільного й ефективного
функціонування ринку електронних комунікацій, усунення нормативних прогалин та
запобігання дублюванню однопорядкових
за змістом і функціональним призначенням
нормативних приписів.
Зважаючи на викладене, реформування сфери електронних комунікацій повинно
спиратися на засади антропоцентризму, аксіології та антропології права, екзистенціа-
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лізму на основі історичного контексту становлення правової регламентації діяльності
держави та суб’єктів ринку електронних комунікацій. При цьому основу процесу такої
систематизації повинна становити догма європейського права – наднаціональне вторинне право Європейського Союзу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика систематизації права
електронних комунікацій майже не розкрита
у вітчизняній доктрині. Зазвичай науковці
присвячують свої роботи механізму адаптації українського законодавства в цілому
до права Європейського Союзу (Г. Асланян,
В. Денисов, Л. Луць, П. Рабінович, В. Румянцева, Ю. Шемшученко та інші). Окремі аспекти наукових праць правової спрямованості,
які базуються на ідеї адаптації законодавства, розкривають такі автори: А. Горбенко,
І. Кравчук, О. Терещенко, М. Феськов та інші.
У динамічному плані порядок адаптації законодавства України до стандартів Європейського Союзу вирішували: О. Белорус, Р. Лу-
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кас, А. Чухно та інші. Разом із тим залишається недостатньо дослідженим механізм систематизації права про електронні комунікації,
яке охоплює не лише законодавство, але і
вторинне право Європейського Союзу, норми
«soft law», підзаконні акти і т.п., з урахуванням його адаптації до європейського адміністративного права та практики провідних
країн світу в цій сфері.
Метою статті є розкриття напрямків
використання правових позицій актів органів судової влади для систематизації права
електронних комунікацій у частині консолідації юридичних норм у межах національної
правової бази України з урахуванням наднаціональної практики правового забезпечення діяльності учасників ринку електронних
комунікацій.
Виклад основного матеріалу.
1. Роль судових рішень у систематизації
права електронних комунікацій
Консолідація норм права електронних
комунікацій повинна проводитися за щаблями актів однакової або подібної юридичної сили. У сфері електронних комунікацій
з урахуванням підходів Р. С. Мельника та
Н. Ю. Задираки до відповідних джерел права
належать: акти вищої юридичної сили (наднаціональне право; Конституція України;
рішення Конституційного Суду України; закони України); підзаконні нормативні акти
України (акти суб’єктів публічної адміністрації, суб’єктів делегованих повноважень); технічні стандарти; акти органів судової влади України вищого рівня [1, c. 80–81, 92–93;
2, c. 100]. Так, окреме місце в системі джерел
права електронних комунікацій займають
акти вищих органів судової влади. Із цього
приводу Р. С. Мельник зазначає про «усічену» якість цих джерел права, коли закон прямо обтяжує суб’єкта публічної адміністрації
керуватися такими актами у своїй діяльності [1, c. 80–81].
Наприклад, правові позиції Верховного
Суду щодо імплементації інститутів права
електронних комунікацій стосуються визначення законних меж використання інструментів діяльності публічної адміністрації
щодо використання електронних комунікацій, експлуатації радіочастотного та номерного ресурсів України тощо. Так, у постанові
Верховного Суду від 11 грудня 2018 р. у справі № 809/340/14 встановлено, що оскільки
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за нормами Закону № 1770-ІІІ за загальним
правилом анулювання дозволу на експлуатацію радіочастотним ресурсом України здійснюється в позасудовому порядку на підставі
рішення визначених цим законом органів, а
також з урахуванням того, що синтаксичний
аналіз положень частини 3 статті 58 Закону
№ 1770-ІІІ вказує на те, що словосполучення
«в судовому порядку» відноситься виключно до способу стягнення суми заборгованості, що іншим чином зроблено бути не може,
колегія суддів робить висновок, що суди попередніх інстанцій дійшли правильного висновку, що саме до компетенції Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері зв’язку та інформації, відноситься анулювання дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу. При цьому, отримання від
податкового органу інформації про несплату відповідачем збору за користування радіочастотним ресурсом є доказом порушення
останнім законодавства у сфері користування радіочастотним ресурсом, зокрема Закону
№ 1770-ІІІ, що є підставою для здійснення
позивачем державного нагляду шляхом проведення позапланової перевірки відповідача,
а не звернення до суду з даним позовом. При
цьому судом може бути прийнято рішення
про анулювання дозволу лише у випадку відмови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення прийняти відповідне рішення протягом місяця, у всіх інших
випадках дозвіл анулюється Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформації, або Українським державним центром радіочастот [3].
Принагідно місце актів вищих органів
судової влади, як зауважує А. Л. Бурков, обумовлене місцем нормативного акта, згідно з
яким робиться висновок [4]. Зокрема, у сфері
електронних комунікацій діють як постанови Верховного Суду, так і узагальнення практики, роз’яснення та керівні вказівки його
Пленуму. Перша група з названих актів є індивідуальними за своєю природою, але в них
можуть міститися висновки щодо подальшої
практики розгляду аналогічних справ. Друга група актів є надбудовою над практикою
органів судової влади, крім конституційної
юрисдикції, і традиційно визначала судову
практику в нижчих інстанціях. Прикладами цих актів можуть бути постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 березня
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2008 р. № 2 «Про деякі питання застосування
судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства» [5], постанова Верховного Суду України
від 5 червня 2012 р. [6] та ін.
Необхідно зауважити, що з радянських
часів сформувався підхід, за яким постанови
Пленуму Верховного Суду визначалися джерелами права, а окремі акти індивідуального характеру відносилися лише до судової
практики, але не могли створювати прецедент [7, c. 41–43; 8, c. 96]. На території України цей підхід не зазнавав кардинального перегляду до 2010 року. Тоді було прийнято Закон України «Про судоустрій і статус суддів»,
в якому за п. 6 ч. 2 ст. 36; ч. 2 ст. 38; ч. 2 ст. 45
не було надано право Верховному Суду України приймати постанови Пленуму [9]. Після
вказаної зміни законодавства Верховний Суд
України втратив можливість переглядати
та вносити зміни до вже існуючих постанов
Пленуму, зокрема у сфері електронних комунікацій. До того ж, незрозумілим залишився
статус виданих раніше постанов щодо строку
дії, чинності і т.п. Фактично судова практика продовжувала застосовувати положення
цих актів. Вищі спеціалізовані суди почали
приймати нові постанови Пленуму, роз’яснюючи законодавство (у сфері електронних
комунікацій таких актів органів судової влади не було прийнято). Цей підхід відповідає
загальнотеоретичним положенням щодо розуміння процесу правонаступництва, відповідно до яких попередні правові норми діють
у частині, що не суперечить чинним законодавчим актам, за відсутності спеціальних
приписів і офіційного скасування такої правової бази [10, c. 9].
Тим не менше, у 2015 році Верховний
Суд України знову фактично отримав право
створювати прецедент. Йдеться про оновлення редакції ст. 13 Закону України «Про
судоустрій і статус суддів» на підставі Закону України «Про забезпечення права на
справедливий суд» [11]. Відтоді досліджуваний орган судової влади набув компетенції
створювати висновки щодо застосування
норм права, викладені у постановах [11]. Ці
акти набули загальнообов’язкового характеру для суб’єктів публічної адміністрації, що
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керуються нормами права, викладеними в
нормативних актах, на основі яких було зроблено висновок. Аналогічно за загальним
правилом висновки Верховного Суду стали
судовим прецедентом для судів загальної
юрисдикції, за винятком випадків відступу
від правових позицій з належною аргументацією з боку суддів. До речі, аналогічна норма
права була закріплена в ст. 13 Закону України
«Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня
2016 р. № 1402-VIII [12]. Аргументом на користь описаної позиції є положення ч. 2 ст. 14
і ч. 1 ст. 370 Кодексу адміністративного судочинства України [13]. При цьому акти вищих
органів судової влади у межах здійснення
«додаткової» нормотворчості переважно
зорієнтовані на врегулювання індивідуального спору, а не на регламентацію необмеженої кількості подібних випадків [1, c. 80–
81, 92–93]. Винятком можна вважати типові
та зразкові справи, які розглядаються та вирішуються Верховним Судом. Водночас у сфері електронних комунікацій наразі подібних
випадків не поставало.
2. Верховенство права та електронні комунікації
Разом із тим у прагматичному вимірі інституціоналізується глобальне право електронних комунікацій. На думку А. А. Пухтецької, йдеться про прагматичний аспект
концепції та/або принципу верховенства
права в узагальненому еквіваленті (рішення
Європейського суду з прав людини у справі
«S.W. проти Великобританії») [14, c. 33–43].
При цьому результатом консолідації норм
права електронних комунікацій є адекватне
розуміння норм права на національному рівні, узгоджене з приписами наднаціональних
регулятивних рамок. Тому не менш важливу
роль для систематизації права електронних
комунікацій відіграє практика Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ). Вплив
на порядок реалізації правового регулювання у сфері електронних комунікацій здійснюється, зокрема, через доповнення системи
правової регламентації. Прикладами можна
вважати рішення ЄСПЛ у справах «Amann
v. Switzerland» [15], «Amuur v. France» [16]
(§ 42), «Bykov v. Russia» [17], «Copland v. The
United Kingdom» [18], «Engel and others v.
The Netherlands» [19] (§ 58), «Gaskin v. The
United Kingdom» [20] (§§ 36–37, 48), «Khan
and Others v. The United Kingdom» [21], «Labita
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v. Italy» [22] (§ 170), «Leander v. Sweden» [23],
«Malone v. The United Kingdom» [24],
«Niemietz v. Germany» [25] (§ 29), «Quinn
v. France» [26] (§ 42), «Van Vondel v. The
Netherlands» [27], «Weeks v. The United
Kingdom» [28] (§ 40), «Класс та інші проти Німеччини» [29] (§ 41) та ін.
Наприклад, Європейський суд з прав
людини зазначив, що вимога персональних
даних від операторів стільникового зв’язку
не завжди порушує право на недоторканність приватного життя. Європейський суд з
прав людини вказав у параграфі 84 рішення
у справі «Брейєр проти Німеччини», що зберігання персональних даних заявників при
придбанні SIM-карт для мобільних телефонів здійснювалося на підставі статті 111 Закону «Про телекомунікації», яка щодо обсягу збережених даних була досить ясною та
передбачуваною. Крім того, тривалість зберігання була чітко регламентована, а технічна сторона зберігання була чітко окреслена,
принаймні, після видання відповідних правил і технічних директив [30]. Щодо параграфа 85 рішення, що стосується гарантій, доступу третіх осіб і подальшого використання
збережених даних, то розділ 111 Закону «Про
телекомунікації» слід розглядати в сукупності з його розділами 112 та 113 і згідно з концепцією «подвійних дверей», що роз’яснюється Федеральним Конституційним судом, у
поєднанні із відповідною правовою основою
для індивідуальних запитів інформації. Однак суд визнав, що питання про передбачуваність і достатню деталізацію положень у
цій справі тісно пов’язане з ширшими питаннями про те, чи було втручання необхідним
у демократичному суспільстві та пропорційним [30] (параграфи 88–110 рішення).
Таким чином, суд дійшов висновку, що
втручання носило, хоча і не тривіальний,
але досить обмежений характер. Крім того,
існують достатні обмеження на право запитувати інформацію, і те, що вимога «необхідності» притаманна не тільки конкретним
правовим положенням, що є предметом даної скарги, а й німецькому та європейському
законодавству про захист даних. Рівень перегляду та нагляду має розглядатися як важливий, але не вирішальний елемент в оцінці
пропорційності збору та зберігання такого
обмеженого набору даних [30] (параграфи 95, 100, 103 рішення).
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Крім того, заявники не стверджували,
що їхні повідомлення були перехоплені або
що їх телекомунікації були піддані будь-якій
іншій мірі спостереження. Втручання, на яке
скаржаться, пов’язане зі зберіганням щойно
описаного набору даних і можливістю доступу національних органів влади до цього
набору даних у визначених обставинах. Тому,
беручи до уваги обставини зберігання даних,
про які йде мова, а також їхню близькість до
телефонного зв’язку та право на листування, суд вказав, що ключовим аспектом скарги заявників є зберігання їх персональних
даних, а не будь-яке конкретне втручання в
їхнє листування або у свободу вираження думок [30] (параграф 61 рішення).
Звідси встановлені законом положення
мають бути достатньо чітко сформульовані,
щоб кожен міг регулювати свою поведінку та
передбачити (у розумних межах і за відповідних обставин), які наслідки може мати конкретне діяння особи.
У цьому плані правові норми в рішеннях
ЄСПЛ відіграють істотну роль для систематизації права електронних комунікацій насамперед у контексті догматизації юридичних
норм. На переконання Ю. М. Оборотова, така
догматизація норм права в аксіологічному
вимірі стосується висвітлення властивостей
права через норми, акти та правовідносини [31, c. 150]. Так, догми права в практиці
ЄСПЛ визначають властивості, зокрема, права електронних комунікацій при встановленні поведінки його суб’єктів. Тобто, через
логічні силогізми (норми права в практиці
ЄСПЛ і життєві обставини) інституціоналізуються юридично значущі рішення суб’єктів ринку електронних комунікацій. Звідси
невиправданим виглядає підхід Верховного
Суду України, відповідно до якого практика
ЄСПЛ має доктринальний характер, а застосовуватися в Україні повинні лише перекладені українською й офіційно опубліковані
рішення ЄСПЛ [32]. Штучне звуження сфери
дії наднаціонального права Європейського
Союзу, зокрема у практиці ЄСПЛ, не відповідає ідеї верховенства права та законності. До
того ж, це джерело права має прикладний характер, а тому не може розглядатися як категорія доктринальних постулатів.
Фактично через догми практики ЄСПЛ у
право електронних комунікацій переносяться правові цінності в інструментальному та
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змістовному вимірах. Положення практики
ЄСПЛ при цьому забезпечують стабільність,
інтегрованість і координацію права електронних комунікацій через вплив на його
системно-структурний вимір, охоронну, комунікаційну, пізнавальну, евристичну та ін.
функції. До того ж, вказані догми мають динамічну природу, створюючи умови для забезпечення фундаментальних загальнолюдських цінностей у діяльності суб’єктів ринку
електронних комунікацій, а також для зняття соціальної напруженості. Принагідно зміна соціальних обставин призводить до оновлення змістовної складової догм, представлених у практиці ЄСПЛ. Цей процес уможливлюється через інструментальний характер
наднаціонального права Європейського
Союзу як основи систематизації права електронних комунікацій. Функціональний соціально-технологічний аспект цінностей дістає виявлення в нормах права електронних
комунікацій, а через останні – у діяльності
суб’єктів ринку електронних комунікацій.
Як вказує О. М. Сидоренко, завдяки догматичній методології стає можливим творення, застосування й обробка норм права [33, c. 55]. Зокрема, у праві електронних
комунікацій догматичний вимір практики
ЄСПЛ насамперед стосується інтерпретації норм та заповнення прогалин права. Як
правило, при цьому застосовуються методи
аналізу та синтезу, аналогії, презумпції, казуїстики. Шляхом лінгвістичного та граматичного тлумачення положень законодавства,
підзаконної бази та технічних регламентів
ЄСПЛ забезпечує гармонізацію права електронних комунікацій через гносеологічні
процедури. Така інтерпретація визначає контекст практичної імплементації норм права
електронних комунікацій. Казуїстична ж методологія потрібна для гіпотетичного висвітлення різних поглядів на ситуацію щодо оспорюваних, невизнаних чи порушених прав
і законних інтересів суб’єктів ринку електронних комунікацій.
По суті, положення практики ЄСПЛ як
догма права електронних комунікацій можуть спричиняти вплив на право електронних комунікацій не лише щодо визначення
сутності окремих видів актів законодавства,
системи права електронних комунікацій, а
й на порядок реалізації правового регулювання в цій сфері. Це сприяє імплементації
2/2020
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європейських підходів у вказаній сфері. У
цьому контексті Р. С. Мельник стверджує, що
система права має два рівні: «базовий» і «поточний». У межах «базового» рівня містяться норми права, кристалізовані впродовж
цивілізаційного розвитку суспільства, що
об’єктивно існують і діють відособлено від
сторонніх факторів, волі окремих осіб і відображені в принципах права (основа для формування «поточного» рівня та об’єктивний
чинник євроінтеграційного процесу). Змістовна компонента «поточного» рівня обумовлена рівнем правосвідомості, культури
суспільства, форм держави, активності правотворчості [34, c. 11–12]. Саме тому в контексті євроінтеграційних процесів доречно
формулювати акти органів судової влади у
сфері електронних комунікацій таким чином,
щоб було враховано основоположні засади
практики ЄСПЛ в аспекті зменшення, а в перспективі – усунення розриву між «базовим» і
«поточним» рівнями системи права електронних комунікацій в Україні. Вказану пропозицію можна реалізувати шляхом врахування критеріїв розуміння сутності категорій
«верховенство права», «закон», «законний»
тощо, а також «базового» рівня системи права електронних комунікацій.
Висновки. Отже, для забезпечення рівноправних взаємовідносин між публічною
адміністрацією, суб’єктами ринку електронних комунікацій та споживачами (користувачами, абонентами) потрібно насамперед враховувати практику ЄСПЛ та акти
національних вищих органів судової влади.
Доцільним вбачається імплементувати ті
правові позиції органів судової влади, які
сприятимуть інституціоналізації принципу
верховенства права при функціонуванні ринку електронних комунікацій. Так, у постановах Верховного Суду можуть міститися висновки щодо подальшої практики розгляду
аналогічних справ. Узагальнення практики,
роз’яснення та керівні вказівки Пленуму є
надбудовою, що визначає судову практику в
нижчих інстанціях з метою розв’язання конфліктів при провадженні діяльності на ринку електронних комунікацій, використанні
інструментів діяльності суб’єктів публічної
адміністрації. Спираючись на європейський
досвід щодо регламентації відносин у сфері
електронних комунікацій, необхідно зауважити, що до українського законодавства по-

The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine

33

ПРАВО

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

трібно внести зміни в контексті гармонізованої нормативно-правової бази для всіх мереж електронних комунікацій та послуг.
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НОРМАТИВНЕ ГАРАНТУВАННЯ ОЦІНКИ ДОКАЗІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ:
ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Анотація
Оцінці доказів в адміністративному судочинстві, зазвичай, приділяється фрагментарно-констатуюча увага, із віддзеркаленням засад, закріплених у загальній теорії доказового
права. Після оновлення законодавства у сфері адміністративного судочинства процес доказування не ставав предметом наукових пошуків.
Метою статті є висвітлення питання гарантування оцінки доказів в адміністративному судочинстві з урахуванням нормотворчого, науково-теоретичного, правозастосовчого
підходів, та у порівнянні із правовою регламентацією цього елемента процесу доказування у
законодавстві пострадянських країн.
Наукова новизна пов’язана із фундаментальністю інституту доказування для будь-якого
процесуального права та його міжгалузевим характером, що дозволяє комплексно досліджувати кожен структурний елемент цієї складної системи за різними векторами, зокрема й у порівняльному контексті. На основі аналізу поняття й змісту оцінки доказів та її місця в структурі доказування, що існують в загальній теорії процесуального права, теорії доказування, у сфері
адміністративного судочинства, у чинному адміністративному судовому законі, враховуючи
власний досвід суддівського переконання, сформульовано авторське розуміння цього елемента
процесу доказування, яке охоплює розумову і практичну діяльність судді із встановлення ознак
доказів та мотивування висновків стосовно їх урахування чи відхилення у справі. Наголошено,
що досить часто оцінка суддями однакових фактів не вирізняється єдністю стосовно сприйняття їх доказами, що відображається у судових рішеннях. Це потребує визначення правової позиції вищих судових інстанцій. У зв’язку з цим, здійснено огляд «знакових» судових рішень, в яких
окреслені вектори оцінки тих чи інших доказів. Окрім того, зважаючи на важливість порівняльних досліджень правових інститутів і враховуючи їх відсутність саме у вивченні питань законодавчого гарантування оцінки доказів в адміністративному судочинстві, проведено такий аналіз
законодавчих актів країн із спільним пострадянським минулим.
Висновки. Підсумовано, що під оцінкою доказів судом в адміністративному судочинстві
доцільно розуміти елемент процесу доказування, змістом якого є розумово-практична діяльність судді з розгляду кожного доказу на предмет наявності ознак належності, допустимості, достовірності, достатності та взаємного зв’язку доказів у їх сукупності, що здійснюється у логічних формах, в межах закону та професійної правосвідомості, і результатом
якої є внутрішнє переконання судді щодо урахування чи відхилення доказів для встановлення
обставин предмета доказування в адміністративній справі. У вітчизняному законі з адміністративного судочинства закріплено оцінку як алгоритм (модель) дій судді, ознаку судового
рішення. Правила з оцінки доказів відбиваються у правових позиціях Верховного Суду, подекуди
спірних. Порівняльний аналіз законодавчого гарантування оцінки доказів в адміністративному судочинстві засвідчує високий рівень вітчизняної нормотворчої техніки. При цьому, Кодекс
адміністративного судочинства України може бути доповнений окремими уточнюючими правилами у цьому напрямі.
Ключові слова: адміністративне судочинство, доказування, оцінка доказів, внутрішнє
переконання, належність, допустимість, достовірність, достатність і взаємний зв’язок доказів, судові рішення, зарубіжний досвід.
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NORMATIVE GUARANTYING OF ESTIMATION OF PROOFS IS IN ADMINISTRATIVE LEGAL
PROCEEDING: DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE
Abstract
To the estimation of proofs in the administrative legal proceeding, usually, fragmentary
establishing attention is spared, with the reflection of principles, fastened in the general theory of
evidential right. After the update of legislation in the field of the administrative legal proceeding the
process of finishing telling did not become the article of scientific searches.
The purpose of the article is illumination of question of guaranteeing of estimation of proofs in
the administrative legal proceeding, considering norm-setting, scientific theoretical, law enforcement
approaches, and in comparing to legal regulation of this element of process of finishing telling in the
legislation of post-Soviet states.
The scientific novelty is related to solidity of institute of finishing telling for any judicial
right and him by inter-branch character, that allows complex to probe every structural element of
this difficult system after different vectors, in particular, and in a comparative context. Analyzing
a concept and maintenance of estimation of proofs and its place in a structure finishing’s telling,
which exist in the general theory of judicial right, theory of finishing telling; offered researchers
in the field of the administrative legal proceeding; the rules of estimation of proofs are fastened in
an administrative judicial law in force, and also other, related to the estimation, norms, taking into
account own experience of judge persuasion, the author understanding of this element of process of
finishing telling, which engulfs mental and practical activity of judge from establishment of signs
of proofs and reason of conclusions in relation to their account or rejection in cases, is formulated.
It is marked that often enough an estimation is not selected the judges of identical facts by unity
in relation to perception their proofs, that is represented in court decisions. It needs determination
of legal position of higher judicial instances. In this connection, the review of «sign» court decisions
which the outlined vectors of estimation of those or other proofs are in is carried out. Except for that,
because of importance of comparative researches of legal institutes considering their absence exactly
in the study of questions of the legislative guaranteeing of estimation of proofs in the administrative
legal proceeding, such analysis of legislative acts of countries is conducted with general post-Soviet
the pas.
Conclusions. Collect, that under the estimation of proofs of cramps in the administrative legal
proceeding it is expedient to understand the element of process of finishing telling, maintenance
of which is mentally practical activity of judge from consideration of every proof for the purpose the
presence of signs of belonging, admission, authenticity, sufficient and interconnection of proofs, in
their aggregate which is carried out in logical forms, within the limits of law and professional sense
of justice, and the result of which is internal persuasion of judge in relation to an account or rejection.
In a domestic law from the administrative legal proceeding an estimation is fastened, as an algorithm
(model) of actions of judge, sign of court decision. Rule from the estimation of proofs reflected in legal
positions of Supreme Court, here and there, and at issue. The comparative analysis of the legislative
guaranteeing of estimation of proofs in the administrative legal proceeding certifies the high level of
domestic norm-setting technique. Thus, Code of the administrative legal proceeding of Ukraine can be
complemented separate specifying rules in this direction.
Key words: administrative legal proceeding, finishing telling, estimation of proofs, internal
persuasion, belonging, admission, authenticity, sufficient and interconnection of proofs, court decisions,
foreign experience.
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Постановка проблеми. Відносини у
сфері доказової діяльності є об’єктом постійного моніторингу на теоретичному, пізнавальному, праксіологічному рівнях. Адже
саме доказування пронизує усю процесуальну діяльність (в широкому розумінні, як діяльність усіх суб’єктів) і дозволяє виконати
завдання того чи іншого судочинства. Оновлення процесуального закону і, зазвичай,
концепції доказування завжди спонукає до
виникнення помилок у правозастосуванні й
наукової полеміки. Оцінці доказів в адміністративному судочинстві приділяється фраг
ментарно-констатуюча увага, із віддзеркаленням засад, закріплених у загальній теорії
доказового права. Після оновлення законодавства у сфері адміністративного судочинства (2017 р.) процес доказування не ставав
предметом наукових пошуків. Разом із тим,
завдяки оцінці доказів формується резолютивна частина судових рішень, які досить
часто не відображають єдність суддівського
розсуду. Це вказує на доцільність поглибленого дослідження цього елементу процесу
доказування та порівняння його нормативного гарантування в інших країнах континентальної системи права, які мають спільну
радянську спадщину.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Практично щороку в Україні захищаються одна, а то й декілька дисертаційних
робіт, безпосередньо присвячених проблемам доказового права та доказування [1],
які вносять необхідний в умовах судово-правової реформи вклад у розвиток теорії доказів. Дослідниками у сфері адміністративного
судочинства присвячено увагу як загальним
питанням цього інституту (Дубенко О. М.,
Калмикова Я. С., Колпаков В. К.), так і процесу доказування у різних категоріях адміністративних справ (Гордєєв В. В., Умнова О. В.),
джерелам доказів (Клочкова Н. В.), звільненню від доказування (Мамонтова О. М.). Разом
із тим, процес доказування в цілому та його
окремі елементи зокрема залишаються серед
актуальних питань, що потребують розгляду,
зважаючи на динамічний розвиток суспільних відносин у публічно-правовій сфері, проблеми в уніфікованому тлумаченні окремих
норм доказового права.
Мета статті – з’ясування, у порівняльному аспекті, гарантування оцінки доказів в
адміністративному судочинстві, дослідження
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правових позицій вищих судових інстанцій
на спірні питання, що виникають при оцінці
доказів, пропозицій вчених з удосконалення
доказової діяльності в адміністративному судовому процесі, формування авторського бачення у цьому напрямі.
Виклад основного матеріалу. Попри
законодавче закріплення (стаття 90 Кодексу адміністративного судочинства України
(далі – КАС України [2])), правова природа
оцінки доказів не є однозначною. Така оцінка розцінюється як елемент процесу доказування, етап доказування, стадія доказування тощо (подекуди відбувається підміна й
ототожнення цих понять). Тобто, більшість
дослідників включають оцінку доказів до
процесу доказування, хоча, як відзначає
Я. С. Калмикова, існують і протилежні погляди [3, с. 195].
Оцінювати докази вправі будь-який
суб’єкт
адміністративного
провадження [4, с. 110]. Але, попри те, що термін «оцінка», за своєю семантикою, означає висновок
щодо можливості та доцільності використання того чи іншого доказу, саме оцінка доказів
судом призводить до ухвалення рішення у
справі, вирішення публічно-правового конфлікту.
У науці процесуального права, теорії
доказування таке явище як «оцінка доказів» розглядається як: (1) розумовий процес,
який проходить за законом мислення; (2) логічний акт, який виявляється в процесуальних діях; (3) діяльність по розгляду за своїм
переконанням кожного доказу окремо та
всієї сукупності доказів, визначаючи їх відносність, допустимість, достовірність та достатність для висновків з конкретної справи;
(4) психологічна діяльність суб’єктів пізнання, яка відбувається як в логічній, так і в процесуальній формі; (5) дії суддів, спрямовані
на встановлення достовірності доказів, які
дають змогу зробити висновок про обґрунтованість позову; (6) розумова діяльність суду,
яка здійснюється на основі внутрішнього
переконання, заснована на всебічному, повному й об’єктивному розгляді всіх обставин
справи, спрямована на встановлення достовірності, достатності доказів у справі для
встановлення фактів, які входять у предмет
доказування та пізнання істини у справі;
(7) процесуальна діяльність суду, пов’язана
із застосуванням норм матеріального пра-
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ва відповідно до доведених перед судом на
підставі доказів фактичних обставин адміністративної справи [3, с. 196].
Оскільки законодавець чітко не визначає поняття «оцінка доказів», а лише висуває
низку умов щодо її здійснення та критеріїв
прийнятності доказів (хоча й уніфіковано у
трьох видах процесу), це створює підґрунтя
для наукових роздумів у цьому напрямі, задля формування теоретико-методологічної
основи розуміння цієї терміносистеми.
Дослідники доказування в адміністративному судочинстві приєднуються до приналежності оцінки доказів до процесу доказування. У наукових роботах зустрічаємо такі
підходи: (1) «оцінка доказів – це визначення
належності та взаємного зв’язку доказів у
їх сукупності. Оцінку доказів (допустимості,
достовірності кожного окремого доказу, а
також їх достатності) провадять тільки ті
учасники, які визнаються суб’єктами доказування. Оцінка осіб, які беруть участь у справі, є рекомендуючою, а оцінка суду – владною» [5, с. 13–14]; (2) «оцінка доказів – це
розгляд за своїм переконанням кожного
доказу окремо та всієї сукупності доказів,
визначаючи їх відносність, допустимість, достовірність і достатність для висновків по
справі» [6, с. 14]; (3) «оцінка доказів є самостійною процесуальною категорією, яка знаходиться поза рамками поняття судового доказу, оскільки закони логічного доказування
не можуть бути об’єктом правового регулювання» [3, с. 198].
Заслуговує на підтримку позиція, відповідно до якої оцінка доказів не є виключно
розумовою, логічною діяльністю, адже вона
має зовнішнє вираження у рішеннях і процесуальних діях. Отже, оцінка доказів характеризується наявністю внутрішньої (логічної) і
зовнішньої (правової) сторін.
Оцінка доказів в адміністративному судочинстві здійснюється за внутрішнім переконанням судді, яке визнається центральним, визначальним елементом у системі
вільної оцінки доказів.
Питання про внутрішнє переконання
й оцінку доказів завжди розділяло вчених.
Одні з них вважали, що внутрішнє переконання судді є критерієм оцінки доказів,
інші – що це не критерій, а результат оцінки
доказів. Критерій же міститься в якості доказів. Різниця полягає в тому, що у першому ви-
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падку суддя може оцінити докази, оскільки
вважає це за потрібне саме зараз і в даному
місці, а в другому – докази оцінюються такими, якими вони є, за формулою «факти –
уперта річ» [7]. Саме друга позиція характеризує внутрішнє суддівське переконання як
об’єктивне явище, засноване на всебічному
дослідженні доказів і правосвідомості судді.
Слово «внутрішнє» означає, що впевненість
суду щодо правильного висновку сформувалася під впливом його особистого сприйняття, без стороннього впливу, неупереджено.
Особисте сприйняття суддею свого знання як істинного створює широке поле для
розсуду судді в процесі розумової діяльності
з оцінки доказів, що і змушує законодавця
регламентувати процес доказування та створювати додаткові гарантії для можливостей
об’єктивної оцінки доказів. Оцінка доказів
здійснюється відповідно до певних логічних
та психологічних законів. Разом із тим, вона
регулюється і процесуальним законодавством, зокрема й з адміністративного судочинства.
Як вже відмічалося, правила оцінки доказів в адміністративному судочинстві за
внутрішнім переконанням мають законодавче закріплення. Вони означають дотримання судом наступних вимог: (1) безпосереднє,
всебічне, повне та об’єктивне дослідження;
(2) неможливість визначення пріоритету
будь-якого доказу (наперед встановленої
сили); (3) оцінка належності, допустимості,
достовірності кожного доказу окремо, достатності і взаємного зв’язку доказів у їх сукупності; (4) мотивація відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).
Отже, оцінка доказів за внутрішнім переконанням, маючи ознаки суб’єктивізму
(будучи результатом розсуду), підпорядковується об’єктивно визначеним законом критеріям, що висуваються до доказів (належності,
допустимості, достовірності, достатності та
взаємного зв’язку). Тобто, суддівське переконання обмежується обранням під час доказової діяльності варіантів із кількох юридично
допустимих. Переконаність повинна ґрунтуватися на результатах вивчення і дослідження всіх обставин справи, на методах оцінки
доказів. Остання, своєю чергою, полягає в
тому, що суд від вірогідного знання встановлює достовірність кожного доказу, значення
його для справи. Оцінити докази – означає
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визначити, наскільки точно встановлений
кожен із них, у якому взаємозв’язку зі справою він перебуває. Під час оцінки доказів
здійснюється уявне моделювання досліджуваних обставин та причинно-наслідкових
зв’язків. Аналіз і синтез доказів дозволяє
виділити те загальне, що їх об’єднує, а саме –
приблизно пояснити наявність низки фактів
дією однієї загальної причини [8, с. 113]. При
оцінці доказів відбувається підведення виявлених фактичних даних під норму закону.
Таким чином, під оцінкою доказів судом
в адміністративному судочинстві доцільно
розуміти елемент процесу доказування, змістом якого є розумово-практична діяльність
судді з розгляду кожного доказу на предмет
наявності ознак належності, допустимості,
достовірності, достатності і взаємного зв’язку доказів у їх сукупності, що здійснюється
у логічних формах, в межах закону та професійної правосвідомості, і результатом якої
є внутрішнє переконання судді щодо урахування чи відхилення доказів для встановлення предмета доказування в адміністративній справі.
Із оновленням законодавчого забезпечення здійснення адміністративного судочинства в правилах оцінки доказів з’явилася
нова норма (інші – ідентичні статті 86 КАС
2005 р.), відповідно до якої «Суд надає оцінку
як зібраним у справі доказам в цілому, так і
кожному доказу (групі однотипних доказів),
що міститься у справі, мотивує відхилення
або врахування кожного доказу (групи доказів)» (ч. 4 ст. 90 КАС України). На нашу думку,
такий підхід є досить слушним, оскільки засвідчує важливість не просто оцінки належності, допустимості, достовірності, достатності, взаємозв’язку доказів, а й наголошує на
відображенні такої оцінки (щодо кожного доказу і їх сукупності) у судовому рішенні.
Також варто зауважити, що, поряд із
безпосередніми правилами стосовно оцінки доказів, чинний КАС України містить ряд
норм, тією чи іншою мірою пов’язаних із цим
видом судової діяльності. Зокрема: (1) «Правова оцінка, надана судом певному факту
при розгляді іншої справи, не є обов’язковою для суду» (ч. 7 ст. 78); (2) «Під час проведення врегулювання спору суддя не має
права надавати сторонам юридичні поради
та рекомендації, надавати оцінку доказів у
справі» (ч. 6 ст. 186); (3) «Обґрунтованим є
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рішення, ухвалене судом на підставі повно і
всебічно з’ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні,
з наданням оцінки всім аргументам учасників
справи» (ч. 3 ст. 242); (4) «У мотивувальній
частині рішення зазначаються: 3) мотивована оцінка кожного аргументу, наведеного
учасниками справи, щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення позову»
(ч. 4 ст. 246); (5) «Не є підставою для перегляду рішення суду за нововиявленими обставинами: 1) переоцінка доказів, оцінених судом
у процесі розгляду справи; 2) докази, які не
оцінювалися судом, стосовно обставин, що
були встановлені судом» (ст. 361). Тобто в
КАС України закріплено оцінку, як алгоритм
(модель) дій судді, ознаку судового рішення.
На дотримання вказаних правил націлена й судова практика. Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду
в 2019 році розглянуто 45570 справ і матеріалів (у 2018 р. – 37449) [9]. Серед ключових
рішень Касаційного адміністративного суду
у складі Верховного Суду в частині доказування, що у будь-якому випадку пов’язані з
оцінкою доказів, у період 2018–2019 рр. можна назвати такі.
(1) Загальнодоступність певної інформації сама по собі не свідчить про її загальновідомість та не звільняє суд від обов’язку її дослідження (постанова у справі
№ 826/19844/16 від 18.04.2018);
(2) Про належність доказів надіслання
позовної заяви суб’єктом владних повноважень (постанова у справі № 820/1186/17 від
20.06.2018): належним доказом надіслання
суб’єктом владних повноважень позовної заяви з додатками відповідачу та третім особам є квитанція або касовий чек, в якому зазначено найменування оператора та об’єкта
поштового зв’язку, які надають послуги, дата
та вид послуги, її вартість;
(3) Надання органом ДФС висновку науково-правової експертизи до суду не є належним доказом відповідно до статті 73
КАС України (постанова № 826/6667/16 від
30.10.2018): аналогічний висновок наведений у постанові Верховного Суду від 30 жовтня 2018 року по справі № 826/6667/16 (номер провадження № К/9901/44343/18);
(4) Пояснення неоформлених працівників не є належним доказом про вчинення по-
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рушення податкового законодавства (постанова у справі № 808/434/16 від 02.04.2019);
(5) Процесуальний механізм забезпечення доказів, зокрема шляхом їх витребування,
призначений для того, щоб отримати/зберегти ті докази, щодо яких існують достатні
підстави вважати, що з часом їх може бути
безповоротно втрачено. Ризик такої втрати
повинен ґрунтуватися на об’єктивних фактах (постанова у справі № Зд/9901/2/19 від
02.05.2019);
(6) Письмові пояснення свідків адміністративного правопорушення без їх допиту
у судовому засіданні є неналежними доказами (постанова у справі № 560/751/17 від
27.06.2019);
(7) Виборчому процесу притаманний
темпоральний аспект, сутність якого полягає в тому, що цілеспрямована діяльність суб’єктів виборчого процесу неминуче розгортається у часі (постанова у справі
№ 855/244/19 від 08.07.2019);
(8) Копія документу є належним доказом лише у разі її належного засвідчення та
завчасного направлення іншим учасникам
справи (постанова у справі № 810/719/18 від
17.07.2019);
(9) Скасування судом рішень про коригування митної вартості стосовно різних
поставок не свідчить про системність порушень митного органу (постанова у справі
№ 821/597/18 від 18.04.2019).
Також важливими для оцінки доказів в
адміністративному судочинстві стали зразкові справи. Так, упродовж 2019 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розглядав 28 зразкових справ,
з яких 25 надійшло цього року. У 13 справах відмовлено у відкритті провадження, в
1 справі провадження закрито, по суті розглянуто 9 справ. У 2019 році набрали чинності 2 рішення, ухвалені у 2018 році, та 3 рішення, ухвалені у 2019 році: усі справи стосувалися соціальних і пенсійних питань [9].
В цілому, слід відзначити позитивність і
практичну доцільність узагальнення правових позицій цієї судової інстанції у розрізі категорій спорів, що сприяє ефективному правозастосуванню.
Водночас, варто вказати і на спірні судові рішення. Зокрема, це стосується оцінки вироку суду в адміністративному судочинстві.
Судова практика з оскарження податкових
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повідомлень існує як на користь платника
податків, так і ДФС (ДПС) України. Наприклад, у постанові в справі № 826/6986/14
(06.02.2018 р.) Верховний Суд висловив позицію про те, що статус фіктивного, нелегального підприємства несумісний з легальною
підприємницькою діяльністю, а господарські
операції таких підприємств не можуть бути
легалізовані навіть у разі формального підтвердження документами бухгалтерського
обліку. В інших постановах Верховний Суд
дійшов висновку, що факт наявності вироку,
ухваленого на підставі угоди у кримінальному провадженні, не дає підстав для автоматичного висновку про нереальність господарських операцій (справи № 802/1853/16-а,
№ 813/1766/17, 27.02.2018 р.). При цьому,
по справі № 802/843/17-а зазначено, що
документи, складені за результатом господарських операцій не можна вважати такими, що підтверджують фактичне здійснення
господарської операції, оскільки показники
податкового обліку підприємства по даним
відносинам не підтверджені у встановленому законом порядку, беручи до уваги обставини, встановлені вироком суду, який набрав
законної сили. Отже, питання оцінки вироку
суду про фіктивність контрагента, як доказу
реальності/нереальності здійсненої з ним
господарської операції, залишається невизначеним. Однак у зв’язку з нестабільністю
судової практики, поширеними випадками винесення судами касаційної інстанції
судових рішень, які суперечать одне одному, виникає закономірне питання: яку саме
правову позицію слід використовувати? У
зв’язку з цим, Верховний Суд наголошує, що
суди під час вирішення тотожних спорів мають враховувати саме останню правову позицію Великої Палати Верховного Суду (ВС/
ВП № 755/10947/17 від 30.01.2019). Таким
чином, вищою судовою інстанцією напрацьовується практика розуміння фіктивності операцій, яка базується на повному дослідженні
всіх обставин справи, відсутності наперед
обумовленої сили одних доказів перед іншими,так само, як відбувся відхід від значення
факту наявності належно оформлених первинних документів [10]. На наше переконання, справедливою є необхідність надання судом правової оцінки усім фактичним обставинам справ, відтак і розгляд вироку суду у
сукупності з іншими доказами.
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Визнаним фактом є доцільність проведення компаративістських досліджень, під
час яких встановлюються спільні та відмінні
риси у законодавстві країн однієї правової
системи.
Особливості адміністративної юстиції Польщі, Франції, Великобританії, Німеччини, Нідерландів, США у контексті оцінки
доказів представлені в роботі О. В. Умнової [6, с. 15– 16]. Проте, автором зроблено
акцент на відмінностях континентальної та
англо-американської системи права і можливостях прецедентів.
Цікавим видається досвід пострадянських країн щодо законодавчого гарантування оцінки доказів. Тож, проаналізувавши
закони держав із відокремленою адміністративною юстицією, встановлено наступне.
У країнах Балтії відсутній єдиний підхід
до закріплення доказування, хоча ці питання
мають законодавче виокремлення. Так, у Законі Литовської Республіки «Про провадження в
адміністративних справах» [11] не регламентовано сам процес доказування (лише поняття
доказів та їх джерел). Обов’язки суду дослідити докази передбачені у главі другій «Розгляд
справи в суді» (ст. 78). Проте, норми щодо оцінки доказів, тягаря доказування відсутні.
Адміністративно-процесуальний закон
Латвії [12] та Адміністративно-процесуальний кодекс Естонської Республіки [13] мають статті, присвячені обов’язку доказування й оцінці доказів. Причому, перше правило
щодо доказової діяльності суду в Естонському законі містить стаття 2 «Задачі і загальні
принципи адміністративного судочинства».
Спільними є положення стосовно: відсутності пріоритетності доказів – жоден доказ не
має наперед встановленої сили; оцінки за
внутрішнім переконанням; всебічності, повноти та об’єктивності. У латвійському законі
закріплено правило, згідно з яким суд повинен керуватися правосвідомістю, що ґрунтується на законах логіки, наукових висновках
і принципах справедливості (ч. 1 ст. 154), а
також правило, відповідно до якого в рішенні суду вказуються мотиви прийняття одних доказів і відхилення інших (ч. 3 ст. 154).
Стаття ж 61 Адміністративно-процесуального кодексу Естонської Республіки містить
норми щодо оцінки доказів і розміру вимоги.
Відсутня єдність щодо гарантування
оцінки доказів і в країнах Кавказького ре2/2020
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гіону. Зокрема, Адміністративно-процесуальний кодекс Азербайджанської Республіки [14] не має окремого розділу про докази і
доказування. Дві статті (12 і 58) торкаються
питань дослідження доказів, і лише у п. 88.7
зазначено, що докази оцінюються після повного і всебічного їх дослідження судом.
У Кодексі адміністративного судочинства Республіки Вірменія [15] існує глава 7 «Докази», яка налічує 28 статей. Оцінка
доказів називається вільною (ст. 24) і здійснюється за внутрішнім переконанням, всебічно, повно та об’єктивно; встановлено
обов’язок суду обґрунтувати у рішенні формування такого переконання.
Глава VІІ «Судові докази» Адміністративно-процесуального кодексу Грузії [16] має
5 статей. Зокрема, окремо врегульовано збирання доказів судом (ст. 19). Проте, питання
оцінки доказів у цьому кодексі не регламентовано (в адміністративному судочинстві
цієї країни застосовуються положення цивільного процесуального закону).
Закон Молдови «Про адміністративний
суд» [17] не виокремлює питань доказування
в адміністративному судочинстві. Застосовуються положення цивільного процесуального закону. Слово «доказ» вживається лише
тричі.
У Кодексі адміністративного судочинства Російської Федерації [18] є глава 6 «Докази і доказування» (26 статей). Три перші
частини і частина 8 ст. 84 «оцінка доказів» є
ідентичними до ст. 90 КАС України. Інші норми цієї статті розкривають питання достовірності доказів та оцінки документів, інших
письмових доказів та їх копій.
В Адміністративному процедурно-процесуальному кодексі Республіки Казахстан
(проект) [19] глава 24 «Докази і доказування» Частини ІІІ «Адміністративне судочинство» включає три статті про: порядок та
особливості правового регулювання доказів
і процесу доказування; обов’язок доказування; особливості доказування. Загальні правила щодо доказування застосовуються на
підставі цивільного процесуального закону,
відтак, відсутня окрема норма щодо оцінки
доказів.
Адміністративно-процесуальний кодекс
Киргизької Республіки [20] теж має окрему
главу 6 «Докази» із 33 статтями. Окрім загальних правил, властивих оцінці доказів в
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інших країнах, у ст. 55 «Оцінка доказів» наголошено на неупередженості такої судової діяльності та необхідності керуватися законом
Особливістю Кодексу Республіки Узбекистан про адміністративне судочинство
(глава 7 «Докази і доказування», 27 статей) [21] є виокремлення норми про те, що
процес доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів (ст. 66). У ст. 73, присвяченій оцінці доказів, йдеться про всебічність, повноту та неупередженість розгляду
обставин справи, поняття достовірності та
неможливість прийняття копій документів при відсутності оригіналу (схожі з російським законом норми).
Серед пострадянських країн, в яких не
виокремлено адміністративне судочинство,
залишаються Білорусь, Таджикистан і Туркменістан.
Підсумовуючи огляд законодавчих актів
з адміністративного судочинства пострадянських країн і порівнюючи їх з КАС України,
слід відмітити, що вітчизняним законодавцем
використані стандартні принципові правила
щодо оцінки доказів в адміністративному судочинстві, і нормопроектування є логічним
та зрозумілим. Саме положення КАС України
у багатьох напрямах може слугувати прикладом для законотворчості інших країн. Водночас, задля посилення законодавчого гарантування оцінки доказів в адміністративному
судочинстві видається за доцільне імплементувати у вітчизняний КАС положення, відповідно до яких суд повинен керуватися законом, неупередженістю та правосвідомістю,
що ґрунтується на законах логіки, наукових
висновках і принципах справедливості.
Окрім того, з метою правової визначеності, доречним є закріплення окремої норми
щодо поняття доказування та його елементів у главі 5, яка називається «Докази та доказування», оскільки воно не унормоване як
діяльність. Законодавча регламентація цього
процесу припинить дискусії щодо правової
природи його елементів, зокрема й на законотворчому рівні. Наприклад, удосконалення
процедури оцінки доказів судом на предмет
їх належності і допустимості було декларовано одним із завдань законопроекту «Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України (щодо удосконалення механізмів судового розгляду)» (реєстр. № 7414
від 19.12.2017), що перебував на розгляді
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парламенту восьмого скликання вже після
оновлення положень процесуальних кодексів (і був відкликаний наприкінці каденції).
Зокрема, пропонувалася нова редакція статті 90 «Оцінка доказів» (у законопроекті –
стаття 86), відповідно до якої оцінка доказів
(на нашу думку, безпідставно, зважаючи на
розуміння у процесуальному праві стадії)
визначалася як «стадія судового розгляду,
під час якої суд визначає кількість, якість та
властивості доказів, наданих учасниками судового розгляду, яка є завершальною стадією
перевірки обставин доказами».
Наразі на розгляді Верховної Ради України ІХ скликання перебувають декілька законопроектів про внесення змін до КАС України, але вони не стосуються питань доказової
діяльності.
Висновки. Таким чином, проведеним
дослідженням можна констатувати наступне. Під оцінкою доказів судом в адміністративному судочинстві слід розуміти елемент
процесу доказування, змістом якого є розумово-практична діяльність судді з розгляду
кожного доказу на предмет наявності ознак
належності, допустимості, достовірності,
достатності та взаємного зв’язку доказів у
їх сукупності, що здійснюється у логічних
формах, в межах закону та професійної правосвідомості, і результатом якої є внутрішнє
переконання судді щодо урахування чи відхилення доказів для встановлення обставин
предмета доказування в адміністративній
справі. В КАС України закріплено оцінку як
алгоритм (модель) дій судді й ознаку судового рішення (обґрунтованість і вмотивованість). Більшість визначених правових позицій Верховного Суду в частині оцінки доказів
стосуються розуміння неналежності тих чи
інших доказів. Позитивного розвитку набуває інститут зразкової справи.
Найбільше спільних рис вітчизняний закон у сфері адміністративного судочинства
має з аналогічними законодавчими актами
Латвії, Естонії, Росії. Положення КАС України
в частині оцінки доказів виписані належним
чином і враховують концептуальні стандарти та правила доказової діяльності. Проте,
задля дотримання принципу правової визначеності і посилення уваги на оцінку доказів
та її відображення у судових рішеннях можливі уточнюючі зміни до цього законодавчого акта.
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ПРЕЗИДЕНТ УГОРЩИНИ ТА ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ
Анотація
Метою статті є аналіз механізмів взаємодії Президента Угорщини з органами державної влади, які закріплені в Конституції Угорщини та інших нормативно-правових документах.
Наукова новизна. Особливий акцент зроблено на місці та ролі Президента в системі державної влади в аспекті конституційного визначення його повноважень та обов’язків.
Висновки. Угорщина за формою правління є парламентською республікою, де Державні
збори є повновладним органом, формують політично відповідальний перед ними Уряд й обирають Президента, який у системі державних органів є конституційним главою держави.
Встановлено, що роль інституту президентства в організації державної влади в Республіці
будується на закріпленні його статусу як арбітра, що врівноважує гілки державної влади. Це
положення диктує місце Президента в системі державних органів, обсяг його повноважень,
систему виборів, специфіку взаємин з іншими державними органами. Обґрунтовується, що
Статус та обов’язки Президента Республіки майже не змінилися під час конституційного
процесу. Норми Основного Закону Угорщини 2011 р., що регулюють інститут президентства,
засновані на попередніх нормах Конституції 1949 р. Уряд і його діяльність не входять до сфери керівництва Президента. Главою виконавчої влади в Республіці є Прем’єр-міністр, який і
здійснює урядову політику. Конституційним обов’язком Президента Угорщини є забезпечення балансу гілок влади. Саме ця діяльність, відповідно до Конституції, захищає демократичне функціонування державної організації. Якість функціювання Президента, як балансуючого
чинника, пов’язана з його особистими якостями. За активної участі Президент має вплив на
законотворчу діяльність, але тільки у сенсі запобіжника можливих, на його думку, порушень. У
практичній площині законотворча діяльність регулюється рішеннями Конституційного Суду.
Ключові слова: Угорщина, інститут президентства, Президент Угорщини, уряд, парламент, прем’єр, органи державної влади.
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PRESIDENT OF HUNGARY AND PUBLIC AUTHORITIES: MECHANISMS OF INTERACTION
Abstract
The purpose of the article is to analyze the mechanisms of interaction of the President of
Hungary with the state authorities, which are enshrined in the Constitution of Hungary and other
regulatory documents.
The scientific novelty. In this article emphasis placed on the interaction between the President
and the Government and Parliament.
Conclusions. Particular emphasis placed on the place and role of the President in the state
power with respect to the constitutional definition of his powers and duties. In its form of government
Hungary is a parliamentary republic and the National Assembly is the body with the complete
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authority, which forms a politically responsible Government and elects a President, who is the
constitutional head of the State. In general, the role of the Presidency in the organization of state power
in the Republic is based on the principle that President should be an arbiter, who balances the branches
of the state power. This dictates the position of the President in the system of state bodies, his level
of authority, the system of elections, the specifics of relations with other state bodies. The status and
responsibilities of the President of the Republic have hardly changed during the constitutional process.
The provisions of the Fundamental Law of Hungary from 2011 that regulate the Presidency are based
on the previous rules of the Constitution dated 1949. Government and its activities are outside the
scope of the office of the President. Prime Minister is the head of the executive power in the Republic,
he implements the government policy. Constitutional responsibility of the President of Hungary is to
play a balancing role. According to the Constitution this protects the democratic functioning of the
state organization. The results of the President’s work as balance agent are connected to his personal
qualities. With the active participation, the President has an influence on legislative activities, but
only as the defender against the possible violations. In practice, legislative activity is managed by the
decisions of the Constitutional Court.
Key words: Hungary, presidency institute, President of Hungary, Government, Parliament, Prime
Minister, public authorities.
Постановка проблеми. Дослідження
особливостей функціонування державного
апарату у країнах із досвідом становлення інституту президентства дасть змогу зробити
пошук цих механізмів в Україні осмисленішим
та зрозумілішим. Більшість науковців, які
займаються дослідженням функціонування
інституту президентства в пострадянських
країнах Східної Європи, зазначають Угорщину
як вдалий приклад реалізації моделі парламентсько-президентської республіки. За таких умов теоретико-правовий аналіз функціонування інституту президентства Угорщини
є важливим для пошуку шляхів підвищення
ефективності взаємодії владних структур та
зміцнення України як правової держави.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній науці питання державного
розвитку Угорщини, в тому числі конституційного, розглядається досить фрагментарно. Окремим аспектам цієї проблематики
присвятили свої публікації українські вчені:
Д. Ткач, Є. Уляшкіна, Б. Юнгер, а також російські дослідники: М. Усієвич, Д. Стенькін та ін.
Серед угорських тематичних досліджень варто відзначити роботи таких вчених, як: Csink
Lóránt, Drinóczi Tímea, Sári János, Ádám Antal.
Метою статті є аналіз механізмів взаємодії Президента Угорщини з органами державної влади, які закріплені в Конституції
Угорщини та інших нормативно-правових
документах.
Виклад основного матеріалу. Угорщина за формою правління є парламентською
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республікою, де Державні збори формують
політично відповідальний перед ними Уряд
і обирають Президента, який в системі державних органів є конституційним главою
держави. Уряд і його діяльність не входять
до сфери повноважень Президента. Главою
виконавчої влади в парламентській республіці є Прем’єр-міністр, який і здійснює урядову політику. Прем’єр і його уряд підзвітні
Державним зборам.
У цілому вся логіка організації влади
парламентської республіки будується на
принципі, згідно з яким президент повинен
бути арбітром, що врівноважує гілки державної влади. Це положення диктує місце президента в системі державних органів, обсяг
його повноважень, систему виборів, специфіку взаємин з іншими державними інституціями.
Конституція Угорщини чітко регламентує взаємодію Президента та Державних зборів країни.
Президент не несе політичної відповідальності за свої рішення, він несе відповідальність виключно юридичну, за умов, визначених Конституцією.
Політичну відповідальність за рішення
Уряду несе Прем’єр-міністр або Прем’єр-міністр.
Є також рішення Президента, які без
політичної відповідальності не вирішити.
Наприклад, оголошення військового стану
у разі якщо Парламент не підтримує таке рішення. У цьому випадку оголошення надзви-
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чайного стану або надзвичайної ситуації потребує спільного прийняття такого рішення
Головою Державних зборів, Головою Конституційного суду та Прем’єр-міністром, і лише
тоді Президент Республіки має згідно з Конституцією його підписати.
Конституційний суд Угорщини визначив
класифікацію президентських повноважень,
згідно з якою Президент має чотири повноваження щодо прийняття рішень [1].
1) Президент Республіки ініціює рішення іншого органу влади. У такому випадку
остаточне рішення приймає саме цей орган.
Президент може у разі незгоди із прийнятим
законом запропонувати Державним зборам
його переглянути та висловити свої зауваження. Парламент може їх розглянути, але
після повторного рішення Державних зборів
про затвердження закону Президент мусить
оприлюднити цей документ упродовж п’яти днів. Глава держави може в рамках попереднього контролю подавати клопотання до
Конституційного Суду щодо вивчення того
чи іншого законопроекту.
2) Президент Республіки може ініціювати проведення референдуму. Існує процедура, через яку повинна пройти ця пропозиція,
а саме: вона узгоджується з головою Верховного Суду, Генеральним прокурором та уповноваженими особами парламенту. Всенародне голосування рекомендаційного характеру
може бути призначене Державними зборами
за ініціативою Президента Республіки, Уряду, однієї третини депутатів Державних зборів або 100 000 громадян, що мають виборче
право.
Після цього рішення про проведення
референдуму повинно бути прийняте Державними зборами. Закон, представлений на
всенародний референдум, Президент Республіки підписує тільки в тому випадку, якщо
цей закон схвалений під час його проведення
більшістю населення.
3) Установче засідання Державних зборів протягом місяця, наступного за виборами, скликає Президент Республіки; в інших
випадках скликання сесій Державних зборів і
всередині них (окремих засідань) забезпечує
голова Державних зборів.
Державні збори щорічно проводять дві
сесії: з першого лютого до п’ятнадцятого
червня і, відповідно, з першого вересня до
п’ятнадцятого грудня.
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Президент Республіки на прохання Уряду або за письмовим клопотанням однієї
п’ятої частини депутатів повинен скликати
Державні збори на надзвичайне засідання. В
клопотанні повинні бути зазначені підстави
скликання, а також запропонований час і порядок денний.
Президент Республіки має право відкласти одне засідання протягом однієї сесії,
але не більше ніж на тридцять днів. Протягом періоду відстрочки засідання голова
Державних зборів за письмовою заявою однієї п’ятої частини депутатів – у термін, що не
перевищує восьми днів з моменту вручення
клопотання, – зобов’язаний скликати Державні збори. Засідання Державних зборів
відкриті. За заявою Президента Республіки,
Уряду, а також будь-якого депутата Державних зборів може бути прийнято рішення про
проведення закритого засідання за умови голосування за цю пропозицію двох третин депутатів парламенту.
4) Президент Республіки має право законодавчої ініціативи. Згідно з Конституцією,
таке право належить Уряду та всім комісіям
Державних зборів і будь-якому депутату. Відповідним чином право прийняття законів
належить Парламенту. Закон, прийнятий
Державними зборами, підписує голова Державних зборів, а потім направляє його Президенту Республіки. Своєю чергою, Президент забезпечує опублікування закону протягом п’ятнадцяти днів з дня його вручення,
або ж протягом п’яти днів – за клопотанням
з боку голови Державних зборів прискорити
його опублікування. Закон оприлюднюється
через офіційний друкований орган.
Якщо Президент Республіки не згоден із
законом або яким-небудь його положенням,
він до підписання в межах тимчасового терміну, відведеного для обмірковування, може
відіслати закон зі своїми зауваженнями Державним зборам для перегляду. Державні збори знову обговорюють закон і вирішують питання про його прийняття. Надісланий після
цього головою Державних зборів закон Президент Республіки зобов’язаний підписати й
опублікувати протягом п’яти днів.
Президент Республіки до підписання закону, у межах визначеного терміну, посилає
його на експертизу до Конституційного суду,
якщо вважає будь-яке положення закону таким, що суперечить Конституції. Якщо Кон-
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ституційний суд на своєму позачерговому
засіданні констатує антиконституційність,
Президент Республіки повертає закон Державним зборам. Інакше він зобов’язаний підписати закон і протягом п’яти днів опублікувати його.
Для подальшого з’ясування місця президента у системі влади варто визначити:
Президент є частиною виконавчої влади чи
противагою уряду? Історія знає випадки відокремлення глави держави від виконавчої
влади. Тоді це порушило тріаду Монтеск’є,
коли Бенджамін Констант визначив главу
держави четвертим компонентом інституту
урядування як акт рівноваги між виконавчою та законодавчою владою [2].
У сучасних демократіях глави держав
президентських і напівпрезидентських республік явно є частиною виконавчої влади і
незалежним фактором влади.
На момент зміни режиму в Угорщині
однією з найбільших суперечок публічного
права була роль та статус Президента Республіки. Одні вірили у сильну, інші у слабку
або помірно сильну роль глави держави. Тож
серед пропозицій того часу були такі, які виступали за сильний статус Президента як
частину виконавчої влади, і такі, що бачили
його слабким.
Однак у більшості проєктів замовчувалося щодо того, чи Президент є частиною
виконавчої влади. Врешті-решт, зійшлися на
моделі слабкої президентської влади, все ще
уникаючи чіткого визначення відносин між
президентом та урядом. Це питання вирішив
Конституційний суд у 1991 р., коли він поставив главу держави вище гілок влади, тобто
поза виконавчою владою [3].
Дискусія щодо ролі Президента Республіки точилася серед юристів та політиків
упродовж 2010–2014 рр. Наприклад, Яношн
Шарі вважає, що глава держави не є противагою уряду, оскільки його роль полягає в
тому, щоб діяти як балансуючий чинник,
який не може бути ефективно здійснений,
якщо він, як «колега» уряду, бере участь у
політичних конфліктах. Саме ця умова для
ефективної діяльності президента підтверджує, що голова держави не є частиною
виконавчої влади, «він головує, але не керує» [4].
2010 р. чинний на той момент Президент Пал Шмітт заявив, що він буде двигу-
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ном урядової роботи, а не противагою. Жодного разу упродовж свого президентства він
не користувався правом вето. Для розуміння його позиції варто прислухатися до слів
Прем’єр-міністра Угорщини В. Орбана, який
підкреслив, що розподіл влади – це інший
важливий фактор у співвідношенні сил, але
глава держави – це не окрема гілка влади,
тому він не може бути противагою Уряду, а
тільки частиною виконавчої влади [5].
Глава держави, як один із конституційних органів, зобов’язаний співпрацювати, тобто він не може працювати проти інших конституційних органів, включаючи
Уряд [6]. Однак у своєму дослідженні Юзеф
Петретей справедливо визначає статус Президента як одну з противаг Уряду. Конституційний Суд також наголошує на ролі Президента як противаги: «Відповідно до Конституції, Президент Республіки повинен мати
автономію прийняття рішень у випадку,
якщо нормальне функціонування Державної
організації не врівноважене …» [7].
Також висловлюється правова позиція,
що нинішній статус глави держави повинен
бути врівноважений виконавчою владою також. Крім того, позиція, вироблена Конституційним Судом, згідно з якою Президент
Республіки не входить до складу виконавчої
влади, але відіграє врівноважуючу роль, у судовій практиці домінує.
Чи можна ставити питання про законність Конституції з огляду на те, що вона
була прийнята уповноваженим державним
органом з урахуванням чинних норм та норм
законодавчої процедури? Іншими словами,
чи може бути знак рівності між законодавчою владою та конституційною владою?
Після зміни Уряду у 2010 р. найбільше
сподівання було пов’язане з можливою зміною повноважень Президента Республіки.
Багато хто думав, що Прем’єр-міністр хоче
перетворити парламентську систему на президентську форму правління, зробити Президента частиною виконавчої влади та стати Президентом. Загальна думка полягала в
тому, що Президент буде обраний за попередніми правилами і, в разі переходу на президентську форму правління, може бути звільнений у будь-який час. Однак від цієї ідеї
правляча коаліція відмовилася. Як результат,
статус та обов’язки Президента Республіки
майже не змінилися під час конституційно-
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го процесу. Більшість змін стосувалися спрощення процедури підбору співробітників в
офіс Президента, оплати праці та надбавок
для Глави держави. Мабуть єдиний виняток – це надання права Президенту розпустити парламент у разі незатвердження бюджету.
Під час конституційних дебатів Конституційним комітетом було порушено питання
про те, що глава держави має право розпустити парламент, «щоб вирішити конституційно-політичну кризу, створену серйозною
втратою довіри до законодавчого органу
країни». Однак це положення не знайшло
підтримки Комітету. Аналогічна доля спіткала і пропозицію щодо впровадження прямих
виборів Президента Республіки.
Комітет запропонував зберегти чинний
статус для глави держави. Конституційна
концепція містила положення, розроблені Робочою групою. Основний Закон залишив попереднє конституційне регулювання
майже з незмінним змістом [8]. Винятком є
пункт, згідно з яким, якщо бюджет не буде
прийнято до 31 березня фінансового року,
Президент Республіки може розпустити Державні збори [9].
Основний Закон розширив сферу прийняття рішень Президентом, надавши йому
право використовувати інші закони. Що стосується особисто Президента, то стаття про
притягнення його до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з його службовою діяльністю, була вилучена [10].
Крім того, варто зазначити, що Конституційний Суд прийняв рішення, згідно з яким, за відсутності правових підстав
або коли глава держави має вагомі причини вважати, що призначення на посаду осіб,
які входять до його компетенції, призведе
до серйозного порушення демократичного
функціонування держави (те саме стосується і нагородження), він має право відмовити
у підписанні відповідних розпоряджень [11].
Після прийняття Основного Закону у
червні 2011 р. Уряд подав законопроект про
статус та утримання Президента Республіки.
Цим документом скасовувалося право колишніх президентів на отримання житла, користування автомобілями та секретаріатом
після закінчення терміну їхніх повноважень.
Новий закон встановив і низку повноважень
для Президента, зокрема він дозволив йому
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призначити радників та старших радників
свого офісу без погодження з іншими органами влади [12].
Парламентська дискусія, під час прийняття цього закону, стала найбільш «нудною» публічною дискусією циклу. Опозиція,
переважно, не заперечувала проти окремих
положень та зазначила, що на практиці попереднє законодавство продовжує існувати в
новому законі. Водночас найбільшій критиці
було піддано демонтаж системи стримувань
і противаг Президента Республіки, які існували до прийняття цього закону [13].
Норми Основного Закону Угорщини [14],
що регулюють інститут Президента Республіки, загалом базуються на попередніх нормах Конституції 1949 р. [15]. Стаття 11(1)
усунула наявну законодавчу прогалину, встановивши, що Президент Угорщини повинен
бути обраний не раніше ніж за шістдесят
днів до закінчення терміну повноважень попереднього Президента.
Процедура судового переслідування
Президента Республіки була спрощена. Згідно зі статтею 13(5) у компетенції Конституційного Суду – проведення процедури зречення з посади Президента. Конституційний
Суд не призначає покарання, що пов’язане
із забезпеченням гарантій кримінального
процесу, яке легше забезпечити у звичайних
судах. Стаття 13 також визначає процедуру
зречення з посади Президента Республіки.
Стаття 14 регулює заміщення Президента Республіки. Право на заміщення, як і
раніше, має голова Державних Зборів, але регулювання відрізняється за декількома пунктами: у тексті включено період тимчасових
перешкод і період від припинення повноважень Президента Республіки до вступу на посаду нового глави держави, з правами діячів
на період тимчасового виконання повноважень.
Стаття 15 встановлює загальну сферу
функціонування Уряду. Замість докладного
переліку повноважень в Основному Законі
йдеться: «Уряд є органом виконавчої влади,
до сфери завдань і повноважень якого входить все те, що Основним Законом або законодавством категорично не віднесено до
сфери завдань і повноважень іншого органу.
Уряд несе відповідальність перед Державними Зборами». Причиною прийняття такого
положення була теза про те, що завдання й
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повноваження виконавчої влади настільки
складні і всеосяжні, що неможливо повністю
їх перерахувати.
Стаття 16 передбачає більшу кількість
заступників Прем’єр-міністра. Зміна у виборах Прем’єр-міністра полягає в тому, що
в майбутньому не буде необхідності в офіційному голосуванні за урядову програму.
Стаття 18(1) є новим положенням, яке встановлює загальну керівну роль глави Уряду.
Стаття 18(2) передбачає право Прем’єр-міністра на керівництво міністрами. У першому реченні пункту (4) говориться, що члени
Уряду відповідають за свою діяльність перед державними Зборами, а міністри – перед
Прем’єр-міністром. Новела полягає в тому,
що Державні Збори і комітети Державних
Зборів можуть зобов’язувати членів Уряду до
явки на засідання парламентських комітетів
і Державних Зборів.
Стаття 20 регламентує випадки припинення повноважень Прем’єр-міністра і міністрів. Основний Закон змінив попередній
принцип, в якому перераховувалися умови
розпуску Уряду. Умови припинення повноважень Прем’єр-міністра не змінилися. Замість
«втрати права голосу» новий текст передбачає
«відсутність умов для обрання» Прем’єр-міністра, а також «оголошення несумісності».
Як бачимо, Уряд і його діяльність виведені зі сфери керівництва Президента. Главою виконавчої влади в парламентській республіці є Прем’єр-міністр, який і здійснює
урядову політику.
Безперечно, якість функціювання Президента, як балансуючого чинника, пов’язана з особистими якостями глави держави.
За активної участі Президент має вплив на
законотворчу діяльність, але тільки у сенсі
запобіжника можливих, на його думку, порушень [16] (додаток 1).
У практичній площині законотворча
діяльність регулюється рішеннями Конституційного Суду. Так, Шойом Ласло, обраний
Президентом у серпні 2005 р., був за своїми
поглядами правим політиком і регулярно
виступав проти правлячої лівої більшості в
парламенті. За роки своєї каденції він 31 раз
повертав законопроекти на доопрацювання
Державним зборам та 17 законів направив у
Конституційний Суд – більше нього ніхто із
попередніх і наступних президентів так активно не використовував це право.
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Його наступник – Пал Шмітт, віце-президент правлячої партії, колишній голова
Державних зборів, як уже зазначалося, ще під
час виборів заявив провладним фракціям: «Я
не буду перешкодою для законодавчої діяльності Уряду, а швидше її мотором. Я не дуже
хочу бути противагою, я буду намагатися
збалансувати цей процес».
Ця заява демонструє, що четвертий Президент Угорщини повністю не розумів роль
глави держави у системі владних повноважень. Конституційним обов’язком Президента Угорщини є відігравання балансуючої
ролі. Саме це, відповідно до Конституції, захищає демократичне функціонування державної організації. Пал Шмітт дотримувався
своєї обіцянки, яка зводила нанівець його
владні повноваження. Під час його дворічного головування, коли переважна більшість
публічно-правових трансформацій відбулися
під диктовку уряду В. Орбана, він ніколи не
накладав вето і не звертався до Конституційного Суду. [15]. Безперечним є той факт, що з
ініціативи опозиційних депутатів Державних
зборів численні прийняті та підписані Президентом акти були скасовані Конституційним
Судом через неконституційність.
Наступний президент Республіки –
Янош Едер, член-засновник правлячої партії
ФІДЕС–УГС, колишній спікер Державних зборів, був членом Європейського парламенту.
Він більш принципово підходив до використання права вето та протягом перебування
на посаді Президента з травня 2012 р. 31 раз
повертав законопроекти на доопрацювання
парламенту, ще 16 разів звертався до Конституційного Суду. Варто відзначити, що
Конституційний Суд кілька разів оголошував
неконституційними закони, які вже підписав
глава держави Янош Едер.
Водночас справедливо буде стверджувати, що нинішній Президент Угорщини не
є тією особистістю, яка б була противагою
Уряду. З огляду на свої ідеологічні уподобання він діє в руслі орбанівської політики.
Висновки. Угорщина за формою правління є парламентською республікою, де
Державні збори є повновладним органом,
формують політично відповідальний перед
ними Уряд й обирають Президента, який у
системі державних органів є конституційним главою держави. Встановлено, що роль
інституту президентства в організації дер-
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жавної влади в Республіці будується на закріпленні його статусу як арбітра, що врівноважує гілки державної влади. Це положення
диктує місце Президента в системі державних органів, обсяг його повноважень, систему виборів, специфіку взаємин з іншими
державними органами. Обґрунтовується, що
Статус та обов’язки Президента Республіки
майже не змінилися під час конституційного процесу. Норми Основного Закону Угорщини 2011 р., що регулюють інститут президентства, засновані на попередніх нормах
Конституції 1949 р. Уряд і його діяльність
не входять до сфери керівництва Президента. Главою виконавчої влади в Республіці є
Прем’єр-міністр, який і здійснює урядову політику. Конституційним обов’язком Президента Угорщини є забезпечення балансу гілок влади. Саме ця діяльність, відповідно до
Конституції, захищає демократичне функціонування державної організації. Якість функціювання Президента, як балансуючого чинника, пов’язана з його особистими якостями.
За активної участі Президент має вплив на
законотворчу діяльність, але тільки у сенсі
запобіжника можливих, на його думку, порушень. У практичній площині законотворча
діяльність регулюється рішеннями Конституційного Суду.
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Додаток 1.

Роль Президента Республіки в законотворчості

Президенти Угорщини

Запропоновані
закони

Повернуті
закони

Закони,
направлені до КС

Разом

Арпад Гьонц
1990.08.03–1995.08.02

3

0

7

10

0

2

1

3

0

31

0

28

3

73

Арпад Гьонц
1995.08.03–2000.08.03

Mадл Фeрeнц
2000.08.04–2005.08.04

Шойом Ласло
2005.08.05–2010.08.05

Шмітт Палл
2010.08.06–2012.04.02

Др. Адер Янош
2012.05.10–2017.05.09
Др. Адер Янош
2017.05.10 –
Усього

0

0
0

6

13

19

0

0

0

6

16

47

5

33

43

119

1

7
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ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ПРИЗНАЧЕННЯ
ПОКАРАННЯ ЗА НЕЗАКІНЧЕНИЙ ЗЛОЧИН
Анотація
Розширення диференціації кримінальної відповідальності за готування до злочину чи замах на його вчинення, впроваджене доповненнями до Кримінального кодексу України у 2008
році, окрім позитивного впливу призвело й до виникнення низки проблемних для судової практики питань. Так, диференціювавши верхню межу покарання, законодавець, проте, не потурбувався про специфіку застосування ч. 2 та 3 ст. 68 КК з огляду на те, що санкції більшості
статей Особливої частини КК були сконструйовані без урахування можливості згаданих вище
змін. Це призвело до своєрідного зміщення балансу між індивідуалізацією кримінальної відповідальності і диференціацією останньої. Від правильного вирішення згаданої проблеми призначення покарання істотно залежить реалізація принципу справедливості кримінального права
і виконання завдань Кримінального кодексу України.
Метою цієї статті є встановлення недоліків нормативної регламентації диференціації
кримінальної відповідальності за готування до злочину чи замах на злочин та внесення пропозицій щодо їх усунення.
Наукова новизна статті полягає у встановленні взаємозв’язку між правилами призначення покарання за незакінчений злочин та диференціацією кримінальної відповідальності. В
цьому аспекті проаналізовано законодавчі недоліки такої диференціації, зроблено пропозиції
щодо їх усунення. Пояснено значення закріплення диференційованої мінімальної межі покарання за незакінчений злочин. Обґрунтовано відсутність потреби встановлення мінімальних
меж для альтернативних менш тяжких основних покарань.
Висновки. Обмеження верхньої межі найбільш суворого покарання за готування до злочину
чи замах на злочин без нормативного урегулювання впливу цих стадій на нижню межу санкції
безпідставно розширює диференціацію кримінальної відповідальності і одночасно звужує судову
дискрецію. Тому, необхідними є законодавчі зміни, згідно з якими нижня межа покарання була б
поставлена у залежність від верхньої, визначеної згідно з положеннями ч. 2, 3 ст. 68 КК.
Також, слід враховувати й те, що санкції багатьох статей Особливої частини КК містять альтернативні основні види покарання. Проте, згадане правило повинно стосуватися
лише найбільш суворого покарання окрім довічного позбавлення волі. Інші менш суворі альтернативні основні покарання можуть бути застосовані судом в рамках, визначених у санкції,
згідно із засадами індивідуалізації кримінальної відповідальності та покарання.
Пропорційне зменшення розмірів чи строків цих менш суворих покарань жодним чином
не покращить можливості судової дискреції, адже вона завжди залежатиме від крайніх меж
санкцій. Навпаки, це призведе до збільшення розривів між суворістю верхньої межі найменш
суворого покарання і нижньої межі найбільш суворого.
Ключові слова: готування до злочину, замах на злочин, диференціація кримінальної відповідальності.
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DIFFERENTIATION OF CRIMINAL RESPONSIBILITY DURING IMPOSING PUNISHMENT FOR
UNFINISHED CRIME
Abstract
Widening of differentiation of criminal responsibility for preparation of a crime or attempt to
commit a crime by amendments of Criminal Code of Ukraine in 2008 led not only to positive effects but
to certain problems for judicial implementation as well. The legislator differentiated the upper border of
punishment but failed to consider the peculiarity of application of § 2, 3 of article 68 by courts, concerning
that sanctions of the most Articles of Special part of Criminal Code had been constructed without due
regard for such amendments in future. This led to breach of balance between individualization and
differentiation of criminal responsibility. Implementation of principle of justice of criminal law and
execution of tasks of the Criminal Code are highly dependent on resolution of the mentioned problem.
The purpose of the article. Establishing the shortcomings of legal regulations of differentiation
of criminal responsibility for preparation of a crime or attempt to commit a crime and making
proposals on their removal are the purposes of this research.
The scientific novelty of the article is reflected in establishing the interrelation between the rules
of imposing punishment for unfinished crime and differentiation of criminal responsibility. Legal
shortcomings of such a differentiation are analyzed in this aspect, the proposals on their removal are
made. The essence of differentiated lower border of punishment for unfinished crime is explained. The lack
of necessity of establishing minimum borders of alternative less serious punishments is grounded.
Сonclusions. Limitation of the upper border of the most serious punishment for preparation of
a crime or attempt to commit a crime widens differentiation of criminal responsibility and diminishes
judicial discretion without no grounds, taking into consideration the leak of normative regulation of
the lower border of punishment.
That’s why certain amendments of the Code are necessary to introduce proportionality between
the upper limit of punishment (according to § 2, 3 of article 68) and lower limit.
It is necessary to consider that most sanctions of articles of the Special part of the Code contain
alternative punishments. But the mentioned rule shall be applied only to the most serious of them
except life imprisonment. Having the possibility of wider individualization among certain alternative
punishments, the court would be able to apply them considering the borders of the sanction.
Proportional decrease in borders of these less strict punishments wouldn’t improve the
possibilities of judicial discretion, for it always depends on the most extreme limits of sanctions in both
ends. Alternatively, this could lead to breaches between the seriousness of the upper limit of less strict
punishment and lower limit of the more strict one.
Key words: attempt to commit a crime, preparation of a crime, differentiation of criminal
responsibility.
Постановка проблеми. Врахування
етапу, на якому злочинний намір був завершений чи зупинений (припинений), є одним
із засобів диференціації кримінальної відповідальності. Цей засіб тісно пов’язаний із
інститутом стадій вчинення злочину у кри-
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мінальному праві. Первинно у Кримінальному кодексі України (далі – КК) не існувало
чіткого диференційованого підходу до розмірів покарань, які можуть бути призначені за
готування до злочину чи замах на його вчинення. Проте, 15 квітня 2008 року ст. 68 КК
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доповнили частинами другою та третьою,
у яких застосування максимально суворого
покарання було обмежено до половини у разі
вчинення готування та двох третин у разі
вчинення замаху.
Диференціювавши верхню межу покарання, законодавець, проте, не потурбувався
про специфіку застосування ч. 2 та 3 ст. 68 КК
судами, з огляду на те, що санкції більшості
статей Особливої частини КК були сконструйовані під інші умови без потенційного врахування згаданих вище змін.
Все це призвело до викривлення самої
ідеї диференціації кримінальної відповідальності, як одного із аспектів принципу справедливості, покликаного урівноважувати судову дискрецію. Фактично, у низці випадків
санкція статті стає абсолютно визначеною,
тож здійснена законодавцем диференціація
призвела до неможливості індивідуалізувати
покарання судом.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема, що досліджується, викликає
жвавий інтерес у вітчизняних науковців. Різні особливості застосування положень ст. 68
КК знайшли відображення у працях Р. Ш. Бабанли, А. В. Горностай, М. Д. Дякур, І. В. Красницького,
Н. В. Маслак,
М. І. Хавронюка,
Л. С. Щутяка та інших вчених.
Метою статті є оцінка положень КК
щодо призначення покарання за готування
до злочину чи замах на злочин з точки зору
відповідності засадам принципу справедливості в аспекті диференціації кримінальної
відповідальності. А також оцінка наукових
пропозицій з приводу вдосконалення положень ч. 2, 3 ст. 68 КК та формулювання власних напрямків вдосконалення застосування
цих норм.
Виклад основного матеріалу. Проблема диференційованого підходу до кримінальної відповідальності за незакінчений злочин
у зарубіжних державах вирішується з урахуванням того, що успішна спроба доведення
злочину до кінця карається більш суворо,
ніж невдала [1, c. 419]. Такий підхід є загальноприйнятним. За словами М. Дейвіса, він не
суперечить більшості правничих теорій [2].
Визнання стадій злочину менш суспільно небезпечними порівняно із закінченим злочином і, як наслідок, диференціація покарання
з урахуванням стадії вчинення злочину відповідають як вітчизняній доктрині кримі2/2020
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нального права, так і основам теорії держави
і права.
Зниження верхньої межі максимального строку або розміру найбільш суворого
виду покарання, передбаченого санкцією
статті (санкцією частини статті) Особливої
частини КК, у разі призначення покарання
за готування чи замах є одним із найбільш
очевидних і зрозумілих прикладів диференціації кримінальної відповідальності за незакінчений злочин. Ця теза є традиційною і
не викликає заперечень у науковій літературі [3, c. 106]. Адже законом чітко передбачено різницю між можливим застосуванням покарання за готування до злочину, замах на злочин та закінчений злочин. Однак,
у наукових дослідженнях окремі аспекти
цього підходу законодавця часто піддають
справедливій критиці. Так, Р. Ш. Бабанли зауважує, що положення ст. 68 КК не забезпечують належної диференціації кримінальної відповідальності, адже обмеженню була
піддана лише верхня межа потенційного
покарання [4, c. 77]. На цю проблему звертають увагу й інші дослідники, формулюючи
одразу кілька потенційних проблемних ситуацій, пов’язаних із можливим призначенням покарання за готування чи замах. Так, у
кримінально-правовій літературі звертають
увагу, що, якщо санкція статті Особливої частини передбачає максимальний розмір покарання у виді позбавлення волі строком
до 2 років (а таке покарання, очевидно, буде
для цього злочину найбільш суворим), то
у разі вчинення готування до злочину цей
вид покарання буде призначатися судом безальтернативно з огляду на розмір [5]. Адже
в Загальній частині мінімальний строк для
позбавлення волі становить 1 рік, а з урахуванням положень ч. 2 ст. 68 КК половина
від максимального строку становитиме той
же 1 рік позбавлення волі [5]. Ці тези знаходять підтримку на сторінках монографії
Н. В. Маслак [6, c. 157]. Хочемо, проте, відзначити, що відповідно до чинного КК можливість виникнення змодельованої ситуації є
сумнівною, адже готування до злочинів невеликої тяжкості не тягне кримінальної відповідальності, а за злочин невеликої тяжкості
не може бути передбачено у санкції норми
відповідальність суворішу, ніж позбавлення волі строком більшим, ніж 2 роки. Проте,
у разі зміни правової регламентації відпові-
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дальності за готування до злочину невеликої
тяжкості ці міркування набудуть нової актуальності. Та й загалом щодо злочинів іншого
ступеня тяжкості питання співпадіння верхньої і нижньої меж покарання у разі недоведення злочину до кінця є очевидною недосконалістю і своєрідним парадоксом, на що
слушно вказують, зокрема М. І. Хавронюк [5],
А. В. Горностай [7, c. 148] та інші вчені.
Окрім
того,
І. В. Красницький
та
Л. С. Щутяк [8, c. 181] аналізують випадок,
коли верхня межа покарання після перерахунку за правилами ч. 2 ст. 68 КК взагалі стає
нижчою за нижню межу покарання, передбаченого статтею Особливої частини, що створює для суду проблему у виборі конкретного
розміру покарання. Адже існує два варіанти
розв’язання цієї проблеми: або суддя буде
змушений обирати покарання з огляду на
нижню межу санкції статті Особливої частини; або – з огляду на зменшену верхню межу,
яка виходить за межі нижньої. Цей аспект
застосування КК теж має ключове значення
для диференціації кримінальної відповідальності.
Отже, диференційований підхід до кримінальної відповідальності за замах чи готування у ст. 68 КК створює низку наступних
проблемних моментів застосування кримінального закону: 1) встановлення нижньої
межі покарання, яке може бути призначене
особі; 2) випадки виникнення підстав для
призначення абсолютно визначених покарань, якщо нижня межа відрізняється від
верхньої на половину (для готування до злочину) чи на 2/3 (для замаху на злочин).
Наведене істотно обмежує можливості
суду індивідуалізувати кримінальну відповідальність особи, що свідчить про невдалу
диференціацію і є підставою для її удосконалення. Звісно, у суда залишається можливість
призначати покарання нижче від найнижчої
межі, але не завжди для цього є належні підстави, та і ст. 69 КК конструювалася законодавцем радше як виняток, а не правило.
Очевидним заходом в цьому разі є внесення змін до ст. 68 КК з чіткою регламентацією правил призначення покарання не
лише з огляду на верхню межу, а й на нижню.
Це могла би бути вказівка на те, наскільки
близько до верхньої межі покарання повинна знижуватися нижня межа. Будь-які інші
варіанти будуть менш ефективними, врахо-
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вуючи те, що пропорційне зменшення обидвох меж все одно не може виходити за рамки, встановлені у Загальній частині. Розглянемо сказане на прикладі призначення покарання за злочин, передбачений ч. 5 ст. 152 КК
«Зґвалтування». Єдиним видом покарання,
який може бути призначений за вчинення
цього злочину, є позбавлення волі строком
від 10 до 15 років. Отже, у разі вчинення готування до цього злочину, межі покарання,
визначені на основі ч. 2 ст. 68 КК, становитимуть від 10 років (нижньої межі) до 7,5 років
(верхньої межі!), а у разі вчинення замаху
(із застосуванням ч. 3 ст. 68 КК) стануть абсолютно визначеними – 10 років (від 10 до
10 років).
М. І. Хавронюк пропонує у таких випадках брати до уваги нижню межу санкції, щоб
не допускати порушення ч. 1 ст. 65 КК [5].
Тобто, у змодельованій вище ситуації ця
межа становитиме 10 років. Дійсно, санкції
у тому виді, в якому вони існують зараз, не
були сформульовані для застосування із положеннями ч. 2, 3 ст. 68 КК. Після внесення
відповідних змін уся система призначення
покарань за незакінчений злочин стала розбалансованою і внутрішньо суперечливою.
Очевидно, що законодавець планував уникнути можливості призначення максимально
суворого покарання за незакінчений злочин,
однак без зміни санкцій конкретних статей
Особливої частини вийшло так, що мінімальне покарання в певних випадках стало вищим, аніж його «знижена» верхня межа.
Проте, на нашу думку, вищезазначений
підхід із призначення покарання з огляду
лише на нижню межу покарання, встановлену у санкції статті Особливої частини КК, має
і деякі недоліки. По-перше, таке застосування порушуватиме спеціальне правило, визначене ч. 2 ст. 68 КК, щодо недопустимості перевищення розміру покарання, який обраховується від верхньої межі найбільш суворого
покарання із передбачених у статті (частині
статті) Особливої частини КК. Отже, більше,
ніж 7,5 років у згаданому вище прикладі за
готування до зґвалтування призначати недопустимо. Крім того, в такій ситуації буде відсутня різниця в диференціації кримінальної
відповідальності між замахом і готуванням,
інакше за обидва види такого посягання мінімальною межею буде 10 років позбавлення
волі.
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Вважаємо, що в сучасних умовах суду
варто враховувати ту верхню межу, яка обраховується на базі положень ч. 2 або 3 ст. 68
КК. Тобто, навіть у тому разі, коли верхня
межа стає меншою за нижню, в будь-якому
разі слід застосовувати покарання відповідно до верхньої межі, яка обчислена за правилами, наведеними у ст. 68 КК.
У судовій практиці також трапляються
випадки неправильного застосування положень ст. 68 КК із призначенням покарання
з огляду на нижню межу найбільш суворого
покарання, передбаченого в санкції статті
Особливої частини. Таку помилку судів першої та апеляційної інстанцій довелося виправляти Касаційному кримінальному суду
у складі Верховного Суду. Так, суди нижчих
інстанцій призначили покарання за закінчений замах на грабіж (ч. 4 ст. 186 КК) у розмірі, передбаченому нижньою межею санкції,
а саме – 7 років позбавлення волі. Верховний Суд колегією суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду за касаційною скаргою захисника засудженого
та прокурора на неправильне застосування
кримінального закону, ґрунтуючись на положеннях ч. 3 ст. 68 КК, змінив вирок у частині
призначеного покарання з 7 років до 6 років
8 місяців позбавлення волі [9]. Як бачимо, у
цій справі перед судами не стояло питання
обрання справедливого покарання, оскільки застосування кримінального закону в цій
частині звелося до правильного вибору абсолютно визначеної санкції. Однак, Касаційний
кримінальний суд вважав, що у наведеній ситуації має місце неправильне застосування
норм матеріального права.
Таким чином, єдиним виходом, спрямованим на збереження можливості суду належно індивідуалізувати кримінальну відповідальність, є встановлення пропорційного
зменшення нижньої межі після застосування
положень ч. 2 або 3 ст. 68 КК відносно нововстановленої верхньої межі. Ця величина, для
прикладу, може становити 3/4 від нововстановленої верхньої межі. А отже, необхідно
доповнити ст. 68 КК частиною, у якій передбачити порядок встановлення нижньої межі
покарання за незакінчений злочин. Очевидно, що з метою раціоналізації застосування
закону судом, потрібно вести мову про визначення остаточного покарання у повних
місяцях.
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У контексті пропозиції, варто окремо
обумовити, що зниження мінімальної межі
не має відбуватися тоді, коли в санкції статті Особливої частини встановлена лише
верхня межа. Так, наприклад, максимально
суворим покаранням за умисне середньої
тяжкості тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 122
КК) є позбавлення волі строком до 3 років. У
разі вчинення замаху на цей злочин, нижня
межа буде тією, яка встановлена в Загальній
частині КК, а саме 1 рік позбавлення волі і її
не потрібно буде обчислювати пропорційно
визначеній згідно з правилами ч. 3 ст. 68 КК
верхній межі.
Для наведеного нами прикладу із незакінченим зґвалтуванням це запропоноване правило мало би наступне застосування: 1) спочатку обчислюється верхня межа
згідно з положеннями, передбаченими ч. 2
ст. 68 КК (15х1/2=7,5 років) чи ч. 3 ст. 68 КК
(15х2/3=10 років); 2) від цього розміру відраховуємо 3/4 для встановлення розміру
нижньої межі (для готування це становитиме 7,5х3/4=5 років і 7 місяців, для замаху –
10х3/4=7 років і 6 місяців). Якщо в санкції
статті Особливої частини КК нижня межа
відсутня, визначаємо її відповідно до положень Загальної частини про мінімальну
межу конкретного виду покарання.
Особливістю положень, закріплених у
ч. 2 та 3 ст. 68 КК, є обмеження верхньої межі
найбільш суворого виду покарання. Зазначені нами застереження щодо удосконалення
застосування цих положень для обчислення
розміру нижньої межі можуть істотно покращити зручність застосування КК, зроблять
це застосування більш диференційованим, а
отже, і справедливим. Проте, слід враховувати й те, що санкції багатьох статей Особливої
частини КК містять альтернативні основні
види покарання. Тому, за готування до злочину, замах на злочин чи навіть закінчений
злочин суд може призначити з урахуванням
обставин вчиненого однакове покарання,
адже ч. 2, 3 передбачають зниження верхньої
межі лише найбільш суворого покарання, а
не менш суворих альтернативних покарань.
На нашу думку, цей фактор не свідчитиме
про недосконалість чинного КК. Навпаки,
диференціація кримінальної відповідальності залежно від стадії вчинення злочину у
частині найбільш суворого покарання є необхідною, щоб не допустити призначення за
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незакінчений злочин цього покарання у максимальному розмірі. Водночас повинна зберігатися судова дискреція, щоб із урахуванням ступеня тяжкості, ознак, які обтяжують
чи пом’якшують покарання та особи винного
призначити справедливе покарання у встановлених законом межах.
Диференціювавши застосування найбільш суворого покарання з урахуванням
зазначених нами пропозицій, законодавець
обмежить випадки надлишкового, надто суворого застосування покарання. Маючи ж
можливість для ширшої індивідуалізації із
декількох менш суворих альтернативних основних покарань, суд зможе застосовувати їх,
враховуючи суспільну небезпеку вчиненого.
Пропорційне зменшення розмірів чи строків
цих покарань жодним чином не покращить
можливості судової дискреції, адже вона
завжди буде залежною від крайніх меж санкцій. Крім того, це призвело би до збільшення
розривів між суворістю верхньої межі менш
суворого покарання і нижньої межі більш суворого.
Висновки. Таким чином, диференціація
кримінальної відповідальності під час призначення покарання за готування до злочину
чи замаху на його вчинення потребує суттєвого удосконалення. По-перше, зниження
верхньої межі найбільш суворого покарання
слід поєднувати із пропорційним зниженням його нижньої межі, яка повинна становити не менше 3/4 від розміру верхньої
межі, визначеної за правилами ч. 2, 3 ст. 68
КК. По-друге, ці правила не повинні застосовуватися до визначення розмірів інших
альтернативних основних покарань, а також
додаткових покарань. Диференційованому
зниженню доцільно піддавати лише верхню
та нижню межу найбільш суворого виду покарання із тих, які передбачені в санкції статті Особливої частини КК.
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ НОРМ РАДИ ЄВРОПИ ЩОДО ОХОРОНИ
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ У ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
Анотація
Україна стала членом Ради Європи в 1995 році, взявши на себе зобов’язання дотримуватися основоположних принципів діяльності організації. У сфері культурної політики наша держава активно впроваджує основні положення Ради Європи в національне законодавство.
Метою статті є аналіз основних міжнародно-правових пам’яткоохоронних актів Ради
Європи та імплементації їх норм у законодавство України у контексті сучасних викликів і загроз національній культурній спадщині.
Наукова новизна статті полягає в аналізі міжнародно-правових норм Ради Європи щодо
захисту культурних цінностей і відповідності національного законодавства України цим нормам, а також тим викликам і загрозам, які постали перед Україною та її культурними цінностями після окупації Росією Криму й початку збройного конфлікту на Донбасі.
Висновки. Україна активно співпрацює з Радою Європи у сфері захисту культурних
цінностей та є учасницею основних міжнародних конвенцій, прийнятих цією організацією.
Наша держава ратифікувала Європейську культурну конвенцію 1954 р., Конвенцію про охорону архітектурної спадщини Європи 1985 р., Європейську конвенцію про охорону археологічної спадщини (переглянуту) 1992 р., Рамкову конвенцію про захист національних меншин
1995 р., Рамкову Конвенцію Ради Європи про значення культурної спадщини для суспільства
2005 р. тощо.
Водночас українське законодавство потребує подальших змін у зв’язку з розвитком міжнародного права охорони культурної спадщини та з метою протидії руйнуванню, викраденням
і знищенню об’єктів культурної спадщини в окупованому Криму та зоні збройного конфлікту
на Донбасі. Серед документів Ради Європи у цьому контексті важливою є Конвенція про правопорушення, пов’язані з культурними цінностями 2017 р., яка підписана нашою державою, однак
ще не ратифікована. Так само важливими для України є й документи Ради Європи рекомендаційного характеру, положення яких варто враховувати під час внесення змін до національного
пам’яткоохоронного законодавства.
Ключові слова: Рада Європи, Україна, міжнародне право, конвенція, законодавство, культурна спадщина.
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IMPLEMENTATION OF THE COUNCIL OF EUROPE’S INTERNATIONAL LEGAL NORMS
FOR THE PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE IN UKRAINIAN LAW

Abstract
Ukraine became a member of the Council of Europe in 1995, pledging itself to adhere to the
fundamental principles of the organization. In the field of cultural policy, our country actively
implements the Council of Europe’s basic provisions into national law.
The purpose of the article is to analyze the main international legal acts of the Council of Europe
and to implement their norms in the legislation of Ukraine in the context of contemporary challenges
and threats to the national cultural heritage.
The scientific novelty of the article is to analyze the international legal norms of the Council of
Europe on the protection of cultural values and the conformity of national legislation of Ukraine with
these standards, as well as those challenges and threats that Ukraine and its cultural values face after
the occupation of Crimea by Russia and the beginning of the armed conflict in the Donbass.
Conclusions. Ukraine actively cooperates with the Council of Europe in the field of protection
of cultural values and is a party to the main international conventions adopted by this organization.
Our country has ratified the European Cultural Convention of 1954, the Convention on the Protection
of the Architectural Heritage of Europe in 1985, the European Convention for the Protection of
Archaeological Heritage (Revised) in 1992, the Framework Convention for the Protection of National
Minorities in 1995, the Framework Convention for the Protection of National Minorities heritage for
society 2005 and more.
At the same time, Ukrainian legislation needs further changes in connection with the development
of international cultural heritage law and in order to counteract the destruction, theft and destruction
of cultural heritage sites in occupied Crimea and the armed conflict zone in the Donbass. Among the
Council of Europe documents in this context, the Convention on Offenses Relating to Cultural Values
2017, which has been signed by our country but has not yet been ratified, is important. Equally
important for Ukraine are Council of Europe documents of a recommendatory nature, the provisions of
which should be taken into account when amending national conservation legislation.
Key words: Council of Europe, Ukraine, international law, convention, legislation, cultural
heritage.
Постановка
проблеми.
Міжнародно-правовий захист культурних прав людини і громадянина постав на порядку денному
світової спільноти наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., коли були прийняті перші акти,
спрямовані на вироблення чітких правил
ведення бойових дій. До гаазьких конвенцій 1899 та 1907 років були включені також
норми, спрямовані на захист культурних
цінностей в умовах війни. Подальший розвиток міжнародні норми щодо захисту об’єктів культурної спадщини отримали в Пакті
Реріха 1935 р., а також пактах і конвенціях
ООН та ЮНЕСКО вже після Другої світової
війни. Разом із тим на європейському континенті потужна нормотворча робота щодо захисту об’єктів культурної спадщини з другої
половини ХХ ст. проводиться Радою Європи,
заснованою 1949 року і відкритою для всіх
держав, які сповідують принцип верховенства права. Україна, ставши членом Ради Єв-
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ропи 1995 року, взяла на себе зобов’язання
привести національне законодавства у відповідність з основними документами цієї
міжнародної організації.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Міжнародно-правовий захист об’єктів культурної спадщини є предметом дослідження багатьох зарубіжних (П. О’Кіф та
Л. Протт [1], К. Форрест [2] та ін.) й українських (В. І. Акуленко [3], О. І. Мельничук [4],
І. М. Мищак [5; 6] та ін.) вчених. На сьогодні
докладно проаналізовані основні міжнародні
конвенції щодо захисту культурної спадщини та здійснено коментар їх положень. Українські вчені також досліджували міжнародні
норми і стандарти у сфері охорони культурної спадщини та відповідність їм національного законодавства. Водночас упродовж останніх років українське пам’яткоохоронне
законодавство зазнало істотних змін. Крім
того, окупація Криму і збройний конфлікт на
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Донбасі вимагають змін державної політики
та законодавства з метою убезпечення об’єктів культурної спадщини на окупованих територіях і в зоні бойових дій від руйнування
та знищення. Як наслідок, проблема потребує нового комплексного дослідження.
Метою статті є аналіз основних міжнародно-правових пам’яткоохоронних актів
Ради Європи та імплементації їх норм у законодавство України у контексті сучасних
викликів і загроз національній культурній
спадщині.
Виклад основного матеріалу. Події
двох світових воєн засвідчили неспроможність більшості держав самостійно забезпечити й гарантувати захист прав своїх громадян. Так само під загрозою опинилася і
світова культурна спадщина, яка лише за
роки Другої світової війни втратила мільйони об’єктів у різних країнах світу. Чергова
загроза початку збройного конфлікту на європейському континенті в умовах «холодної
війни» призвела до появи нової міжнародної
організації регіонального характеру – Ради
Європи, яка своїм першочерговим завданням
проголосила захист прав і свобод людини.
При цьому культурні права людини, зокрема
захист культурної спадщини, також є предметом уваги Ради Європи.
Статут Ради Європи, підписаний у Лондоні 5 травня 1949 р. представниками десяти
європейських держав [7], засвідчив їх відданість, серед іншого, духовним та моральним
цінностям, які визнані спільним надбанням європейських народів. Водночас згідно
зі ст. 1 Статуту мета організації, зокрема в
культурній галузі, досягається шляхом спільного обговорення питань й укладання угод
та впровадження заходів на їх виконання.
(Україна приєдналася до до Статуту Ради Європи шляхом прийняття Закону від 31 жовтня 1995 р. № 398/95-ВР [8]).
Одним із перших вагомих міжнародних
актів Ради Європи у культурній сфері стала
Європейська культурна конвенція, прийнята
19 грудня 1954 р. [9]. Прикметно, що Україна
ратифікувала Європейську культурну конвенцію 1954 р. ще до офіційного вступу до
цієї організації шляхом прийняття постанови
Верховної Ради України «Про участь України
в Європейській культурній конвенції 1954
року» від 24 лютого 1994 р. № 4030-XII. Цією
постановою парламент «погодився з про-
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позицією Президента України щодо участі
України в Європейській культурній конвенції
1954 р., а також дав згоду вважати цю Конвенцію обов’язковою для України як однієї з
держав – правонаступниць колишнього Союзу РСР» [10]. Одним із головних завдань,
згідно з Преамбулою Конвенції, держави-учасниці визначили збереження європейської
культури й забезпечення усіх можливостей
щодо її розвитку. При цьому кожна з держав
зобов’язалася зберігати власну національну
спадщину як частину культурної спадщини
Європи. Велика роль Конвенцією відводиться міжнародній співпраці у сфері розвитку й
культурного обміну. Так, згідно зі ст. 4 кожна держава повинна сприяти міждержавному обміну культурними цінностями, а також
вільному пересуванню осіб, які мають безпосереднє відношення до культури. У контексті
досліджуваної проблематики ключове значення має ст. 5 Конвенції, відповідно до якої
сторони-учасниці розглядають предмети, що
мають культурну цінність для Європи та перебувають під їх охороною, як частину спільної культурної європейської спадщини, а
головне – повинні не лише забезпечити збереження таких предметів, а й надати до них
доступ жителям різних країн [9].
Після набуття нашою державою членства в Раді Європи процес ратифікації засадничих документів Організації прискорився.
Відповідна діяльність проводилася як на
виконання рекомендацій Ради Європи, так
і за власною ініціативою. Ратифіковані Верховною Радою міжнародні акти відповідно
до Конституції України та Закону «Про міжнародні договори України» є частиною національного законодавства й підлягають
обов’язковому виконанню [5, с. 35].
Будучи багатонаціональною державою
та прагнучи надати національним меншинам широкі права для вираження власної
ідентичності, Україна після вступу до Ради
Європи одним із перших актів ратифікувала
Рамкову конвенцію про захист національних
меншин від 1 лютого 1995 р. [11] (Конвенцію
ратифіковано Законом № 703/97-ВР від 9
грудня 1997 р.). Цим самим Україна висловила цілковиту підтримку принципам Конвенції щодо поваги культурної самобутності національних меншин та необхідності охорони
й розвитку цієї самобутності державою. Зокрема, згідно зі ст. 5 Конвенції Україна взяла
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на себе зобов’язання забезпечити представникам національних меншин належні умови
для збереження й розвитку власної культури
та культурної спадщини [11].
Важливе місце серед актів Ради Європи, спрямованих на захист культурної спадщини, посідає Конвенція про охорону архітектурної спадщини Європи від 3 жовтня
1985 р. [12]. (Конвенцію ратифіковано Законом України від 20 вересня 2006 р. № 165-V).
Саме архітектурна спадщина, як відзначено
в преамбулі Конвенції, найбільш повно відображає багатство й розмаїття культурної
спадщини Європи. Передусім Конвенція має
важливе значення для уніфікації в подальших правових актах та доктрині основних
термінів і понять, які стосуються архітектурної спадщини. Зокрема, відповідно до ст. 1 до
архітектурної спадщини віднесено пам’ятки,
архітектурні ансамблі та визначні місця й наведено їх визначення. Крім того, встановлено, що кожна держава згідно зі ст. 2 Конвенції
повинна забезпечити облік і належну документацію для об’єктів, які підлягають охороні [12]. Уже традиційно для міжнародних актів Конвенція встановлює, що кожна держава
на своїй території повинна мати компетентний орган, відповідальний за охорону та збереження об’єктів архітектурної спадщини, а
також запровадити чіткі правові процедури,
спрямовані на захист культурної спадщини.
Прикметно, що ст. 4 Конвенції передбачає
певні можливості щодо обмеження права
приватної власності, якщо має місце загроза об’єкту архітектурної спадщини. Зокрема,
компетентні державні органи мають право
вимагати від власника об’єкта проводити необхідні роботи для його захисту та збереження, а в разі неможливості здійснення ним таких робіт – проводити такі роботи. Крім того,
Конвенція допускає примусове відчуження
державою об’єктів архітектурної спадщини,
якщо є загроза їх знищення чи руйнування [12]. Такі норми фактично дисонують із
усталеною практикою і правовою системою
держав англосаксонського права, однак були
прийняті як загальноєвропейські, у тому
числі і Великою Британією. Важливе місце
в Конвенції відводиться також положенням
щодо забезпечення охорони довкілля, збереження історичних ландшафтів, здійснення
реставраційних і ремонтних робіт, організації просвітницьких кампаній серед населен2/2020

LAW
ня з метою долучення громадян до охорони
архітектурної спадщини тощо. Ці норми ще
недостатньо розвинуті в національному законодавстві України та потребують приведення його у відповідність до положень Конвенції.
Так само важливою для України є Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини (переглянута) від 16 січня 1992 р. [13]. (Конвенцію ратифіковано Законом України від 10 грудня 2003 р.
№ 1369‑IV). Документ є другою редакцією
Конвенції, прийнятої 6 травня 1969 р. Необхідність її оновлення була пов’язана зі значним освоєнням нових територій і розвитком
населених пунктів Європи та загрозою знищення археологічної спадщини, а також масовими випадками незаконних розкопок та,
як наслідок, викраденням і переміщенням
знайдених під час таких розкопок артефактів. Для спільного розуміння різними державами й уточнення правової термінології
в Конвенції наведено визначення основних
понять та об’єктів археологічної спадщини,
міститься перелік зобов’язань держав-учасниць, основних заходів, необхідних для
охорони й підтримання в належному стані
об’єктів археологічної спадщини. Складовою
частиною охорони археологічної спадщини
відповідно до Конвенції є проведення досліджень, створення за їх результатами наукових звітів, карт і схем розташування об’єктів,
організація міжнародних наукових форумів
тощо. Сторони-учасниці також зобов’язалися запобігати незаконному обігу об’єктів археологічної спадщини, вести просвітницьку
діяльність серед населення, обмінюватися
фахівцями й технологіями та ін. [13].
Розвиток міжнародного законодавства
охорони культурної спадщини на початку
ХХІ ст. дає підстави стверджувати про наявність численних загроз культурній спадщині
людства, з одного боку, через можливі втрати й руйнування об’єктів під впливом природних факторів, а з іншого, – посилення небезпеки їх втрати у зоні збройних конфліктів
або у зв’язку з незаконним переміщенням,
вивезенням тощо. Разом із цим зростає усвідомлення держав щодо необхідності поряд
із розвитком політики мультикультуралізму
забезпечити збереження культурного розмаїття народів, вираженого у культурній спадщині.
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Відповідні тенденції отримали втілення
в тих правових актах Ради Європи, які так чи
інакше спрямовані на збереження та розвиток традиційної культури. Підтвердженням
цього є, зокрема, Рамкова Конвенція Ради
Європи про значення культурної спадщини
для суспільства від 27 жовтня 2005 р. (Конвенція Фаро) [14]. (Конвенція ратифікована
Україною Законом № 581-VII від 19 вересня 2013 р.). Сторони-учасниці визнали право кожної людини на участь у культурному
житті, зокрема на користування культурною
спадщиною. Відповідно до ст. 1 Конвенції однією з цілей є збереження культурної спадщини та її використання. А згідно зі ст. 5 держави-учасниці взяли на себе зобов’язання,
серед іншого, підвищувати цінність культурної спадщини шляхом її захисту та збереження, захищати культурну спадщину як елемент сталого розвитку й культурного розмаїття, а також визнавати цінність культурної
спадщини на своїй території незалежно від її
походження [14]. Особлива увага при цьому
відводиться просвітницькій діяльності серед
населення, передусім молоді, щодо цінності
культурної спадщини людства й необхідності її збереження.
Загалом станом на 2018 рік у рамках Ради Європи було підготовлено понад
200 угод, конвенцій тощо та протоколів до
них, більшість з яких ратифікована Україною [15]. Водночас окремі акти Ради Європи, які мають пряме відношення до охорони
культурної спадщини, досі не ратифіковані
нашою державою. Так, 11 вересня 2017 р.
Україна підписала Конвенцію Ради Європи
про правопорушення, пов’язані з культурними цінностями від 19 травня 2017 р. [16]
(досі не набула чинності через відсутність
належної кількості ратифікацій). Ця Конвенція ставить за мету боротьбу держав із незаконною торгівлею та нищенням культурних
цінностей. Головна її відмінність від інших
схожих міжнародних угод, розроблених, зокрема, у рамках ЮНЕСКО, – криміналізація
незаконної торгівлі культурними цінностями. До кримінальних злочинів, серед іншого, віднесено незаконні розкопки, вивезення
культурних цінностей за межі держави, їх незаконні продаж і придбання тощо. Ці норми
набувають особливої актуальності для України в умовах анексії Криму й проведення на
території півострова археологічних розкопок
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без жодних погоджень та незважаючи на заперечення української сторони, а також вилучення археологічних артефактів та вивезення їх у тому числі за межі Криму.
Висновки. Україна активно співпрацює
з Радою Європи у сфері захисту культурних
цінностей та є учасницею основних міжнародних конвенцій, прийнятих цією організацією. Наша держава ратифікувала Європейську культурну конвенцію 1954 р., Конвенцію про охорону архітектурної спадщини
Європи 1985 р., Європейську конвенцію про
охорону археологічної спадщини (переглянуту) 1992 р., Рамкову конвенцію про захист
національних меншин 1995 р., Рамкову Конвенцію Ради Європи про значення культурної спадщини для суспільства 2005 р. тощо.
Водночас українське законодавство потребує подальших змін у зв’язку з розвитком міжнародного права охорони культурної
спадщини та з метою протидії руйнуванню,
викраденням і знищенню об’єктів культурної спадщини в окупованому Криму та зоні
збройного конфлікту на Донбасі. Серед документів Ради Європи у цьому контексті
важливою є Конвенція про правопорушення,
пов’язані з культурними цінностями 2017 р.,
яка підписана нашою державою, однак ще не
ратифікована. Так само важливими для України є й документи Ради Європи рекомендаційного характеру, які варто враховувати під
час внесення змін до національного пам’яткоохоронного законодавства.
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МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА:
ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА МІСЦЕ В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ
Анотація
В умовах правової глобалізації об’єктивно посилюється зв’язок міжнародного права з національними правовими системами держав – членів міжнародного співтовариства, що знаходить свій прояв у взаємодії норм і принципів міжнародного права, які містяться в міжнародних договорах з системою національного конституційного права і законодавства. Найбільш
яскраво ця взаємодія проявляється у запозиченні нормами національного конституційного
права держав міжнародних правових стандартів як складної системної нормативної феноменології міжнародних договірних відносин, що після визнання державами-учасницями міжнародних договорів, шляхом їх підписання, повинні бути імплементовані в національну систему
конституційного законодавства для подальшої дії на рівні та як звичайних норм національного конституційного права.
Метою статті є дослідження феноменології місця, ролі, значення та застосування міжнародних правових стандартів у національному конституційному праві в контекстуалізації
їх доктринального визначення, розуміння, а також праксеологічної цінності через дослідження їх поняття, ознак та місця в його системі джерел.
Наукова новизна полягає у дослідженні місця та ролі міжнародних правових стандартів
у національній системі конституційного права через визначення їх поняття, ознак та місця в
системі джерел конституційного права.
Висновки. Конституційне право держави є основоположною, фундаментальною та єдиною профілюючою галуззю національного права, бо саме її правові норми регулюють основні
відносини, що виникають у процесі становлення, існування, функціонування та взаємодії між
собою особистості (людини), суспільства та держави. Отже, з огляду на такий конституюючий характер зазначених правових відносин саме конституційному праву належить особлива роль у моделюванні національної системи права та національної системи законодавства,
включаючи й запозичення норм міжнародного права. Актуальність досліджуваної проблематики обґрунтовується відсутністю вітчизняних наукових розробок з комплексного дослідження категорії «міжнародних стандартів», розкриття особливостей їх впливу на становлення і розвиток конституційного права України, з’ясування їх місця у сфері прав, свобод
та обов’язків людини і громадянина в конституційному праві України, а також у формуванні та діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, нерозвиненістю відповідного законодавства та недостатністю узагальнення практики й зарубіжного досвіду
із вказаних питань, – хоча її важливе теоретичне і практичне значення для розвитку національного конституційного нормопроектування (законопроектування), а також нормотворення (законотворення) у сфері імплементації міжнародних стандартів до національного
законодавства України, є безумовно важливим. Наявність великої кількості доктринальних
підходів щодо розуміння міжнародних правових стандартів все ж не вирішує завдання їх оптимального визначення, – разом із тим вважаємо, що теоретичні наробки в цій сфері йдуть по
продуктивному шляху через визначення правової природи міжнародних правових стандартів,
суб’єктів їх розробки, їх прийняття та легалізації на міжнародному рівні. Характерними рисами міжнародно-правових стандартів виступають: наявність об’єкта і методу правового
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регулювання; їх погоджувальний характер; їх координаційний характер; обов’язковість для
тих сторін, які визнали їх добровільно; форми їх існування – міжнародний договір або інші
акти міжнародних організацій; забезпечення їх реалізації, що відбувається на рівні держав
або міжнародних організацій як об’єднань держав; їх структурна особливість, якою є відсутність структурного елемента норми – санкції. Міжнародні правові стандарти, що містяться
в міжнародних багатосторонніх договорах, є ординарними та належними джерелами національного конституційного права, що можуть бути застосованими в практичній діяльності
його суб’єктів як й інші норми національного права та законодавства.
Ключові слова: національне конституційне право, міжнародні правові стандарти, норми міжнародного права, взаємодія міжнародного права і національного права держав, імплементація, імплементація норм міжнародного права в національне законодавство держав.
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INTERNATIONAL LEGAL STANDARDS IN THE AREA OF CONSTITUTIONAL LAW:
CONCEPTS, MARKS AND PLACES IN THE SOURCE SYSTEM
Abstract
In the context of legal globalization, the linkage of international law with the national legal
systems of the member states of the international community is objectively enhanced, which is
manifested in the interaction of norms and principles of international law contained in international
treaties with the system of national constitutional law and legislation. Most clearly, this interaction
is reflected in the borrowing of the rules of national constitutional law of the states of international
legal standards, as a complex systematic normative phenomenology of international contractual
relations, which, after recognition by the states parties to international treaties, by their signing, must
be implemented in the national system of constitutional legislation the level and standard norms of
national constitutional law.
The purpose of the article is to study the phenomenology of the city, the role, meaning and
application of international legal standards in national constitutional law in the context of their
doctrinal definition, understanding, and praxeological value through the study of their concepts,
features and places in its source system.
The scientific novelty is to investigate the place and role of international legal standards in the
national system of constitutional law by defining their concepts, features and place in the system of
sources of constitutional law.
Conclusions. The author comes to the following conclusions. Constitutional law of the state acts
as a fundamental, fundamental and unifying branch of national law, because its legal rules regulate the
basic relations that arise in the process of formation, existence, functioning and interaction between
each other of the individual (person), society and state. Therefore, given the constitutive nature of
these legal relations, constitutional law itself has a special role to play in modeling the national system
of law and the national system of law, including borrowing the rules of international law. Relevance
of the investigated problems is substantiated by the lack of domestic scientific developments in the
complex research of the category of «international standards», disclosure of their influence on the
formation and development of constitutional law of Ukraine, clarification of their place in the field
of rights, freedoms and responsibilities of human and citizen in constitutional law Of Ukraine, as well
as in the formation and activity of state authorities and local self-government, underdevelopment
of relevant legislation and lack of generalization of practice and international experience with
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these issues - although its important theoretical and practical significance for the development of
national constitutional Legislative Drafting (zakonoproektuvannya) and rule-making (legislative)
in the implementation of international standards into national legislation of Ukraine, is certainly
important. The presence of a large number of doctrinal approaches to understanding international
legal standards, yet does not solve the problem of their optimal definition - at the same time, we
believe that the theoretical developments in this field go the productive path through the definition
of the legal nature of international legal standards, their subjects development, their adoption and
legalization at the international level, as well as through their understanding in the obligatory sense
with the obligations of the States parties to international treaties, which are transposed into the
norms of national con Institution Building legislation through the mechanism of implementing it as
the international legal obligations of the state, which should be implemented. The following features
are characteristic features of international legal standards: the existence of the object and method
of legal regulation; their conciliatory nature; their coordination nature; their obligation to those
parties who have voluntarily recognized it; forms of their existence – international treaty or other
acts of international organizations; ensuring their implementation, which takes place at the level of
states or international organizations as state unions; their structural feature, which is the absence
of a structural element of the norm – sanctions. International legal standards, which are norms of
international law contained in international multilateral treaties, are ordinary and proper sources
of national constitutional law that can be applied in practical activity of its subjects as well as other
norms of national law and legislation.
Key words: national constitutional law, international legal standards, norms of international law,
interaction of international law and national law of states, implementation, implementation of norms
of international law in the national legislation of states.
Постановка проблеми. Конституційне
право будь-якої держави виступає як основоположна, фундаментальна та єдина профілююча галузь національного права, бо саме
її правові норми регулюють основні відносини, що виникають у процесі становлення,
існування, функціонування та взаємодії між
собою особистості (людини), суспільства та
держави. Враховуючи такий конституюючий характер зазначених правових відносин,
саме конституційному праву належить особлива роль у моделюванні національної системи права та національної системи законодавства.
Можливість національної системи законодавства запозичувати норми міжнародного права, що містяться в підписаних державою міжнародних двосторонніх і багатосторонніх договорах, застосовуючи національний механізм їх імплементації (див. ст. 9 Конституції України [1]), формує її «відкритою»
та спроможною для застосування норм якісно іншої правової системи, норми якої базуються на колективній волі міжнародного
співтовариства держав. Цей процес здійснюється насамперед через галузь національного конституційного права. Враховуючи той
факт, що міжнародними стандартами в наці-
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ональній правовій системі є зазвичай норми
та принципи міжнародного права, великий
науковий та прагматичний інтерес представляє проблематика визначення параметральних ознак таких стандартів саме в системі
національного конституційного права через
визначення їх поняття, ознак та місця в його
системі.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Необхідно зазначити, що доктринальні дослідження проблематики застосування
міжнародних правових стандартів у конституційному праві держави досліджувались у
вітчизняній науці фрагментарно, вони стосуються лише окремих аспектів цієї складної
та багатопланової проблематики, обмежуючись питаннями функціонування міжнародних стандартів: у міжнародному праві прав
людини (О. В. Бурлак, В. Г. Буткевич, О. І. Вінгловська, А. Г. Гусейнов, В. В. Завальнюк, О. В.
Зайчук, Н. І. Карпачова, Ю. М. Колосов, Б. А.
Кормич, Н. М. Оніщенко, М. П. Орзіх, П. М. Рабінович, О. М. Руднєва, Р. А. Мюллерсон, П. Сігарт, В. Я. Тацій, М. І. Хавронюк, С. В. Черниченко, Р. Т. Шамсон, Л. Н. Шестаков та ін.);
у сфері формування та діяльності органів
державної влади (О. С. Гусарєв, С. В. Ківалов, О. С. Кіцул, В. В. Кривенко, В. Я. Крижа-
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новський, О. М. Овчаренко, О. А. Онищенко,
Н. С. Пузирна, В. І. Саранюк та ін.); у сфері місцевого самоврядування (М. О. Баймуратов,
О. В. Батанов, В. І. Борденюк, Н. М. Глевацька,
В. А. Григорьєв, О. М. Гудков, І. С. Демченко,
В. С. Журавський, О. Л. Копиленко, Т. В. Мироненко, В. Ф. Погорілко та ін.).
Отже, відсутність вітчизняних наукових
розробок із комплексного дослідження категорії «міжнародних стандартів», розкриття особливостей їх впливу на становлення
й розвиток конституційного права України,
з’ясування їх місця у сфері прав, свобод та
обов’язків людини і громадянина в конституційному праві України, а також у формуванні та діяльності органів державної влади
й місцевого самоврядування, нерозвиненість
відповідного законодавства та недостатність
узагальнень практики й зарубіжного досвіду із вказаних питань зумовлюють актуальність обраної теми дослідження, її важливе
теоретичне та практичне значення для розвитку національного нормопроектування
(законопроектування), а також нормотворення (законотворення) у сфері імплементації міжнародних стандартів до національного законодавства України.
Мета наукової статті – дослідження
феноменології міста, ролі, значення й застосування міжнародних правових стандартів у
національному конституційному праві в контекстуалізації їх доктринального визначення, розуміння, а також праксеологічної цінності через дослідження їх поняття, ознак та
місця в системі його джерел.
Виклад основного матеріалу. В основі
системно-структурного поняття конституційного права лежить правова норма як первинний її елемент і конструкт. Вона також є
доказом існування конституційного права
і найбільш досконалою її формою. Конституційне право не може існувати без правової норми. Ці факти необхідно розглядати
як аксіому, тому варто розглянути найбільш
важливі аспекти цього явища і в процесі розкриття поняття, ознак та системи міжнародних стандартів у сфері конституційного права.
Необхідно наголосити на тому, що іноземні і вітчизняні представники доктрини не
розглядають самостійно наведені питання
через викладення тих чи інших аспектів цієї
проблематики. Переважно в літературі з кон-
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ституційного права ці питання включаються
до розділів «Джерела конституційного права», «Поняття конституційного права», «Система конституційного права» тощо, причому в доволі загальному викладі.
Разом із тим у сучасній юридичній літературі є багато доктринальних визначень
міжнародних стандартів, які формують уявлення про їх характерні риси й особливості розвитку та прояву. Достатньо широкий
спектр досліджень серед іноземних вчених
наразі проводиться російськими фахівцями з міжнародного права. Так, В. Я. Суворова
визначає міжнародний стандарт у вигляді правил діяльності, загальнообов’язкових для всіх суб’єктів, у тому числі для держав [2, с. 89]. Необхідно зазначити, що таке
формулювання є найближчим до реального
стану справ, особливо в контекстуалізації
його змістовно-поведінкового потенціалу.
Далі, П. В. Саваськов стверджує, що міжнародно-правові стандарти – це правила поведінки, що визнані державами й іншими
суб’єктами міжнародного права як юридично
обов’язкові та необхідні [3, с. 18].
Український
вчений-міжнародник
Л. Д. Тимченко, досліджуючи юридичні питання в міжнародному праві, доповнює, що
нормоутворення має координаційний характер. Отже, міжнародний стандарт є правилом
поведінки, сформованим державами або іншими суб’єктами міжнародного права через
процеси узгодження та збалансування своїх
позицій. Це правило поведінки є юридично
обов’язковим [4, с. 53]. Виходячи з наведеної
дефініції, маємо суб’єктний склад прийняття
міжнародних стандартів – держави та інші
суб’єкти міжнародного права; основу їх прийняття – узгодження та збалансування позицій наведених суб’єктів; наявність юридичної обов’язковості досліджуваних стандартів.
Дослідник Г. М. Мєлков акцентує увагу на процесах реалізації міжнародно-правових стандартів. Згідно з його розумінням
міжнародно-правові стандарти є юридично
обов’язковими правилами поведінки держав
та інших суб’єктів міжнародного права. Ці
правила запроваджуються для самоконтролю та регулювання самими суб’єктами міжнародного права, їх виконання є виключно
добровільним, лише в разі необхідності можна використати примус, визначений цими
самими державами [5, с. 11]. Тобто, виходячи
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з цієї доктринальної позиції, можна визначити телеологічну домінанту міжнародних
стандартів – самоконтроль та регулювання
самими суб’єктами міжнародного права своєї
поведінки в рамках прийнятих ними правил,
а також достатньо суперечливий та неоднозначний характер їх виконання: з одного
боку – вони є юридично обов’язковими правилами поведінки; з іншого – їх виконання є
виключно добровільним, а в контекстуалізації забезпечення їх виконання – тільки в разі
необхідності можна використати примус,
причому у порядку, визначеному тими самими державами.
Визначення, запропоноване І. І. Лукашуком, на наш погляд, є найбільш довершеним
та об’ємним, причому як під об’єктивно-правовим (узагальненим) кутом зору, так і з точки зору практичної реалізації. У своїй монографії «Норми міжнародного права» І. І. Лукашук визначає, що міжнародно-правові
стандарти є створеними за згодою суб’єктів
формально визначеними правилами, які регулюють відносини між державами завдяки
запровадженню прав та обов’язків суб’єктів.
Їх забезпечення відбувається завдяки юридичному механізму охорони. Формальна визначеність у цьому випадку є відмінною рисою міжнародно-правових стандартів. Вона
визначається особливою чіткістю та конкретизацією конструкцій і понять [6, с. 113].
Отже, в одному визначенні маємо констатацію договірної природи міжнародних стандартів, їх обов’язкової формалізації через закріплення кореспондуючих прав і обов’язків,
наявність юридичного механізму охорони.
Дуже вдалим та нормативно продуктивним видається доктринальне визначення
міжнародних стандартів вітчизняним дослідником М. О. Баймуратовим, який бачить у
них насамперед норми міжнародного права,
що містяться в міжнародних багатосторонніх договорах, розроблених, прийнятих та
підписаних державами-учасницями зазначених договорів із метою вироблення загальних підходів до вирішення важливих питань,
що мають для них загальний інтерес, а потім й імплементованих ними у вигляді міжнародно-правових зобов’язань держави по
міжнародному договору через використання механізму національної імплементації в
норми національного конституційного права [7, с. 19]. Вважаємо, що такий підхід окрес2/2020
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лює правову природу міжнародних правових
стандартів, суб’єктів їх розробки, прийняття
та легалізації на міжнародному рівні, а також
зобов’язання держав-учасниць міжнародних
договорів щодо впровадження таких стандартів у норми національного конституційного законодавства саме як міжнародно-правових зобов’язань держави, що повинні бути
реалізованими.
Розглянувши наведені приклади доктринального розуміння міжнародно-правових стандартів, ми бачимо властиві їм параметральні ознаки по відношенню до інших
суспільних норм поведінки. Вони тісно пов’язані з політичними, моральними, релігійними, етичними нормами тощо і не можуть відокремлюватись від них.
Об’єкт регулювання і метод регулювання є двома чинниками, які зумовлюють ознаки міжнародно-правових стандартів. Об’єкт
регулювання є особливим різновидом суспільних відносин між суб’єктами міжнародного права, в основному – між державами та
між ними і їх сталими політичними й економічними об’єднаннями. Від цих відносин залежить і специфіка методів міжнародно-правового врегулювання на міжнародній політичній арені.
Традиційно створення міжнародно-правових стандартів відбувається на основі добровільної угоди між її учасниками-суб’єктами. Необхідно досягти певної кількості
компромісних рішень, взаємних поступок та
політичних узгоджень, щоб держави досягли
спільного рішення стосовно правил взаємовідносин.
Такі правила визначаються міжнародно-правовими стандартами, погоджувальний
та координаційний характер яких закріплений у загальних юридичних формах та джерелах міжнародного права, тобто актах міжнародних організацій, договорах, традиціях,
звичаях, сформованих історично [8, с. 163].
Це відбувається на відміну від національного права, яке формує норми у форматі субординацій, які виражають обов’язкові для
них норми, встановлені державою за допомогою законодавства. Виконання цих норм
гарантується органами державного примусу.
Отже, вони ніяк не можуть бути узгодженими
правилами поведінки окремих суб’єктів права.
Іншою ознакою, характерною для міжнародно-правових стандартів, є той факт, що
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значуща більшість із них не носить загальнообов’язкового характеру. Це також відрізняє
їх від національно-правових норм. Ані група
держав, ані більшість держав взагалі не мають права створювати політичні, економічні й інші норми для решти держав. Будь-яка
міжнародна угода або узгоджена звичаєва
норма формують об’єктивне право лише для
тих держав, які беруть участь у процесі створення норми або хоча б висловлюють згоду
із ними, явну чи мовчазну.
Є й інші особливості міжнародно-правових стандартів, які полягають в їх внутрішній конструкції та структурі. Так, якщо більшість національно-правових норм традиційно формується із трьох частин: гіпотези, тобто вказівки на ті умови, за яких застосовується відповідне правило поведінки; диспозиції,
тобто саме правила поведінки; санкції, тобто
вказівки на заходи державного примусу у
випадку порушення диспозиції, – то міжнародно-правові стандарти містять найчастіше лише диспозицію, тобто правило належної поведінки. У більш рідкісних випадках
вони можуть містити гіпотезу та диспозицію.
Санкція, яка встановлює межі відповідальності за порушення диспозиції, як структурний
елемент міжнародної норми, є відсутньою.
Разом із тим слід наголосити, що існує
самостійний інститут міжнародного права –
інститут міжнародно-правових санкцій, який
визначає санкції, що повинні застосовуватися
примусово державами, які індивідуально або
колективно потерпіли від держав-правопорушників. Ці санкції визначаються в договорах, укладених добровільно між зацікавленими у вирішенні питань державами [8, с. 164].
Резюмуючи, можна зазначити, що ми
знаходимо такі характерні риси міжнародно-правових стандартів: наявність об’єкта і
методу правового регулювання; їх погоджувальний характер; їх координаційний характер; їх обов’язковість для тих сторін, які визнали їх добровільно; форми їх існування –
міжнародний договір або інші акти міжнародних організацій; забезпечення їх реалізації, що відбувається на рівні держав або міжнародних організацій як об’єднань держав; їх
структурна особливість, якою є відсутність
структурного елемента норми – санкції.
Враховуючи те, що в основі джерельної
бази сучасного міжнародного права лежить
звичай, який не втратив свого значення з пли-
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ном часу, міжнародно-правові стандарти можна розподілити на дві групи: 1) норми звичаєвого права; 2) норми як результат узгодження
воль держав, що формалізовано у відповідних
документах договірного характеру.
Останній різновид норм міжнародного
права особливо важливий для загального
нормативного масиву. Договірні норми поступово витісняють норми права звичаєвого,
оскільки існують об’єктивні вимоги стабільності міжнародного права, необхідність формування однозначності в реалізації прав та
обов’язків всіх учасників міжнародної спільноти держав. Своєю чергою, важливим є процес імплементації міжнародних норм у національне законодавство держав [9].
Треба наголосити, що в технологічно-онтологічній контекстуалізації під час створення договірних нормативів міжнародного
права проявляється марксистська теорія рівноваги й узгодження воль держав, яка була в
основі радянської теорії нормоутворюючих
процесів міжнародних відносин [10, с. 22].
Дійсно, значна кількість міжнародно-правових стандартів створена державами як основними авторами міждержавної системи,
враховуючи позитивну реалізацію теорії, яку
іноді називають теорією узгодження воль
держав. Її положення відносяться, у тому числі, і до створення суб’єктами міжнародного
права міжнародно-правових стандартів.
Основні положення цієї теорії формуються такими тезами:
- створення міжнародно-правових стандартів є узгодженням воль держав. Результатом такого узгодження є угода, в якій розкривається конкретне правило поведінки,
визнане юридично обов’язковим;
- міжнародно-правова позиція складає
зміст волі держави. Позиція держави з усіх
питань міжнародного права виражається як
у заявах, так і у практичних діях на міжнародній політичній арені.
Ця позиція носить системотворчий
та системноутворюючий характер. Вона
містить: а) загальне ставлення держави до
міжнародного права, дотримання його норм і
принципів, прагнення до його прогресивного
розвитку й збереження традицій; б) уявлення про погоджувальний характер міжнародного права; в) уявлення про соціально-політичну роль у процесах функціонування
суспільства й держави; г) принципи та нор-
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ми, вироблені державою під час зовнішньополітичної діяльності (за їх впровадження
у міжнародне право вона якраз і виступає);
д) розуміння норм і принципів, засад чинного міжнародного права тощо.
Будь-яка держава є класовим утворенням, саме тому воля держави носить класовий характер і не може вийти за ці рамки [10, c. 24–25]. На практиці зміст волі держави реалізується через волю того класу, який
вважається пануючим. Мають вагу всі умови
існування держави, в тому числі конституційний устрій держави, суспільно-економічні
відносини, політична система, сформовані історично співвідношення між класами тощо.
Ці умови під час створення міжнародно-правових стандартів інтегруються у відповідні
міжнародно-правові настанови та є волею
держави. Отже, міжнародно-правова позиція
держави визначена усією сукупністю умов існування класу, який історично вважається панівним у цій державі. Воля народу може співвідноситись із волею держави та відповідати
їй, але це якраз і залежить від класовості окремої держави, а також від рівня розвитку демократичних засад у ній, і від того, наскільки
ці засади реалізовуються на практиці.
Сучасні міжнародно-правові стандарти
викликають деколи суперечки між волею
держав, однакових або різноманітних по своїй класовій природі. Разом із тим така сутичка воль може привести як до конфлікту, так і
до утворення нових стандартів, прийнятних
для всіх сторін – учасників суперечки. Під час
створення міжнародно-правових стандартів
усі держави є суверенними й рівноправними
суб’єктами, нікому не повинна надаватися
перевага, у тому числі ініціатору утворення
норми або державі, для якої утворення нової норми є найбільш вигідним. Волі держав
юридично рівноправні.
Основні положення цієї теорії, не дивлячись на її достатньо заідеологізований характер, не втрачають своєї наукової та праксеологічної актуальності. Сучасне сприйняття
тих чи інших положень теорії може коливатися, відрізнятися або реалізовуватися не повністю, міняється і інтерпретація, і розуміння її
положень з точки зору національних інтересів тієї чи іншої держави. Теорія воль держав,
таким чином, отримує нові підтвердження
і дає можливість заглибитися в ці політичні
процеси для більш досконалого розуміння.
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У процесуально-технологічному розумінні більша частина міжнародно-правових стандартів реалізується в два етапи:
1) суб’єкти міжнародного права погоджуються на юридичну обов’язковість узгоджених
правил поведінки; 2) суб’єкти міжнародного
права узгоджують волі щодо правил поведінки [10, c. 26]. Хронологія цих етапів повинна збігатися. Якщо міжнародний договір
вступає в дію одразу після його підписання,
то факт підписання договору є остаточним
узгодженням тексту договору, тобто правил
поведінки. Одночасно від надає тексту ознак
міжнародної договірної норми. Реалізація
тільки першого етапу створення міжнародно-правового стандарту відбувається тоді,
коли в міжнародних правилах поведінки відсутня юридична обов’язковість.
Одночасно треба враховувати, що процесуальна характеристика формування та реалізації імперативних норм включає три етапи, на відміну від більшості міжнародно-правових стандартів. Згідно зі ст. 53 Віденської
конвенції про право міжнародних договорів
1969 р. [11] міжнародно-правова норма як
імперативне явище розкривається у такому
твердженні: вона «приймається і визнається
у цілому світовим співтовариством держав
як стала норма, відхилення від якої неприпустиме. Вона може змінитися лише утворенням нової норми загального міжнародного
права із подібним характером».
У порівнянні з іншими міжнародно-правовими нормами імперативні норми більш
чинні юридично. Всі нові норми повинні відповідати їм і не можуть їм суперечити.
У процесі створення імперативних норм
розкриваються такі етапи: а) суб’єкти міжнародного права узгоджують волю щодо правил поведінки; б) узгодження воль суб’єктів,
згідно з чим вони надають новому правилу
поведінки вищу юридичну чинність у визначеній правовій системі; в) суб’єкти міжнародного права підтверджують юридичну
обов’язковість правила поведінки, яке пройшло етап узгодження.
Процес створення імперативних норм
міжнародного права можна пояснити тим,
що ці норми є основою сучасного міжнародного права. Вони надають йому внутрішню
узгодженість і взаємозв’язок, впливаючи
безпосередньо на стабільність, обов’язковість і ефективність.
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На цьому фоні конституційне право, виступаючи галуззю національного права держави, є складною системою, що складається з тих
чи інших структурних частин, елементів, підсистем [12, с. 14]. В його основі лежать принципи, норми та інститути, якими характеризується внутрішня побудова самої галузі права.
Необхідно зазначити, що наведена побудова має пряме та опосередковане відношення до виникнення міжнародних правових
стандартів. По-перше, принципи та норми
міжнародного права виникають як результат запозичення норм і принципів конституційного права держав-членів міжнародної
спільноти, вони формулюються як відповідні
норми міжнародного права в рамках міжнародних договорів та повертаються на національний рівень спочатку у вигляді міжнародно-правових зобов’язань держав, а потім
у вигляді норм національного законодавства
через механізм національної імплементації
(виникає своєрідний нормативний коловорот). По-друге, міжнародні правові стандарти приймаються у сферах, що регламентують
і регулюють національне конституційне право та які відповідають його нормам, інститутам, підгалузям тощо (права і свободи людини і громадянина, виборче право, місцеве
самоврядування тощо). По-третє, побудова
системи джерел конституційного права держави, до якої входять міжнародні договори,
дає змогу стверджувати, що міжнародні правові стандарти, які є нормами міжнародного
права, що містяться в міжнародних багатосторонніх договорах, які підписані державами та імплементовані ними в систему національного конституційного права через трансформацію в норми звичайних законів: а) можуть брати свій нормативний початок із
будь-якого джерела національного конституційного права, перетворюючись у результаті
міжнародної нормотворчості саме в погоджені державами норми міжнародного права, що
містяться в міжнародних договорах; б) у рамках національної правової системи вони є ординарними та належними джерелами національного конституційного права, що можуть
бути застосованими в практичній діяльності
його суб’єктів, а потім конкретизовані й деталізовані в нормах інших галузей національного права та законодавства.
Висновки. Конституційне право держави є основоположною, фундаментальною та
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єдиною профілюючою галуззю національного права, бо саме її правові норми регулюють
основні відносини, що виникають у процесі
становлення, існування, функціонування та
взаємодії між собою особистості (людини), суспільства та держави. Отже, з огляду на такий
конституюючий характер зазначених правових відносин саме конституційному праву належить особлива роль у моделюванні національної системи права та національної системи законодавства, включаючи й запозичення
норм міжнародного права. Актуальність досліджуваної проблематики обґрунтовується
відсутністю вітчизняних наукових розробок з
комплексного дослідження категорії «міжнародних стандартів», розкриття особливостей
їх впливу на становлення і розвиток конституційного права України, з’ясування їх місця у
сфері прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в конституційному праві України, а
також у формуванні та діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування,
нерозвиненістю відповідного законодавства
та недостатністю узагальнення практики
й зарубіжного досвіду із вказаних питань, –
хоча її важливе теоретичне і практичне значення для розвитку національного конституційного нормопроектування (законопроектування), а також нормотворення (законотворення) у сфері імплементації міжнародних
стандартів до національного законодавства
України, є безумовно важливим. Наявність великої кількості доктринальних підходів щодо
розуміння міжнародних правових стандартів
все ж не вирішує завдання їх оптимального
визначення, – разом із тим вважаємо, що теоретичні наробки в цій сфері йдуть по продуктивному шляху через визначення правової
природи міжнародних правових стандартів,
суб’єктів їх розробки, їх прийняття та легалізації на міжнародному рівні. Характерними
рисами міжнародно-правових стандартів виступають: наявність об’єкта і методу правового регулювання; їх погоджувальний характер;
їх координаційний характер; обов’язковість
для тих сторін, які визнали їх добровільно;
форми їх існування – міжнародний договір
або інші акти міжнародних організацій; забезпечення їх реалізації, що відбувається на рівні
держав або міжнародних організацій як об’єднань держав; їх структурна особливість, якою
є відсутність структурного елемента норми –
санкції. Міжнародні правові стандарти, що
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містяться в міжнародних багатосторонніх договорах, є ординарними та належними джерелами національного конституційного права,
що можуть бути застосованими в практичній
діяльності його суб’єктів як й інші норми національного права та законодавства.
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АРБІТРАЖ ЯК СУБ’ЄКТ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ВИРІШЕННІ
МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ СПОРІВ
Анотація
Метою статті є дослідження механізму встановлення юрисдикції арбітражного суду
на вирішення комерційних спорів, аналіз поняття та змісту концепції арбітрабільності.
Наукова новизна полягає у дослідженні особливостей делегування міжнародному комерційному арбітражу правозастосовчих функцій державними судами. Так, стверджується,
що, делегуючи такі функції, держава автоматично не виключає вказані категорії спорів з-під
юрисдикції судів. Лише при наявності письмової арбітражної угоди, яка відповідатиме вимогам чинності, дійсності та виконуваності, дотримання вимог арбітрабільності спору, а також реалізації однією зі сторін наміру вирішити спір саме в порядку арбітражу шляхом подання звернення в арбітраж (позовної заяви) такий спір виключається з юрисдикції державних
судів та розглядається арбітражем.
Висновки. Беручи до уваги договірні передумови передачі спору на вирішення міжнародних
комерційних арбітражів, арбітрабільність спорів дійсно є критерієм, що окреслює сферу правомочностей сторін спору щодо вибору й передачі на вирішення арбітражу певних, визначених
категорій спорів (визначає межі договірної свободи сторін), а з іншого боку – на етапі виникнення спору дозволяє складу арбітражу виявити належність конкретного спору до тих, які
можуть бути вирішені арбітражем, відмежовуючи таким чином сферу підвідомчості спорів
державним судам.
Положення проаналізованих норм свідчать, що на рівні українського законодавства
створено відповідний механізм реалізації положень Нью-Йоркської конвенції 1958 р. й учасники, які уклали угоду про передачу спору на вирішення міжнародного комерційного арбітражу, дійсно мають право скористатися саме таким способом альтернативного вирішення
спору з його одночасним вилученням з юрисдикції державних судів, що забезпечується положеннями процесуального кодексу про залишення позову без розгляду та закриття провадження у справі.
Ключові слова: міжнародний комерційний арбітраж, правозастосування, арбітрабільність, арбітражна угода, арбітражне рішення.
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ARBITRATION COURT AS A SUBJECT OF LAW IMPLEMENTATION IN THE SETTLEMENT OF
INTERNATIONAL COMMERCIAL DISPUTES
Abstract
The purpose of the article is to study the mechanism of establishing jurisdiction of the arbitral
tribunal for the settlement of commercial disputes, to analyze the meaning and content of the concept
of arbitrability.
The scientific novelty consists in the study of peculiarities of delegation to the international
commercial arbitration of law implementation functions by state courts. Thus, it is argued that by
delegating such functions, the state does not automatically exclude the specified categories of disputes
from the jurisdiction of the courts. Only in the presence of a written arbitration agreement that will
meet the requirements of validityand enforceability, compliance with the requirements of arbitrability
of the dispute, as well as the realization of one of the parties intent to resolve the dispute in the order of
arbitration by filing an arbitration claim (lawsuit) such dispute is excluded from the jurisdiction of the
courts and is considered by arbitration.
Conclusions. Taking into account the contractual prerequisites for referral of a dispute to the
decision of international commercial arbitration, arbitrability of disputes is really a criterion that
defines the scope of the partiesto the dispute legal capacity regarding the choice and transfer to
arbitration of certain, defined categories of disputes (defines the limits of contractual freedom of the
parties), and on the other hand, at the stage of the dispute, the arbitration panel is able to identify the
relevance of the particular dispute to those that may be resolved by the arbitration, thus delimiting the
scope of the jurisdiction of the state courts.
The provisions of the analyzed legal norms indicate that at the level of the Ukrainian legislation
an appropriate mechanism for the implementation of the provisions of the New York Convention of
1958 was created, and participants who have concluded an agreement on the transfer of a dispute to a
decision of international commercial arbitration really have the right to use this method of alternative
settlement of the dispute with its simultaneous exclusion from the jurisdiction of the state courts, which
is provided by the provisions of the codes of procedure on leaving the claim without consideration and
closing the proceedings.
Key words: international commercial arbitration, law implementation, arbitrability, arbitration
agreement, arbitration award.
Постановка проблеми. Правозастосування може здійснюватися як державними
органами, до повноважень яких це віднесено, так і суб’єктами, які державою законом
наділені такими повноваженнями. У сфері
вирішення юридичних спорів між учасниками цивільного обороту з боку держави такими органами виступають передусім суди, які
відповідно до встановленої процесуальними
кодексами юрисдикції та підвідомчості наділені повноваженнями здійснювати правозастосування та вирішувати спори.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 2 Господарського процесуального кодексу України (далі –
ГПК України) [1] «завданням господарського
судочинства є справедливе, неупереджене та
своєчасне вирішення судом спорів, пов’язаних
із здійсненням господарської діяльності, та
розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції
господарського суду, з метою ефективного
2/2020

захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та
юридичних осіб, держави». Подібні положення містяться й у ч. 1 ст. 2 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України) [2] та ч. 1 ст. 2 Кодексу адміністративного
судочинства України [3].
Однак врегулювання приватноправових спорів може відбуватися і в позасудовому порядку, шляхом оскарження рішень, дій
та/або бездіяльності органів та їх посадових
осіб вищестоящому органу. В таких випадках
варто говорити про адміністративний порядок вирішення спорів, а діяльність такого
вищестоящого органу щодо розгляду і вирішення скарги та постановлення відповідного рішення щодо неї буде правозастосуванням. Прикладом адміністративного порядку
оскарження рішення органів державної влади є оспорювання дій або актів (наприклад,
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актів, складених за результатами перевірки)
органів державної фіскальної служби щодо
донарахування податків на доходи, отримані
в процесі здійснення суб’єктом комерційної
діяльності. У таких випадках підприємство,
стосовно якого складено такий акт, у разі незгоди із висновками контролюючого органу
має право або ж одразу звернутися до суду
з адміністративним позовом про визнання
протиправним та скасування відповідного
рішення щодо донарахування сум податків,
або ж звернутися зі скаргою до вищестоящого органу (ДФС відповідної області, ДФС
України).
Разом із тим, як свідчить практика, адміністративний порядок врегулювання спорів
не завжди є ефективним, тому більшість підприємств одразу звертається за вирішенням
спорів до суду, що призводить до збільшення
кількості спорів, які передаються на розгляд
судів, а це, у свою чергу, впливає на ефективність їх вирішення, строки розгляду, якість
постановлених рішень. А тому будь-яка держава зацікавлена у зменшенні навантаження
на судову систему. Адже лише в 2019 році судами України на рівні першої інстанції було
розглянуто 3 132 563 справи, що при затвердженій Вищою радою правосуддя на 2019 рік
чисельності суддівського корпусу у кількості
4903 судді становить у середньому 640 справ
на одного суддю на рік [4]. Водночас рекомендована, так звана модельна, чисельність
справ за даними Ради суддів України та Державної судової адміністрації України повинна становити не більше 183-х справ на одного суддю на рік. Однак у деяких судах цей показник перевищено більш, ніж у 10 разів [5].
Одним зі способів вирішення цієї проблеми є передача частини спорів на розгляд
і вирішення третейських судів та міжнародних комерційних арбітражів (далі – арбітражі)1. У більшості держав світу арбітражі з
давніх часів зарекомендували себе як ефективний спосіб альтернативного, позасудового врегулювання комерційних спорів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання правозастосовчих функцій
міжнародного комерційного арбітражу та

Тут і далі по тексту за відсутності застереження про інше на позначення термінів «третейський суд»
та «міжнародний комерційний арбітраж» використовуватиметься узагальнюючий термін «арбітраж» в однині
або множині у відповідному відмінку.
1
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юрисдикції арбітражного суду на вирішення відповідних категорій спорів є одними з
ключових у теорії альтернативних способів
вирішення спорів. Дослідженню цих аспектів
у їх різних проявах присвячували свої роботи
В. М. Ануров, Ю. В. Білоусов, Г. Борн, О. Т. Волощук, Т. Г. Захарченко, Т. Карбоне, П. В. Куфтирєв, М. М. Мальський, Л. Містеліс, Ю. Д. Притика, М. Хантер, В. В. Хвалей, Ю. В. Черняк й
інші українські та зарубіжні вчені.
Метою статті є дослідження механізму
встановлення юрисдикції арбітражного суду
на вирішення комерційних спорів, аналіз поняття та змісту концепції арбітрабільності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Визнаючи та делегуючи арбітражам функції правозастосування, держави
приймають спеціальні закони, в яких чітко
визначається компетенція таких органів,
підстави та порядок передачі спорів на їх
вирішення, процедура розгляду і вирішення
спорів, а також порядок виконання постановлених рішень, у т. ч. заходи примусового характеру у випадку відмови від добровільного виконання. Разом із тим держави
не завжди були відкритими до арбітражу,
адже з моменту створення першого постійно діючого арбітражу – за різними даними
це був суд рекуператорів (recuperatores) у
Римі [6, c. 12; 7, c. 241], і аж до початку ХХ століття рішення арбітражів не прирівнювалися
до рішень державних судів і їх виконання не
забезпечувалося примусовими механізмами
державного апарату. Лише після прийняття Женевського протоколу про арбітражні
застереження 1923 р. [8] та Женевської конвенції про виконання іноземних арбітражних рішень 1927 р. [9] арбітражні рішення
у спорах з іноземним елементом поступово
почали отримувати підтримку з боку держав
та приводитися до виконання із застосуванням примусових заходів на рівні із виконанням рішень державних судів. Хоча потрібно
відзначити, що остаточно питання примусового виконання рішень міжнародних комерційних арбітражів було вирішене лише з
прийняттям Конвенції ООН про визнання та
виконання іноземних арбітражних рішень
1958 року (далі – Нью-Йоркська конвенція
1958 р.) [10], яку на сьогодні ратифікувало
більше 150 держав світу. Однак з урахуванням того, що станом на 2019 р. членами ООН
є більше 190 держав і ще близько 80 дер-
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жав не є членами ООН, бачимо, що більше
100 держав все ще не надає рішенням міжнародних комерційних арбітражів статусу рішень національних судів при їх примусовому
виконані.
В Україні у цьому контексті також створено нормативну основу для визнання і
виконання рішень арбітражів на рівні з рішеннями державних судів. Такими є закони
України: «Про міжнародний комерційний
арбітраж» [11], «Про третейські суди» [12],
«Про виконавче провадження» [13], «Про
міжнародне приватне право» [14], відповідні положення ЦПК України та ГПК України.
Крім цього, Україна є учасником Нью-Йоркської конвенції 1958 р. та Європейської конвенції про зовнішньоторговельний арбітраж
1961 р. [15]. Інтегруючи у вітчизняну систему вирішення спорів вказані інститути, наша
держава сприйняла дуалістичну модель організації арбітражів, відповідно до якої третейські суди наділяються компетенцією з
вирішення комерційних спорів лише з участю резидентів країни місця знаходження
третейського суду («внутрішні» спори). Натомість до компетенції міжнародних комерційних арбітражів відносяться комерційні
спори, в яких комерційне підприємство хоча
б однієї із сторін знаходиться за кордоном чи
спори підприємств з іноземними інвестиціями (спори з іноземним елементом). Разом із
тим практиці формування арбітражних систем у зарубіжних країнах відома й унітарна
модель арбітражу, де арбітражі наділені компетенцією вирішувати як «внутрішні» спори,
так і спори з іноземним елементом (Швеція,
Китай, Швейцарія та ін.).
Цінність арбітражу як альтернативного
способу вирішення міжнародних комерційних спорів на сьогодні є всесвітньо визнаною. Зазначення цього способу як «альтернативного» вказує на можливість його застосування за домовленістю сторін міжнародного
комерційного спору, не вдаючись до процедури вирішення такого спору у національних судах. За своєю правовою природою міжнародний комерційний арбітраж є формою
приватного врегулювання спору, яка, тим не
менш, на відміну від державних судів, міжнародно визнана через її більшу ефективність,
гнучкість та конфіденційність. При цьому рішення, постановлені міжнародними комерційними арбітражами, є обов’язковими для
2/2020

LAW
сторін спору та можуть бути примусово виконані на підставі Нью-Йоркської конвенції
1958 р. Про визнання міжнародного комерційного арбітражу як способу вирішення спорів свідчить і низка резолюцій Генеральної
асамблеї ООН, в яких арбітраж визнається
«ефективним» та «цінним» методом врегулювання спорів, які виникають у міжнародних комерційних відносинах [16; 17].
Таке визнання зумовлено передусім
ефективністю арбітражу як способу врегулювання саме міжнародних комерційних спорів,
не дивлячись на їх складність та комплексний правовий характер. Арбітраж є також
найбільш оптимальним способом вирішення
міжнародних інвестиційних спорів за участю
держав, які є чи не найскладнішою категорією справ. Це пов’язано з тим, що провідні
арбітражні центри, засновуючись на базових засадах арбітражного розгляду, завжди
здійснювали пошук найбільш оптимальної
моделі вирішення спорів, швидко реагуючи
на запити міжнародного бізнесу та адаптуючись до нових реалій і викликів, забезпечуючи при цьому нейтральність, незалежність
та конфіденційність процесу. Зокрема, лише
в останні роки провідними арбітражними інститутами оновлюються регламенти (HKIAC
(2018), ICC (2017), SCC (2017),SIAC (2016),
VIAC (2018), ICAC (2018), створюються нові
правила щодо прискореного арбітражу (fast
track arbitration), надзвичайного арбітра,
онлайн арбітрування тощо.
Визнаючи цінність та ефективність міжнародного комерційного арбітражу, сучасні
держави, тим не менш, по різному підходять
до визначення юрисдикції арбітражних інститутів, адже саме обсяг (категорії) спорів,
які можуть передаватися на розгляд і вирішення арбітражів, свідчить про готовність
держави реально розвивати альтернативні
державним судам способи вирішення спорів.
У практиці міжнародного комерційного
арбітражу юрисдикцію або компетенцію міжнародного комерційного арбітражу прийнято називати терміном «арбітрабільність»,
який позначає категорії спорів, що можуть
передаватися на розгляд і вирішення міжнародного комерційного арбітражу. Термін «арбітрабільність» походить від англійського
«arbitrability» і на сьогодні використовується
в різних значеннях та стосовно досить широкого кола аспектів. В європейській та амери-
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канській правових традиціях з цього приводу розроблені доктрини [18], які всесторонньо та глибоко окреслюють межі, структуру,
види арбітрабільності, наслідки її порушення тощо [19–22].
На понятійному рівні арбітрабільність
також визначається у різних контекстах. Відомий вчений Т. Карбоне зазначає, що термін арбітрабільність вказує на точку, в якій
виконання свободи договору закінчується
і розпочинаються публічні функції судочинства [23, c. 194]. А. Редферн та М. Хантер
зазначають, що кожна держава може приймати рішення, відповідно до своєї економічної та соціальної політики, які справи
можуть бути вирішені арбітражем, а які не
можуть [25, c. 124]. Л. Містеліс вказує, що арбітрабільність є одним з аспектів, в якому
договірна та юрисдикційна природа арбітражу вступають у конкуренцію. При цьому,
зазначає вчений, виникає просте запитання
щодо типів спорів, які можуть і які не можуть
передаватися в арбітраж, а також чи є окремі види спорів виключеними зі сфери арбітражного розгляду [25, c. 3–4]. Попри різноманітність наявних у літературі формулювань,
більшість вчених одностайна у тому, що «арбітрабільність» слугує критерієм розмежування спорів, які можуть вирішуватися міжнародними комерційними арбітражами та
національними судами [26].
Не вдаючись у структурно функціональний аналіз арбітрабільності, зазначимо лише, що у вітчизняний оборот вказаний
термін було введено радянським вченим
С. М. Лєбєдєвим [27, c. 35] як транслітерація
англійського «arbitrability». В українській
практиці терміновживання його сутність
переважно пов’язується з колом спорів, які
можуть бути предметом арбітражного розгляду [28, c. 15; 29, c. 205–215] або іншими
словами – «здатність спору бути предметом
арбітражного розгляду» [30, c. 134]. Зазначена властивість витікає з нормативних положень закону, яким держава наділяє арбітраж
повноваженнями щодо вирішення визначених спорів у порядку арбітражного розгляду,
тобто наділяє юрисдикційними повноваженнями.
І хоча в практиці міжнародного комерційного арбітражу арбітрабільність визначається низкою факторів (об’єктом спору –
ratione materiae; суб’єктами спору – ratione
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personae; місцем арбітражу – ratione loci; часом – ratione temporis) [31, c. 319–321], безспірним є те, що держава, закріплюючи категорії спорів, які можуть розглядатися міжнародним комерційним арбітражем, та/або
виключаючи певні категорії спорів із його
компетенції, здійснює делегування функцій
щодо правозастосування міжнародним комерційним арбітражам. Зважаючи на це, а
також беручи до уваги договірні передумови
передачі спору на вирішення міжнародних
комерційних арбітражів, арбітрабільність
спорів дійсно є критерієм, що окреслює сферу правомочностей сторін спору щодо вибору і передачі на вирішення арбітражу певних,
визначених категорій спорів (визначає межі
договірної свободи сторін), а з іншого боку –
на етапі виникнення спору дозволяє складу
арбітражу виявити належність конкретного
спору до тих, які можуть бути вирішені арбітражем, відмежовуючи таким чином сферу
підвідомчості спорів державним судам.
Варто зазначити, що критерій арбітрабільності, як основоположний правовий інструмент при розмежуванні правозастосовчих функцій арбітражів та державних судів,
тісно пов’язаний із природою міжнародного
комерційного арбітражу. В науці склалися
кілька теорій, які покликані обґрунтувати
правову природу міжнародного комерційного арбітражу: договірна, процесуальна,
змішана та автономна. З приводу кожної з
них у літературі було сформульовано чимало думок [32, c. 255–264], однак до сьогодні з цього питання так і не вдалося досягти
communis opinio doctorum.
Зважаючи на те, що дослідження правової природи арбітражу виходить за предмет
нашого дослідження, зазначимо лише, що
автор є прихильником найбільш поширеної
змішаної теорії міжнародного комерційного
арбітражу, відповідно до якої мають місце як
матеріально-правові елементи арбітражного
розгляду (угода сторін), так і процесуальні
(підпорядкування арбітражу певному регламенту та пов’язані аспекти). У контексті нашого дослідження вбачається, що саме ця теорія найбільш точно відображає комплексні і
складні елементи договірної та юрисдикційної природу арбітражу.
Адже з одного боку, держава як суверен
та орган, який покликаний через державні
суди здійснювати правосуддя (ст. 124 Кон-
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ституції України [33]), визначає на нормативному рівні категорії спорів, вирішення яких
передається до компетенції арбітражу, який
є недержавним судом. З іншого боку, законом
встановлюється, що вирішення спорів в порядку арбітражного розгляду можливе лише
на підставі письмової угоди, укладеної між
сторонами щодо передачі в арбітраж усіх чи
певних спорів, які виникли або можуть виникнути в майбутньому у зв’язку з договірними чи іншими правовідносинами (ст. 2 (1)
Нью-Йоркської конвенції 1958 р., ст. 7 Закону
України «Про міжнародний комерційний арбітраж»).
Таким чином, делегуючи юрисдикційні
правозастосовчі функції арбіражам у сфері вирішення комерційних спорів, держава
автоматично не виключає вказані категорії
спорів з-під юрисдикції судів. Лише за наявності письмової арбітражної угоди, яка відповідатиме вимогам чинності, дійсності та
виконуваності (ст. 2 (3) Нью-Йоркської конвенції 1958 р.), дотримання вимог арбітрабільності спору, а також реалізації однією зі
сторін наміру вирішити спір саме в порядку
арбітражу шляхом подання звернення в арбітраж (позовної заяви) такий спір виключається з юрисдикції державних судів та розглядається арбітражем. У цьому полягає так
званий дерогаційний ефект арбітражної угоди [34, c. 37].
Такому стану речей кореспондують положення ст. 2 (3) Нью-Йоркської конвенції
1958 р., відповідно до яких «суд Договірної
Держави, якщо до нього надходить позов з
питання, щодо якого сторони уклали (арбітражну) угоду, повинен, за клопотанням однієї зі сторін, направити сторони в арбітраж,
якщо не прийде до висновку, що така угода
недійсна, втратила силу чи не може бути
виконана». Отже, ратифікувавши Конвенцію,
Україна взяла на себе відповідні зобов’язання щодо приведення національного процесуального законодавства у відповідність до
положень Конвенції щодо обмеження юрисдикції державних судів стосовно спорів при
наявності вказаних у ст. 2 (3) обставин.
Механізм реалізації вимог ст. 2 (3)
Нью-Йоркської конвенції 1958 р. на національному рівні втілено у положеннях господарського процесуального кодексу. Відповідно до ч. 5 ст. 4 ГПК України «До міжнародного комерційного арбітражу за угодою
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сторін може бути переданий будь-який спір,
що відповідає вимогам, визначеним законодавством України про міжнародний комерційний арбітраж, крім випадків, визначених
законом». Пункт 2 ч. 2 ст. 182 ГПК України до
завдань підготовчого засідання відносить
обов’язок суду стосовно з’ясування намірів сторін «укласти мирову угоду, передати
справу на розгляд третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу», а в разі
встановлення такого наміру господарський
суд повинен залишити позов без розгляду,
якщо буде встановлено, що «сторони уклали
угоду про передачу цього спору на вирішення
третейського суду або міжнародного комерційного арбітражу, і від відповідача не пізніше початку розгляду справи по суті, але до
подання ним першої заяви щодо суті спору
надійшли заперечення проти вирішення спору в господарському суді, якщо тільки суд не
визнає, що така угода є недійсною, втратила
чинність або не може бути виконана» (п. 7
ч. 1 ст. 226 ГПК України). Крім цього, якщо
«після відкриття провадження у справі між
сторонами укладено угоду про передачу спору на вирішення до міжнародного комерційного арбітражу або третейського суду, якщо
тільки суд не визнає, що така угода є недійсною, втратила чинність або не може бути
виконана», суд повинен закрити провадження у справі за своєю ініціативою (п. 5 ч. 1
ст. 231 ГПК України).
Висновки. Отже, положення проаналізованих норм свідчать, що на рівні українського
законодавства створено відповідний механізм
реалізації положень Нью-Йоркської конвенції 1958 р. й учасники, які уклали угоду про
передачу спору на вирішення міжнародного
комерційного арбітражу, дійсно мають право
скористатися саме таким способом альтернативного вирішення спору з його одночасним
вилученням з юрисдикції державних судів, що
забезпечується положеннями процесуального
кодексу про залишення позову без розгляду
та закриття провадження у справі.
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ТРАНСФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ:
ІСНУЮЧІ МЕХАНІЗМИ ТА ПРІОРИТЕТИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ
Анотація
Виконання зобов’язань Україною як члена Енергетичного Співтовариства передбачає
зменшення державного втручання, одночасно із забезпеченням доступу до надійних, стійких,
сучасних джерел енергії. Положеннями Третього та Четвертого енергетичних пакетів визначено ряд заходів державної допомоги (чи державної підтримки), серед яких: підтримка у
питаннях підвищення енергоефективності; заборона відключення вразливих споживачів від
електроенергії у критичні моменти; стимулювання до інвестування у нові види виробництва
енергії, що походить з відновлюваних джерел; залучення кінцевих споживачів повноцінно брати участь у енергетичному ринку й управляти власним енергоспоживанням.
Метою статті є аналіз існуючих механізмів державної допомоги в Україні у різних секторах енергетики і визначення на цій основі шляхів зменшення державного втручання в умовах трансформування системи управління енергетичним сектором.
Науковою новизною є сформовані за результатами дослідження пропозиції для створення правових умов розвитку ринкових механізмів з одночасним зменшенням державного
втручання у різних секторах енергетики.
Висновок. Трансформування системи управління енергетичним сектором в Україні супроводжується зменшенням державної допомоги в окремих секторах енергетики одночасно із
фрагментарним впровадженням ринкових механізмів. У результаті аналізу існуючих механізмів державної підтримки в Україні у різних секторах енергетики з’ясовано проблемні питання їх функціонування і визначено пріоритети зменшення державного втручання у зазначену
сферу. Можна стверджувати, що задля усунення прогалин функціонування механізмів державної допомоги в різних секторах енергетики для України актуальними є: впровадження енергоефективних заходів на промислових і комунальних підприємствах, запровадження державного
стимулювання побутових споживачів до виробництва енергії з відновлюваних джерел; розширення можливостей споживача впливати на власне енергоспоживання; надійний захист вразливих споживачів енергоресурсів через посилення адресності соціальної підтримки.
Ключові слова: державна допомога, енергоефективність, вразливі споживачі енергоресурсів, відновлювана енергетика, електроенергетика.
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ЕКОНОМІКА
TRANSFORMATION OF THE STATE AID SYSTEM IN THE FIELD OF ENERGY IN UKRAINE:
EXISTING MECHANISMS AND PRIORITIES OF IMPROVEMENT
Abstract
The fulfillment of obligations by Ukraine, as a member of the Energy Community, implies
reduction of state interference, while providing access to reliable, sustainable, modern energy sources.
The positions of the Third and Fourth Energy Packages have identified a number of State aid (or
state support) measures, including: support for energy efficiency issues; prohibition of disconnection
of vulnerable consumers from electricity at critical moments; stimulation to invest in new forms of
renewable energy production; attracting end consumers to participate fully in the energy market and
manage their own energy consumption.
The purpose of the article is to analyze the existing state aid mechanisms in Ukraine in different
energy sectors and, on this basis, to identify ways to reduce state intervention in the conditions of
transforming of management system by the energy sector.
The scientific novelty is the propositions based on the results of the study to create legal
conditions for the development of market mechanisms, while reducing state interference in different
energy sectors.
Conclusion. Transformation of management system by the energy sector in Ukraine is
accompanied by a decrease in state aid in individual energy sectors, along with fragmented
implementation of market mechanisms. The analysis of the existing mechanisms of state support
in Ukraine in various energy sectors has clarified the problematic issues of their functioning and
identified the priorities for reducing state intervention in this field. It can be argued that for the
elimination of the gaps in the functioning of state aid mechanisms in different energy sectors for
Ukraine are relevant: introduction of energy efficient measures at industrial and municipal enterprises,
introduction of state stimulation for household consumers to produce energy from renewable sources;
empowering consumers to influence their own energy consumption; reliable protection of vulnerable
energy consumers through increased targeting of social support.
Key words: state aid, energy efficiency, vulnerable energy consumers, renewable energy,
electricity.

Постановка проблеми. В рамках договору про заснування Енергетичного Співтовариства для України цільовим орієнтиром з конкурентної політики є приведення
до 2023 року усіх схем державної допомоги
у відповідність до критеріїв сумісності зі
спільним енергетичним ринком. Прийнятий
у 2014 році Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» [1] спрямований забезпечити захист і розвиток конкуренції, дотримання міжнародних зобов’язань України, а також визначає інституційну
основу механізму проведення моніторингу
державної допомоги суб’єктам господарювання. Для подальшої трансформації системи
державної допомоги протягом 2018–2019 років Постановами Кабінету Міністрів України
№№ 11, 33, 36, 57, 118 були затверджені критерії оцінки допустимості окремих категорій
державної допомоги суб’єктам господарювання. Наразі впроваджуються інституційні
засади у напрямку моніторингу державної
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допомоги суб’єктам господарювання, контролю за допустимістю такої допомоги для
конкуренції, підвищення прозорості функціонування системи державної допомоги та дотримання міжнародних зобов’язань України.
Ця робота має бути продовжена та завершена у встановлені терміни.
В енергетичному секторі серед країн Енергетичного Співтовариства в Україні вирізняється тенденція до проведення
структурних реформ для розвитку ринкових
механізмів і конкуренції, при одночасному
збереженні значних обсягів енергетичних
субсидій. Як свідчать дані Міжнародного
енергетичного агентства (MEA) (International
Energy Agency), за підсумками 2018 року
Україна входила до 20 країн світу за найбільшим обсягом енергетичних субсидій, загальна частка яких у ВВП становила 3,4 % [2].
Зважаючи на це, проблемним питанням є
визначення пріоритетів до зменшення державного втручання у різних секторах енер-
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гетики з одночасним розвитком ринкових
механізмів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досить широку бібліографію та детальність дослідження окремих аспектів
державної допомоги у різних секторах енергетики представляють праці учених О. Суходолі та А. Сменковського (що стосується
державної допомоги побутових споживачів),
І. Клопов, Т. Афонченкова, Б. Масенко, Д. Серебрянський та Н. Новицька зосереджували
увагу на дослідженні актуальних проблем
державної допомоги в секторі відновлюваної енергетики. Аналізу актуальних проблем
державної підтримки в різних секторах енергетики присвячені також праці аналітичного
характеру. Зокрема, варто відмітити дослідження «Энергетические субсидии в странах
Восточного партнерства Европейского Союза», в якому представлено кількісну оцінку
заходів державної підтримки як споживання, так і виробництва енергії, що походить з
різних видів викопного палива. В аналітичному документі «Інвентаризація енергетичних субсидій в країнах Східного партнерства
ЄС: Україна» проведено аналіз інструментів
державної політики, які кваліфікуються як
енергетичні субсидії і оцінено стан реформування державної допомоги на викопні
палива. Що стосується державної підтримки стимулювання енергоефективності, варто відзначити працю Європейської економічної комісії ООН «Политика повышения
энергоэффективности: передовой опыт», де
представлено структурний аналіз політики і
заходів, що націлені сприяти інвестуванню в
області енергоефективності.
Метою статті є аналіз існуючих механізмів державної допомоги в Україні у різних
секторах енергетики і визначення на цій основі шляхів зменшення державного в умовах
трансформування системи управління енергетичним сектором.
Виклад основного матеріалу. Положення Договору про заснування Енергетичного співтовариства виключають можливість будь-якої допомоги з використанням
державних ресурсів країни-члена, що може
спотворювати конкуренцію шляхом надання переваг певним підприємствам або видам
продукції. Водночас зазначене положення
не стосується допомоги, що має соціальний
характер та надається окремим спожива2/2020

чам [3]. Форми державної допомоги можуть
бути різними, зокрема такі, що здійснюють
прямий вплив на ціну (бюджетні видатки і
податкові пільги), ті, що діють опосередковано – створюючи сприятливі ринкові умови
на користь конкретного виду палива, або ж
державне фінансування технологічних досліджень і розробок.
В Україні законодавчо визначено різні
форми державної допомоги, яка може надаватися суб’єктам господарювання і побутовим споживачам як у секторі економіки
загалом, так і в енергетичному. Різним є й
трактування державної допомоги у чинному
законодавстві. Термін «державна допомога
суб’єктам господарювання» трактується як
підтримка у будь-якій формі суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи
місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції,
створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих
видів господарської діяльності [1]. Окремо
визначено термін «субсидії підприємствам»
як усі невідплатні поточні виплати підприємствам, які не передбачають компенсації у вигляді спеціально обумовлених виплат або товарів і послуг в обмін на проведені платежів,
а також видатки, пов’язані з відшкодуванням
збитків державних підприємств [4]. Державну допомогу побутовим споживачам законодавством визначено з використанням терміну «житлова субсидія» – безповоротна адресна державна соціальна допомога мешканцям
домогосподарств, що проживають в житлових приміщеннях (будинках) і не можуть самотужки платити за житлово-комунальні
послуги, оплачувати витрати на управління
багатоквартирним будинком [5]. Зважаючи,
що дана публікація присвячена дослідженню проблематики існуючих механізмів державної допомоги в умовах трансформування
системи управління енергетичним сектором,
то проблемні питання дослідження сутності
державної допомоги залишаються поза увагою в межах нашого дослідження.
Для подальшої лібералізації енергетичного ринку і зменшення державного втручання одночасно із забезпеченням доступу
до енергетичних ресурсів в Україні передбачено запроваджувати механізми державної
допомоги (державної підтримки) у відповідності з положеннями Третього і Четвертого
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енергетичних пакетів. У положеннях Директив 2009/72/ЄС [6], 2009/73/ЄС [7] визначено заходи державної допомоги (або підтримки) на ринку природного газу та електроенергії, що передбачають:
‑ гарантування постачання енергії, необхідної для вразливих споживачів у рамках
соціального забезпечення або підтримки в
питаннях підвищення енергоефективності;
‑ заборону відключення вразливих споживачів від електроенергії в критичні моменти;
‑ стимулювання до інвестування у нові
види виробництва енергії, що походить із
відновлюваних джерел.
У положеннях Четвертого енергетичного пакету «Чиста енергія для європейців»
акцентується увага на пошуці можливостей
для кінцевих споживачів:
‑ повноцінно брати участь в енергетичному ринку на рівних умовах з іншими учасниками ринку за рахунок переходу від централізованих систем до розподіленої генерації;
‑ управляти власним енергоспоживанням.
Задля цього у положеннях Директиви
2018/2001/ЄС визначається [8], що державна допомога (державна підтримка) має спря-

мовуватися окремим домогосподарствам
чи енергетичним кооперативам (аналоги
українських ОСББ) для активізації створення власних джерел відновлюваної енергії. В
кінцевому підсумку, «виробник-споживач»
енергоресурсів отримує можливість генерувати, споживати, зберігати та продавати
надлишкову продукцію, а також стимулює
домогосподарства до активного економічного життя й управління власним енергоспоживанням.
Наразі в Україні державна допомога у газовому секторі реалізується через механізм
покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу. Зобов’язання державних газовидобувних компаній продавати
газ для населення та релігійних організацій
є непрямою формою державної допомоги
для визначеної категорії споживачів. У результаті різниці між ринковою та фіксованою цінами на природний газ у суб’єктів
ринку природного газу, які виконують спеціальні обов’язки, виникли значні обсяги
недоотриманих доходів. Недоотримані доходи в «Украгазвидобування», НАК «Нафтогаз
України» з початку жовтня 2015 року до кінця грудня 2018 року від неринкової ціни реалізації природного газу оцінено в 114 млрд.
грн. (Табл. 1).
Таблиця 1.

Державна допомога в газовому секторі
Механізми державної
допомоги

Форма, отримувачі державної допомоги
1. Зобов’язання госпоНепряма фордарських товариств,
ма державної
100 відсотків акцій (паїв, допомоги, дерчасток) яких належать
жавна допомодержаві або іншому
га для населенгосподарському товари- ня, релігійних
ству, єдиним акціонером організацій
якого є держава (ПАТ
«Укргазвидобування»,
акціонерне товариство
«Державне акціонерне
товариство «Чорноморнафтогаз» продавати газ
НАК «Нафтогаз України»
для формування ресурсу
природного газу для
побутових споживачів,
релігійних організацій
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Законодавчий акт,
що регулює

Розмір наданої державної підтримки

Довідково

Постанова КМУ
«Про затвердження
Положення про
покладення спеціальних обов’язків
на суб’єктів ринку
природного газу
для забезпечення
загальносуспільних
інтересів у процесі
функціонування
ринку природного
газу» від 19 жовтня
2018 р. № 867 (діє до
01.05.2020 року)

За період з
01.10.2015 року по
31.12.2017 року збитки «Укргазвидобування» від неринкової
ціни реалізації видобутого газу становили
74,8 млрд. грн. [11].
(Відповідно до Закону
України «Про ринок
природного газу»,
виконуючи спеціальні
обов’язки «Укргазвидобування» має право
на отримання компенсації)

Ціна продажу природного газу НАК «Нафтогаз
України» для населення,
релігійних організацій
визначається за мінімальною ціною серед:
- ринкової вартості природного газу;
- як добуток середньої
арифметичної ціни продажу природного газу для
промислових споживачів
та дисконту, розмір якого
становив:
з 1.11. 2018 – 0,6943;
з 1.05.2019 – 0,8.
З травня 2019 року ціна
на газ для населення та
релігійних організацій
встановлювалася на основі ринкової вартості
природного газу.
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2. Зобов’язання НАК
Непряма форма
Постанова КМУ
«Нафтогаз України» про- державної до- «Про затвердження
давати/постачати припомоги,
Положення про
державна
покладення спеціродний газ для побутових
споживачів, релігійних
допомога для
альних обов’язків
організацій та виробників
населення,
на суб’єктів ринку
теплової енергії з метою релігійних орприродного газу
надання послуг з опаленганізацій
для забезпечення
загальносуспільних
ня та постачання гарячої
інтересів у процесі
води населенню та релігійним організаціям
функціонування
ринку природного
газу» від 19 жовтня
2018 р. № 867 (діє до
01.05.2020 року)

Постанова КМУ
«Про внесення змін
до Положення про
покладення спеціальних обов’язків
на суб’єктів ринку
природного газу
для забезпечення
загальносуспільних
інтересів у процесі
функціонування
ринку природного
газу» від 27 листопада 2019 р. № 1000

*Джерело: складено автором на основі:

За повідомленням Міністра енергетики
та захисту довкілля Олексія Оржеля, з травня
2020 року буде встановлено ринкові ціни на
природний газ для всіх категорій споживачів
енергоресурсів. Для захисту побутових споживачів від різкого підвищення ціни на природний газ з 1 січня 2020 року введено в дію
механізм продажу природного газу за ринковою чи фіксованою ціною на період першого
кварталу та квітня 2020 року, на вибір споживача [9]. Проте впровадження фіксованої
ціни на природний газ при відсутності механізму компенсації витрат в результаті покладання спеціальних обов’язків на учасників
ринку нівелює інтерес у незалежних постачальників, а у споживачів – можливість вибору постачальника енергоресурсів за найбільш вигідними для них умовами.
Після запровадження нової моделі ринку електроенергії з 1 липня 2019 року державна допомога в електроенергетиці також
здійснюється на основі механізму покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку, який діятиме до кінця 2020 року. Постановою КМУ від 05.06.2019 р. № 483 [13] визначено виробників електричної енергії (ДП
«НАЕК Енергоатом» і ПАТ «Укргідроенерго»),
2/2020

Загальна сума компенсації «Укргазвидобування», НАК
«Нафтогаз України»
становить
01.10.2015 –
31.12.2018 –
114 млрд. грн. [12].

…

Ціна продажу природного газу НАК «Нафтогаз
України» для населення,
релігійних організацій
визначається за мінімальною ціною серед:
- ринкової вартості природного газу;
- як добуток середньої
арифметичної ціни продажу природного газу для
промислових споживачів
та дисконту, розмір якого
становив:
з 01.11. 2018 – 0,6943;
з 01.05.2019 – 0,8.
Ціна продажу природного газу для побутових
споживачів, виробників
теплової енергії та релігійних організацій буде
формуватися:
- за фіксованою ціною у
І кварталі 2020 року та у
квітні 2020 року;
- на ринкових умовах.

[9–12]
на яких покладено обов’язки продавати ДП
«НАЕК Енергоатом» – 90 % і ПАТ «Укргідроенерго» – 35 % виробленої електроенергії
за граничною ціною, яка була встановлена у квітні–травні 2019 року. За оцінками
НКРЕКП, в результаті дії механізму покладання спеціальних обов’язків на учасників
ринку електричної енергії додаткове навантаження на промисловість та бюджет сягне
близько 37 млрд. грн. на рік [14]. Наразі у
Міністерстві енергетики та захисту довкілля
розглядають можливість приведення ціни на
електроенергію до ринкового рівня для тих
побутових споживачів, які споживають значну кількість електроенергії – понад 500 кВтгод. Щоб забезпечити доступ для побутових
споживачів до електроенергії за ринковими
цінами, необхідно надати право споживачам
регулювати власне споживання. Побутових
споживачів залучити до активної участі у
зниженні обсягів споживання електроенергії
доцільно за рахунок динамічного ціноутворення на передачу електричної енергії у час
максимальних (пікових) навантажень.
Завдяки існуючим механізмам державної допомоги в секторі відновлюваної енергетики протягом січня – вересня 2019 року

The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine

91

ЕКОНОМІКА
введено більше об’єктів, ніж за попередні
10 років. За останні 5 років залучено майже
4 млрд. євро інвестицій у проекти відновлюваної енергетики, у сонячні станції приватних домогосподарств – близько 300 млн.
євро. Поряд з тим, виконання спеціальних
обов’язків Гарантованим покупцем купувати
всю відпущену електроенергію з відновлюваних джерел енергії за «зеленим» тарифом
та масштабне зростання частки енергії з
відновлюваних джерел, при недосконало-

сті механізмів підтримки таких виробників,
зумовило прогнозований дефіцит коштів у
розмірі 13–14 млрд. грн. (Табл. 2). Подальші
ініціативи з трансформації механізмів державної підтримки у секторі відновлюваної
енергетики, що полягають у добровільній
реструктуризації існуючого «зеленого» тарифу, перехід до аукціонів засвідчують усвідомлення необхідності уточнення механізмів
підтримки виробників «зеленої» енергетики.

Державна допомога в секторі відновлюваної енергетики
Механізми державної
допомоги

Форма, отримувачі державної
підтримки
Пряма форма
державної допомога,
державна допомога для виробників

Законодавчий акт, що
регулює
Закон
України
«Про ринок
електричної
енергії» від
13.04.2017 р.
№ 2019‑VIII

2. Зобов’язання НЕК
«Укренерго» компенсувати витрати Гарантованому покупцю на «зелений»
тариф за рахунок тарифу
на передачу електроенергії

Непряма форма
державної допомоги,
державна допомога для виробників

Закон
України
«Про ринок
електричної
енергії» від
13.04.2017 р.
№ 2019‑VIII

3. Зобов’язання Гарантованого покупця купувати
у суб’єктів господарювання за аукціонною ціною
всю відпущену електричну енергію, вироблену на
об’єктах електроенергетики з альтернативних
джерел енергії

Пряма форма
державної допомоги,
державна допомога для виробників

Закон
України
«Про ринок
електричної
енергії» від
13.04.2017 р.
№ 2019‑VIII

1. Зобов’язання Гарантованого покупця купувати
у суб’єктів господарювання, яким встановлено
«зелений» тариф всю відпущену електричну енергію, вироблену на об’єктах
електроенергетики з
альтернативних джерел
енергії

Таблиця 2.

Розмір наданої державної підтримки

Довідково

Прогнозована сума
виплат для об’єктів
генерації з ВДЕ за
«зеленим» тарифом
в 2019 році становитиме 28 млрд грн,
а в 2020 році обсяг
виплат за «зеленим»
тарифом виросте
майже в два рази – до
45 млрд грн.

В результаті виконання
спеціальних обов’язків у
2020 році дефіцит коштів
Гарантованого покупця на
оплату електроенергії виробникам з ВДЕ може скласти
13–14 млрд. грн..
Для збалансування фінансових показників Гарантованого
покупця Міністерство енергетики та захисту довкілля
України напрацювало концепцію законопроєкту, в якому інвесторам, які працюють у секторі відновлюваної енергетики, пропонується добровільно
знизити ставку «зеленого»
тарифу, а строк дії договору
продовжити на 5 років

Через заборгованість
учасників ринку у
сплаті тарифу на передачу електроенергії, НЕК «Укренерго»
не має більше 481
млн. грн.. з необхідних 821 млн.грн., які
повинна сплатити
Гарантованому покупцю, як аванс для
компенсації за «зеленим» тарифом.
Запровадження
аукціонів з розподілу державних квот
передбачається з 1
січня 2020 року

Запровадження конкурентних умов стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел
енергії, зменшення ціни на
вироблену такими об’єктами
електричну енергію.

* Джерело: складено автором на основі: [14–17]
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Наразі в Україні механізми державної
допомоги з перетворення кінцевого споживача (ОСББ чи домогосподарств) на учасника
ринку, з можливістю генерувати, використовувати, відпускати в мережу електроенергію з відновлюваних джерел за прикладом
держав-членів ЄС «там де виробляється, там
і споживається» взагалі відсутні. Щоб перетворити кінцевого споживача на учасника
ринку, в тому числі ринку балансування потреб споживання та виробництва, в основі
механізму державної допомоги кінцевих споживачів має бути принцип співфінансування,
за яким компенсується частка від вартості
обладнання. Такий механізм державної допомоги дає змогу знизити витрати на оплату
рахунків за енергетичні послуги побутових
споживачів, а також подолати складні життєві обставини та повернутися до активного
економічного й соціального життя.
Державна підтримка стимулювання
енергоефективності спрямовувалася на заохочення фізичних осіб та ОСББ до впровадження енергоефективних заходів. Станом
на листопад 2019 року відшкодовано 2,8
млрд. грн. за Програмою «теплі кредити». Із
2018 року Фонд енергоефективності щорічно отримує фінансування з Державного бюджету в обсязі 1,6 млрд. грн. для реалізації
проектів енергоефективності в ОСББ. Поряд

із тим, необхідно розробити механізми стимулювання впровадження енергоефективних заходів на промислових і комунальних
підприємствах, підприємствах тепло- та водопостачання у рамках розробки Національного плану дій з енергоефективності на період до 2025 року. Включення до проекту Національного плану дій з енергоефективності
на період до 2025 року заходів з регулювання
попиту і перетворення побутових споживачів на учасників ринку відновлюваної енергетики також сприятиме зниженню рівня витрат споживачів на енергопостачання.
Протягом останніх років значно зменшився обсяг державної допомоги у вугільній
галузі. В 2016–2017 роках державна допомога реалізовувалася для поповнення обігових
коштів або збільшення статутного капіталу
вугледобувних підприємств для погашення
заборгованості із заробітної плати (50 млн.
грн у 2016 році), часткового покриття витрат
із собівартості готової товарної продукції
(2121,8 млн. грн.). Натомість, у Державному
бюджеті на 2020 рік визначено, що державна
підтримка буде реалізовуватися для ліквідації збиткових державних вугледобувних та
вуглепереробних підприємств, реструктуризацію вугільної промисловості у відповідності з вимогами законодавства ЄС (Табл. 3).

Державна допомога у вугільній галузі

Механізми
державної допомоги
1. Ліквідація
збиткових
державних вугледобувних та
вуглепереробних
підприємств

2. Реструктуризація вугільної
галузі

3. Державна підтримка будівництва шахти «Нововолинська»

Форма, отримувачі державної
допомоги
Пряма форма
державної допомоги,
державна допомога для виробників

Пряма форма
державної допомоги,
державна допомога для виробників

Пряма форма
державної допомоги,
державна допомога для виробників

Законодавчий акт, що регулює

Розмір наданої державної підтримки

Постанова КМУ від 21.02.2018
р. № 93 «Про затвердження
Порядку використання коштів,
передбачених у державному
бюджеті для ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств»
Розпорядження КМУ від
18.08.2017 р. № 605-р «Про
схвалення Енергетичної стратегії на період до 2035 року
«Безпека, енергоефективність,
конкурентоспроможність»

2018: 281,1 млн. грн.
2019: 299,7 млн. грн.
2020: 659,7 млн. грн..

2/2020

Довідково

Рішення Ради
(2010/787/ЄС) від
10.12.2010 року регламентує застосування
для вугільного сектору
загальних правил
надання державної
2018: 1671,1 млн. грн. допомоги, або лише на
2019: 2 946,0 млн. грн. закриття неконкурен2020: 1 997,7 млн. грн.. тоспроможних шахт.

Розпорядження КМУ від
2019: 69 млн.грн.
09.11.2016 р. № 824-р «Про
затвердження проекту «Будівництво шахти № 10 «Нововолинська» ДП «Волиньвугілля»

*Джерело: складено автором на основі:

Таблиця 3.

Для задоволення
потреби економіки у
необхідному обсязі
енергетичних ресурсів

[18–20]
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Державна підтримка вразливих та окремих категорій споживачів енергоресурсів
здійснюється на засадах адресності. Враховуючи зростання тарифів на житлово-комунальні послуги в останні роки, розмір субсидій і пільг знизився з 71 млрд. грн у 2018
році до 47,6 млрд. грн., передбачених у Державному бюджеті на 2020 рік (Табл. 4). Зазначена динаміка стала результатом проведення верифікації одержувачів субсидій. Проте
ситуація, коли існують (1) домогосподарства,
що знаходяться за межею енергетичної бідності та потребують державної підтримки,

і (2) домогосподарства, які отримували субсидії в обсязі близько 24 тис. грн., засвідчує
необхідність більш чіткого визначення адресатів отримання субсидій. Для виявлення та
віднесення до категорії вразливих споживачів енергоресурсів доцільно розробити порядок віднесення споживачів енергоресурсів до
категорії вразливих з урахуванням критеріїв,
що характеризують не тільки майновий стан
і доходи населення, але й можливість споживачів долучитися до альтернативних варіантів енергозабезпечення.

Таблиця 4
Державна підтримка вразливих та окремих категорій споживачів енергоресурсів

Механізми державної підтримки

Форма, отримувачі
державної
підтримки
Пряма форма
1. Субвенція з державного
бюджету місцевим бюдже- державної
допомоги,
там на надання пільг та
житлових субсидій населен- Субсидія,
ню на оплату електроенер- пільги для
гії, природного газу, послуг споживачів
тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної
плати
2. Виплата пільг і житлових
субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних
послуг, придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого
газу у грошовій формі
3. Заходи захисту вразливих
споживачів від відключення
у певні періоди, спрямовані
на задоволення потреб таких споживачів в електричній енергії

4. Заходи захисту вразливих
споживачів від відключення
у критичні періоди з метою
задоволення потреб таких
споживачів у природному
газі
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Непряма
форма
державної
підтримки
споживачів

Законодавчий акт, що регулює

Розмір наданої державної підтримки
Постанова КМУ від 21.10. 1995 р. 2018:
№ 848 «Про спрощення порядку 71 млрд. грн.
надання населенню субсидій для 2019: 35,1
відшкодування витрат на оплату млрд. грн.
житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива»;
Постанова КМУ від 17.04 2019 №
373 «Деякі питання надання жит- 2019:
лових субсидій та пільг на оплату 20 млрд. грн..
житлово-комунальних послуг у
2020:
грошовій формі»;
47, 6 млрд.
Постанова КМУ від 27.12.2018
грн.
№1176 «Деякі питання надання
житлових субсидій населенню у
грошовій формі»
Закон України «Про ринок елек- На кінець
тричної енергії» від 13.04.2017
вересня 2019
№ 2019-VIII
року заборгованість
населення за
постачання
електричної енергії
становила
4,5 млрд. грн,
на кінець вересня 2018 –
3,8 млрд. грн.
Закон України «Про ринок приНа кінець
родного газу» від 09.04.2015
вересня 2019
№ 329-VIII
року заборгованість
населення за
постачання
природного
газу становила 22,3 млрд.
грн, на кінець
вересня
2018 – 16,8
млрд. грн.

Довідково

З 1 січня 2019 року
розпочато надання
населенню субсидій на
оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, з березня
2019 – у готівковій. З
травня 2019– виплата
субсидій у готівковій
формі усім домогосподарствам, які їх отримують у неопалювальний період; виплата
пільг у готівковій чи
безготівковій формі
здійснюється на вибір
отримувача
Дані, які стосуються
заборгованості вразливих споживачів за
постачання електроенергії та природного
газу відсутні.
Для забезпечення дисциплінованості оплати
ЖКП у готівковій формі серед отримувачів
субсидій передбачено,
що отримати право на
їх призначення можна
лише після погашення
заборгованості або реструктуризації.
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5. Відшкодування збільшеної частини суми кредитів
за Програмою «теплі кредити»

Пряма державна підтримка
Державна
підтримка
для споживачів, в тому
числі вразливих споживачів

Постанова КМУ від 17.10.2011 р.
№ 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження»

*Джерело: складено автором на основі: [18–20]
Висновки. В умовах трансформування
системи управління енергетичним сектором
в Україні протягом останніх років спостерігалося зменшення та впорядкування державної допомоги відповідно до вимог Третього
енергетичного пакета ЄС. Зменшення державної допомоги в окремих секторах енергетики супроводжується фрагментарним впровадженням ринкових механізмів. Зважаючи
на зазначену тенденцію, пропонуються такі
шляхи зменшення державного втручання
у зазначену сферу з одночасним розвитком
ринкових механізмів:
‑ припинення дії механізму покладання
спеціальних обов’язків на суб’єктів ринків
природного газу й електричної енергії у визначені законодавством терміни, із запровадженням при цьому інших механізмів захисту вразливих категорій споживачів, що не
будуть спотворювати енергетичні ринки;
‑ розроблення й затвердження Національного плану дій з енергоефективності на
період до 2025 року із включенням заходів з
регулювання попиту і стимулювання побутових споживачів до участі у ринку відновлюваної енергетики;
‑ розроблення механізму доведення інформації до побутових споживачів щодо цінових пропозицій для вибору постачальників за найбільш вигідними умовами;
‑ розроблення механізму залучення побутових споживачів електричної енергії до
управління попитом;
‑ розроблення програми державної підтримки кінцевих споживачів енергоресурсів на придбання обладнання для участі у
програмі управління енерговикористаням
2/2020

На реалізацію
заходів за
Програмою
«теплі кредити» передбачено:
2018: 0,5
млрд. грн.
2019: 0,4
млрд. грн. –
державного
бюджету, 195
млн. грн. ‑ з
місцевих бюджетів
2020: 0,4
млрд. грн.

Для вразливих споживачів надаються кредити на умовах відшкодування 35 % від суми
кредиту. Якщо у складі
ОСББ є родини-отримувачі субсидій, то
таке ОСББ отримує
відшкодування від 40
до 70 % суми кредиту
– залежно від кількості
субсидіантів.
Дані, які стосуються
відшукування за кредитами для вразливих
споживачів відсутні.

за принципом співфінансування; програми
державної підтримки впровадження енергоефективних заходів для промислових і комунальних підприємств;
‑ розроблення порядку віднесення споживачів енергоресурсів до категорії вразливих з урахуванням критеріїв, що характеризують не тільки майновий стан і доходи населення, але й уразливість споживачів щодо
альтернативних варіантів енергозабезпечення.
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РОЗВИТКОМ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Анотація
Статтю присвячено дослідженню питань інноваційного інструментарію структурної
політики управління розвитком аграрного сектору економіки.
Метою статті є дослідження та застосування інноваційних інструментів структурної
політики управління розвитком аграрного сектору економіки.
Наукова новизна. Визначено, що існує взаємозв’язок між типом економічних відносин та
моделлю управління, періодичністю процесів ускладнення та спрощення систем управління,
пов’язаних із базовим розподілом праці. При спрощені (скороченні) функцій державного управління на перший план виходять альтернативні організації. Тому актуалізуються принципи
належного врядування як елемент організаційно-управлінської системи політики, притаманний сучасним системам державного управління. Визначено логічні підсистеми структурної
політики управління розвитком аграрного сектору економіки. Розроблено та обґрунтовано
напрями і стратегічні пріоритети модернізаційної структурної політики в аграрному секторі економіки України.
Висновки. Забезпечення сталого розвитку аграрного сектору – визначальний пріоритет,
який повинна враховувати держава при розробці і здійсненні структурної політики. Реалізація концепції сталого розвитку за рахунок раціонального використання потенціалу сільського сектору, сільського господарства й суміжних галузей має стати головною компонентою
національного соціально-економічного зростання. Без відповідної структурної політики розвитку аграрного сектору рух в заданому напрямі є проблематичним. На такому баченні перспективи сьогодні наполягає усе передове світове співтовариство тому, що до аграрного сектору сформовані принципи економічної, екологічної та соціальної сталості. Усі вони пов’язані
з природою та діяльністю людини, а сільське господарство – частина природи, яка задіяна у
формуванні системи забезпечення головною компонентою людського існування – продовольством. Сталий розвиток аграрного сектору економіки нерозривно пов’язаний із забезпеченням
сталого розвитку сільських територій. І тут необхідним є врахування зарубіжного, зокрема
Європейського досвіду вирішення цієї проблеми. Вирішення даного питання вважаємо стратегічним для забезпечення конкурентоспроможного розвитку агропродовольчого комплексу
та сільських територій. Стратегічні пріоритети сталого розвитку аграрного сектору економіки мають узгоджуватися з глобальними рішеннями, які прийняті світовою спільнотою,
зокрема Цілями сталого розвитку 2030.
Ключові слова: економічний механізм, інновації, аграрний сектор, структурна політика,
державний механізм.
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INNOVATIVE TOOLS FOR STRUCTURAL POLICY MANAGEMENT FOR
AGRICULTURAL SECTOR DEVELOPMENT
Аbstract
The article is devoted to the research of innovative tools of structural policy of management of
development of agrarian sector of economy.
The purpose of the article is to investigate and apply innovative instruments of structural policy
for managing the development of the agricultural sector of the economy.
Scientific novelty. It is determined that there is an interrelation between the type of economic
relations and the management model, the frequency of the processes of complication and the
simplification of management systems related to the basic division of labor. With simplified (reduced)
functions of public administration, alternative organizations come to the fore. Therefore, the principles
of good governance are actualized as an element of the organizational and management system
of politics inherent in modern systems of public administration. The logical subsystems of structural
policy of management of development of agrarian sector of economy are defined. The directions and
strategic priorities of the modernization structural policy in the agrarian sector of the Ukrainian
economy have been elaborated and substantiated.
Conclusions. Ensuring the sustainable development of the agricultural sector is a decisive priority
that the state must take into account when formulating and implementing structural policies. The
implementation of the concept of sustainable development through the rational use of the potential
of the agricultural sector, agriculture and related industries should be a major component of national
socio-economic growth. Without a proper structural policy for the development of the agricultural
sector, the movement in a given direction is problematic. In this vision, all the advanced world
community is pushing for this perspective, so the principles of economic, environmental and social
sustainability have been formed in the agricultural sector. All of these are related to nature and human
activity, and agriculture is part of nature, which is involved in shaping the system of providing the main
component of its survival - food. The sustainable development of the agricultural sector is inextricably
linked to the sustainable development of rural areas. Here, too, the European experience of solving
this problem is necessary for consideration. We consider this issue as strategic for the competitive
development of the agro-food complex and rural areas. The strategic priorities for the sustainable
development of the agrarian sector of the economy should be consistent with the global decisions taken
by the world community, in particular the Sustainable Development Goals 2030.
Key words: economic mechanism, innovations, agrarian sector, structural policy, state
mechanism.
Постановка проблеми. Аграрний сектор, сільськогосподарська діяльність і, зокрема, результати їх функціонування набувають
глобального значення, що створює для України, яка володіє значним агроекономічним
потенціалом, передумови для підвищення
рівня національного добробуту. Тому в галузевому представленні структурна політика,
її економічний механізм організаційно мають забезпечувати структурні трансформації у напрямі інноватизації галузі та пов’язаних з нею секторів. Особливості структурної
політики в аграрному секторі полягають,
крім необхідності врахування впливу природно-кліматичного чинника на результативність проваджуваних заходів, у визнанні
вирішальної ролі сільського господарства
у забезпеченні значної частки соціальних
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аспектів сільського населення, а в цілому –
потреби населення країни та закордонних
споживачів у продовольстві різної якості та
асортименту; економічних інтересів суб’єктів
господарювання, місцевих та державних бюджетів, екологічних вимог та обмежень.
Модель проваджуваних заходів, які можна охарактеризувати як структурні, у вітчизняному аграрному секторі економіки за результатами проведеного аналізу та узагальнень можна віднести до базованої на моделі
ситуативного регулювання економіки (вибірковий контроль з покладанням на закони
ринку), як правило, з еволюційним впливом
на об’єкти структурної політики, адаптивним
типом модернізації та здебільшого пасивним
типом структурної політики [1]. З урахуванням курсу на лібералізацію економічних та
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господарських відносин, зміни акцентів контрольної системи з безпосередньо тотального контролю до функцій нагляду, вибіркового контролю, перевірки відповідальності
виробника, логічним виглядає необхідність
трансформації організаційно-управлінського
механізму відповідно до вимог часу.
Теоретико-методологічні
узагальнення дозволили нам прийти до висновку про
взаємозв’язок між типом економічних відносин та моделлю управління, періодичністю
процесів ускладнення та спрощення систем
управління, пов’язаних із базовим розподілом праці. При спрощенні (скороченні) функцій державного управління на перший план
виходять альтернативні організації. Тому
актуалізуються принципи належного врядування як елемент організаційно-управлінської системи політики, притаманний сучасним системам державного управління.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження питань інноваційного інструментарію структурної політики управління розвитком аграрного сектору економіки
завжди було актуальною темою для вітчизняних і зарубіжних вчених. На окрему увагу
заслуговують праці таких вчених-економістів,
як Собкевич О. В., Русан В. М., Юрченко А. Д.,
Ковальова О. В., Жураковська Л. А. [1; 3], Крючкова В. І. [5], Шабатура Т. С. [6], Гришова І. Ю.,
Кравчук А. О., Гнатьєва Т. М., Галицький О. М.,
Дяченко О. П. [7–11] та ін. У згаданих публікаціях досліджуються проблеми розвитку
аграрного сектору та окремі аспекти питань
інноваційного інструментарію структурної
політики управління розвитком аграрного
сектору економіки, однак подальших досліджень потребує визначення ключових інституційних проблем, що стримують розвиток
сільського господарства та впливають на економічну безпеку держави.
Метою статті є дослідження питань інноваційного інструментарію структурної політики управління розвитком аграрного сектору економіки.
Виклад основного матеріалу. Реалізація структурних пріоритетів трансформації
аграрного сектору економіки України може
бути успішною за умови продовження структурної реформи, яка розпочалася вже досить
давно, але й досі не завершена [2]. Процес
формування і реалізації управлінських рішень в системі структурної політики є кла2/2020

сичним управлінським процесом, циклічним
за своїм характером. Він включає етапи аналізу, визначення цілей та напрямів діяльності, впровадження, оцінки результатів та відповідного коригування [3].
Характерною особливістю структурної
політики управління в методологічного сенсі виступає багаторівневість етапів оцінки
та формування рішень. У даному випадку
ключовою системною необхідністю виступає
логічне підпорядкування і координування
трьох підсистем системи формування і реалізації структурної політики управління розвитком аграрного сектору економіки, а саме:
структурних орієнтирів (в якості цільових
пропорцій розвитку), стратегічних пріоритетів (як показників розвитку галузі динамічного та кількісного характеру), заходів щодо
досягнення поставлених цілей, інституційної системи (форм організації управління та
нормативно-правового середовища) їх впровадження (див. Рис. 1).
Структуроутворюючі заходи з формування галузевої інноваційної моделі повинні
стосуватися усіх рівнів господарсько-економічних відносин: мікро-, мезо-, макро- і мегарівня. Методично має бути врахований потенціал впливу ендогенних (внутрішніх), а
також екзогенних (зовнішніх) факторів.
Процес формування цілей функціонально залежний від чинників аграрної політики
в управлінні агарним сектором, таких як:
- макроекономічні очікування виробників
і сільських жителів щодо можливих результатів діяльності в аграрному виробництві;
- інституційно-правові умови господарювання й регуляторна державна політика;
- довгострокові пріоритети соціально-економічного розвитку села і сільських територій;
- фінансово-кредитне забезпечення і бюджетна підтримка сільськогосподарського
виробництва;
- ціноутворення на сільськогосподарську
продукцію та оподаткування виробництва;
- ситуація на глобальному ринку і динаміка попиту на вітчизняну агропродовольчу
продукцію;
- формування системи землекористування та регулювання земельних відносин;
- соціально-економічний стан сільських
територій і очікування селян в плані соціальної політики;
- демографічна ситуація на селі.
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Рис. 1. Логічні підсистеми структурної політики управління розвитком аграрного сектору економіки
І це при тому, що великого значення набувають зовнішні чинники впливу: кон’юнктура світового ринку продовольства; умови
торгівлі між країнами за двосторонніми угодами, доступу на ринки відповідно до Угоди
щодо вступу України до Світової Організації
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Торгівлі ГАТТ/СОТ, підписання Угоди DCFTA,
закріплених Цілей Сталого Розвитку 2030;
тенденцій змін клімату; стану науково-технічного прогресу [4].
Дослідження стратегічних та програмних документів з питань розвитку сільсько-
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го господарства дозволили виділити постійні завдання (цілі), які можна сприймати в
якості базових функцій органів управління
різного рівня розвитку аграрного сектору.
Ці загальні цільові напрями діяльності деталізуються в кожному програмному чи стратегічному документі шляхом встановлення
кількісних індикаторів досягнення. До них
належать:
- забезпечення продовольчої безпеки;
- підвищення конкурентоспроможності
вітчизняної продукції на світовому ринку
продовольства;
- розвиток виробництв продукції з високою доданою вартістю, зміцнення інвестиційної привабливості аграрного сектору;
- зменшення впливу сезонності на зайнятість сільського населення та соціальні
ефекти господарської діяльності;
- виконання природоохоронної функції
при провадженні господарської діяльності в
харчовій, переробний промисловості, а також
у сільському господарстві.
Стратегічний контекст структурної
політики у формуванні ідеології, реалізації практики регулювання слід поділити на
економічну (підтримувальну) й організаційно-управлінську (забезпечувально-координаційну) складові. Тому виходячи з цієї концептуальної конструкції й результатів попередніх досліджень, виділяємо для розробки
стратегічні напрями інституційного забезпечення як основу формування основних
пріоритетів структурної політики розвитку
аграрного сектору економіки. Обидва ці напрями вважаємо забезпечувальними в питаннях реалізації стратегії конкурентоспроможності галузі на внутрішньому й зовнішньому агропродовольчому ринку [5].
Стратегічні пріоритети інституційного
забезпечення реалізації структурної політики розвитку аграрного сектору економіки, за
нашими концептуальними оцінками, полягають у формуванні необхідних для забезпечення конкурентоспроможності інституційних умов. Певні дослідження з цієї проблематики, в плані визначення стратегічних пріоритетів інституційного забезпечення розвитку аграрного сектору в Україні, нами вже
проводилися, зокрема у складі авторського
колективу з підготовки аналітичної довідки
Національним інститутом стратегічних досліджень [1].
2/2020

У розробці й пропозиціях до реалізації
структурної політики в частині інституційного забезпечення ми спираємося на такий
важливий чинник як підписання Угоди про
асоціацію між Україною та Європейським
Союзом, а також створення в рамках цієї Угоди Зони вільної торгівлі з країнами ЄС. Тут
потрібно сконцентрувати увагу на обґрунтуванні бачення щодо визначення засад
аграрної політики з підвищення конкурентоспроможності агропродовольчого сектору, ефективного використання його сильних
сторін [6].
Передусім в рамках стратегії структурної політики необхідно створити передумови для інституційного забезпечення розвитку аграрної галузі в частині реалізації визначених пріоритетів (див. Рис. 2).
Вважаємо їх реалізацію об’єктивною
необхідністю для забезпечення конкурентоспроможності агропродовольчого сектору економіки. Інституційні засади цього
процесу закріплено у низці законодавчих та
програмних документів, на які потрібно спиратися практично. Сьогодні це перш за усе:
Угода про асоціацію між Україною та країнами ЄС; кодекси та закони України; програми
і концепції, а також стратегії розвитку аграрного сектору: Концепція Державної цільової
програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2022 року, Концепція розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018–2020 роки,
Концепція розвитку сільських територій та
План реалізації до неї та ряд інших документів, а також Плани дій Уряду на відповідний
рік (період), які визначають ключові завдання в сфері нормативно-правового забезпечення та відповідні організаційні заходи.
Особливого значення серед чинників
впливу на сільськогосподарське виробництва набуває питання зміни клімату. Результати впливу людини на навколишнє природне середовище стають все більш значимими та такими, що справляють все більший
вплив на життя населення планети. У зв’язку
зі зміною умов проживання та умов виробництва продовольства реальними стали такі
явища, як кліматичні біженці, розширення
поясу голоду та необхідність адаптації технологій виробництва та культур, що вирощуються, з огляду на паралельний процес
зростання населення планети.
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Рис. 2. Пріоритети структурної політики інституційного контексту у розвитку аграрного сектору в Україні
Зміна режиму забезпечення вологою
(нерівномірність опадів та зменшення рівня
ґрунтової вологи) поруч із зростанням середньої температури на 1,1°С протягом 1991–
2017 років (порівняно з середньою температурою за 1961–1990 роки, за інформацією
Українського гідрометцентру), обумовлює
необхідність адаптації сільського господарства до нестабільного й обмеженого вологозабезпечення, зростання чисельності днів з
високими температурами, зміщення природно-кліматичних зон (виникає потреба у їх
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перегляді) та зростання ризиків появи нетипових для території України хвороб тварин і
рослин, а також шкідників.
Вирішальну роль в удосконаленні інституційного й нормативно-правового забезпечення реалізації стратегічних пріоритетів структурної політики сталого розвитку
аграрного сектору, має відігравати співробітництво в широкому контексті: від проектів
розвитку до форм прийняття управлінських
рішень державними та громадськими партнерами [7].
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Ми розділяємо позицію про те, що: «Механізм співробітництва між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, приватним сектором у вигляді державно-приватного партнерства дозволяє
забезпечувати узгодження та врахування взаємних інтересів держави і бізнесу в реалізації
спільних інноваційно-інвестиційних проектів,
цільових галузевих програм тощо. Для держави основними перевагами такого партнерства є активізація інвестиційної діяльності,
ефективне управління майном, підвищення
ефективності ринкової інфраструктури, стимулювання підприємницької діяльності. Для
приватного бізнесу переваги, насамперед,
полягають у доступі до ресурсів, використання яких раніше було неможливим, спрощенні
дозвільних процедур, розширенні можливості
отримання пільгових кредитів на пільгових
умовах під державні гарантії» [8].
Звідси втілення ідеї про активізацію
інвестиційної діяльності, стимулювання
підприємництва сільськогосподарських та
несільськогосподарських видів діяльності,

розвитку сільських територій та збереження аграрної екосистеми, що зокрема і визначено нормами Закону України «Про державно-приватне партнерство». Цей Закон разом
із Господарським і Податковим кодексами
України становить правову базу для розробки й реалізації структурної політики в аграрному секторі національної економіки.
У практичному плані конкретно слід виділити впровадження «проектів державно-приватного партнерства в частині: забезпечення
функціонування та розвитку зрошувальних та
осушувальних (меліоративних) систем; будівництва та/або експлуатації морських і річкових портів та їх інфраструктури» [9].
Продовжуючи виклад змісту досліджуваного питання, зазначимо, що за нашої безпосередньої участі було сформовано концептуальні пріоритети, завдання, які вважаємо
обов’язковими для удосконалення інституційного забезпечення розвитку аграрного
сектору національної економіки, які ми відносимо до складових структурної політики
(див. Рис. 3).

Рис. 3. Напрями і стратегічні пріоритети модернізаційної структурної політики в аграрному секторі економіки України
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У розробці й реалізації структурної політики забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки потрібно обов’язково орієнтуватися на внутрідержавну соціально-економічну ситуацію в сільському розвитку, ринкову кон’юнктуру, а також на світові
тенденції, враховуючи чинники економічної
та продовольчої безпеки.
Розбудовуючи економічний механізм
структурної політики, його слід ідеологічно підпорядкувати необхідності посилення
конкурентних позицій на глобального ринку
і максимізація задоволення потреб внутрішнього споживача. Базисним же орієнтиром
інноватизації структурної політики розвитку аграрного сектору має стати максимально
можливе використання потенціалу експорту в стратегічній перспективі. Це головний
стратегічний пріоритет, до реалізації якого
за існуючих конкурентних умов і господарських традицій в агрогосподарському секторі поки що важко навіть наблизитися, але
потрібно діяти через механізм якісного інноваційного оновлення та реструктуризації. Проблема глобального рівня, бо по-суті
глобальний рівень конкурентоспроможності
для продукції вітчизняного агросектору – це
самоціль, адже обсяг внутрідержавного споживання, доходність не задовольняють потенційні можливості й інноваційні запити
агробізнесу [10].
Безумовно за рахунок якісної, дієвої
структурної політики, спираючись на все ще
високий аграрний науково-технологічний
потенціал, подолання ресурсного прокляття
галузі видається можливим. Проте, потрібна консолідація мотивацій і можливостей на
усіх рівнях організаційно-економічного механізму державного управління, ринку й підприємницького господарювання, що по-суті
представляється як реалізація загальновизнаної національної ідеї структурних трансформацій з чітко зрозумілими результатами. Також слід враховувати те, що в умовах
сучасного надзвичайно динамічного світу
і кардинального відставання національної
економіки від світових стандартів, вирішити
таке завдання можна лише за умови швидкоплинних якісних змін й інноваційно-технологічного стрибка [11].
Відповідно, на наше переконання, структурна політика розвитку аграрного сектору
економіки має передбачати стратегічні пер-
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спективи, виходячи з необхідності врахування сильних і слабких сторін галузі в оцінках
її конкурентоспроможності. Правильне визначення стратегічних перспектив, точок
дотику на які держава повинна акцентувати
регуляторні дії, концентрувати організаційно-економічну підтримку, є ключем до побудови ефективної системи регулювання.
В реальному секторі національної економіки, якщо в загальному оцінювати сучасний стан і тенденції функціонування галузей, сільське господарство виявилося однією
з найбільш доходних та інвестиційно-, інноваційно- привабливих галузей. Здійснюючи
структурну політику стимулювання аграрного сектору економіки в рамках моделі сталого розвитку, потрібно звернути увагу на
інноваційну діяльність, розробку інструментів її реалізації. Серед таких інструментів або
підходів можна назвати:
- розробку і цілеспрямовану реалізацію
програм фінансування відбору та підтримки
перспективних інноваційних проектів;
- сприяння впровадженню галузевих та
міжгалузевих інфраструктурних проектів;
- актуалізацію програм стимулювання
інноваційної активності науково-освітніх
установ, створення спеціалізованих галузево-орієнтованих дослідницьких центрів з
розробки інновацій;
- створення спеціалізованих, підтримуваних державою фінансово, організацій зі
стимулювання конкурентоспроможного розвитку агросектору.
Враховуючи значимість агропродовольчого сектору для розвитку економіки
України, створення спеціалізованих організацій для ефективної реалізації галузевої
структурної політики, вважаємо одним із
важливих завдань. Сьогодні, коли національна економіка поступово виходить з кризи,
потрібно максимально структурно підтримати позитивні тренди в аграрному секторі. Окрім класичних підходів до визначення
пріоритетів структурної політики через оцінювання перспективи зростання наприклад,
валового внутрішнього продукту, слід застосовувати креативні. Серед креативних підходів виділяємо зв’язок структурних змін з
фактором людського капіталу, формування
і розвиток якого забезпечує результативну
ефективність економічної діяльності в довгостроковій перспективі.
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Окрім цього необхідно чітко визначити драйвери змін, які здатні конструктивно
вплинути на розвиток аграрного сектору
економіки. Перш за усе – забезпечити трансформації зі сприяння від ресурсо-орієнтованої моделі, до інноваційної – сталого розвитку. Структурна політика повинна виходити
далеко за межі внутрішнього ринку, національної економіки, враховувати міжнародну
кон’юнктуру, адже продукція аграрного походження широко представлена в глобальних
ланцюгах формування вартості.
Розробка і впровадження структурної
політики із забезпечення стабільного функціонування сільськогосподарського виробництва та сталого розвитку аграрного сектору має вирішувати завдання мінімізації
впливу сезонності, а також відновлюваний
тип розвитку сільського господарства зі збереженням екосистеми.
Висновки. Забезпечення сталого розвитку аграрного сектору – визначальний
пріоритет, який повинна враховувати держава при розробці і здійсненні структурної
політики. Реалізація концепції сталого розвитку за рахунок раціонального використання потенціалу сільського сектору, сільського
господарства й суміжних галузей має стати
головною компонентою національного соціально-економічного зростання. Без відповідної структурної політики розвитку аграрного сектору рух у заданому напрямі є проблематичним. На такому баченні перспективи
сьогодні наполягає усе передове світове співтовариство, тому щодо аграрного сектору
сформовані принципи економічної, екологічної та соціальної сталості. Усі вони пов’язані
з природою та діяльністю людини, а сільське
господарство – частина природи, яка задіяна
у формуванні системи забезпечення головною компонентою його виживання – продовольством. Україна за ефективної структурної політики, завдяки унікальним ресурсам,
здатна отримати чималі соціальні, економічні, політичні дивіденди, адже її можливості
виробництва сільськогосподарських продуктів в рази перевищують власні потреби.
Сталий розвиток аграрного сектору економіки нерозривно пов’язаний із забезпеченням сталого розвитку сільських територій. І
тут необхідним до врахування є зарубіжний,
зокрема європейський, досвід вирішення цієї
проблеми. Це питання у своєму вирішенні
2/2020

вважаємо стратегічним для конкурентоспроможного розвитку агропродовольчого комплексу та сільських територій. Як зазначалося, стратегічні пріоритети сталого розвитку
аграрного сектору економіки мають узгоджуватися з глобальними рішеннями, які прийняті світовою спільнотою, зокрема Цілями
сталого розвитку 2030.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» В УКРАЇНІ
Анотація
Метою статті є висвітлення актуальних проблем правової підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» в Україні (на прикладі
першого (бакалаврського) рівня).
Наукова новизна полягає у проведенні аналізу існуючого стану якості правової освіти осіб,
які навчаються в українських вищих навчальних закладах за вказаною спеціальністю. Аналіз
здійснювався шляхом дослідження п’ятнадцяти освітньо-професійних програм «Публічне управління та адміністрування» на предмет наявності навчальних дисциплін правового спрямування у складі обов’язкових компонент цих програм. Аналізувався також стандарт вищої освіти за
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня,
затверджений у 2018 році Міністерством освіти і науки України. Встановлено, що наведений у
досліджуваному освітньому стандарті перелік спеціальних (фахових) компетентностей випускників є недостатнім, що послугувало підставою для обґрунтування конкретних пропозицій
стосовно його доповнення низкою додаткових компетентностей правового характеру.
Головний висновок, сформульований за результатами дослідження, полягає в тому, що,
на відміну від колишніх спеціальностей галузі знань «Державне управління», з моменту започаткування в Україні у 2015 році спеціальності «Публічне управління та адміністрування» істотно зменшився обсяг та змінився характер правової підготовки здобувачів вищої освіти за
спеціальністю 281 ПУА, розмита її концептуальна державно-управлінська основа, що цілком
прогнозовано призведе до зниження рівня правової компетентності випускників цієї спеціальності. Для підвищення ефективності правової освіти студентів спеціальності «Публічне
управління та адміністрування» запропоновано внести доповнення у відповідний стандарт
вищої освіти шляхом наведення понять «публічне управління та адміністрування», «сфера публічного управління та адміністрування», а також включення в нього низки спеціальних (фахових, предметних) компетентностей правового спрямування.
Ключові слова: вища освіта, державна служба, державне управління, компетентність,
правова підготовка, професійне навчання, публічне управління та адміністрування, стандарт
вищої освіти.
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RELEVANT PROBLEMS OF LEGAL TRAINING FOR HIGHER EDUCATION APPLICANTS
ON SPECIALTY «PUBLIC ADMINISTRATION AND MANAGEMENT» IN UKRAINE

Аbstract
The purpose of the article is to highlight the relevant problems of legal training in Ukraine
for higher education applicants on the specialty «Public Administration and Management» (on the
example of the first (bachelor) level).
The novelty lies through analysis of the current state of quality of legal education of persons
enrolled in Ukraine’s higher educational institutions on the specialty above-mentioned. We carried out
our analysis by looking through fifteen educational and professional programs on «Public Administration
and Management» for availability of legal disciplines as mandatory components of these programs. The
subject of our analysis was also the standard of higher education by the specialty «Public Administration
and Management» for the first (bachelor) level approved in 2018 by the Ministry of Education and
Science of Ukraine. We established that the list of special (professional) competencies of the graduates
given in the specified educational standard was insufficient, which served as a basis for substantiating
specific proposals to supplement it with a number of additional competencies of a legal nature.
The main conclusion formulated by the results of the research, is that, unlike the previous
specialties of the field of study «State administration», since the beginning of the specialty «Public
Administration and Management» in 2015, they have significantly reduced the scope and changed
the nature of legal training for higher education applicants on this specialty, blurred its conceptual
state-administrative basis, which would inevitably lead to a decrease in the level of legal competence
of the graduates. To increase the efficiency of legal education of students of the specialty «Public
Administration and Management», we propose to supplement the relevant standard of higher
education by implementing the concepts of «public administration and management», «sphere of
public administration and management», as well as including in it a number of special (professional,
subject) legal competencies.
Key words: higher education, state service, state administration, competence, legal training,
vocational training, public administration and management, higher education standard.
Постановка проблеми. Практична реалізація конституційних положень про те,
що Україна є правовою державою, в якій визнається і діє принцип верховенства права [1, ст. 1, 8], а також процеси реформування
в різних сферах державного управління потребують професійно підготовлених управ-
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лінських кадрів із державницьким мисленням та високим рівнем правосвідомості.
У Програмі діяльності Кабінету Міністрів України (далі – КМУ), схваленій постановою Верховної Ради України
від 04.10.2019 р. № 188-IX, констатується,
що якість вищої освіти не відповідає очіку-
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ванням роботодавців, студентів та суспільства в цілому. Понад 70 % українців вважають якість вищої освіти в Україні середньою,
низькою або дуже низькою [2].
Своєю чергою, у Стратегії реформування
державного управління України на період до
2021 року, схваленій розпорядженням КМУ
від 24.06.2016 р. № 474 (із змінами), відзначається, що якість підготовки та підвищення
кваліфікації державних службовців не відповідає сучасним викликам. Зміст професійного навчання державних службовців не відповідає наявним потребам у такому навчанні [3].
Аналогічні висновки щодо якості освіти
державних службовців наведено у Концепції
реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих
держадміністрацій, їх перших заступників та
заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, схваленій розпорядженням КМУ від 24.06.2016 р.
№ 974-р, де вказано, що ця система не відповідає сучасним вимогам до якості та змісту
освіти. Зокрема, зміст освітньо-професійних
програм (далі – ОПП) підготовки фахівців за
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», освітніх програм підвищення кваліфікації лише частково враховує цілі
та завдання, які стоять перед державними
службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування [4].
Починаючи з 2015–2016 навчального
року в Україні було започатковано підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю
«074 Публічне управління та адміністрування» за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями [5]. Однак, вже у вересні 2016 р. до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого
постановою КМУ від 29.04.2015 № 266, було
внесено зміни щодо введення самостійної
галузі знань – «28 Публічне управління та адміністрування» та спеціальності «281 Публічне управління та адміністрування» (далі –
281 ПУА) [6].
Необхідно відзначити, що з моменту запровадження в Україні спеціальності 281 ПУА
у системі професійної підготовки державних
службовців відбулися кардинальні трансформації, які торкнулись її інституційної складової, правових засад функціонування, змісту
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освітніх програм. Так само відчутні структурні зміни відбулися і в системі вищої освіти.
Наведені обставини викликали інтерес
до вивчення впливу таких змін на якість та
ефективність правового навчання здобувачів вищої освіти за спеціальністю 281 ПУА, у
рамках якого, в тому числі, здійснюється підготовка майбутніх управлінських кадрів для
органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, інших юридичних осіб публічного права.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. За період існування напряму підготовки та галузі знань «Державне управління»
(1997–2015 рр.) різноманітним аспектам
професійного навчання державних службовців у рамках магістерських програм присвячено велику кількість наукових праць. Вагомий внесок у дослідження цієї проблематики
внесли вітчизняні науковці: К. О. Ващенко,
Н. А. Липовська, В. І. Луговий, В. М. Мартиненко, О. Ф. Мельников, С. М. Серьогін, С. К. Хаджирадєва та інші вчені.
Більшість публікацій, що вийшли друком після появи у національному освітньому просторі галузі знань і спеціальності
281 ПУА, містять спроби осмислення понятійно-термінологічного апарату, предметної
сфери публічного управління та адміністрування, з’ясування її відмінностей від державного управління, а також позитивні оцінки
факту запровадження згаданої освітньої спеціальності.
Про концептуальні підходи Національної академії державного управління при
Президентові України (далі – НАДУ) до змісту правової освіти фахівців спеціальності
281 ПУА можна зробити висновки, ознайомившись із виданими у 2016 р. та 2018 р.
навчальними посібниками з правових засад
державного та публічного управління [7; 8].
Однак, слід констатувати, що питання змісту та обсягу правового навчання кадрів для публічної сфери (органів державної
влади, органів місцевого самоврядування,
громадських об’єднань, інших юридичних
осіб публічного права), його ефективності
є недостатньо дослідженим. Як правило, ця
тематика фрагментарно висвітлюється науковцями під час розгляду більш широкої
та комплексної проблематики становлення
загальнонаціональної системи професійної
підготовки публічних службовців.
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Згаданий вище напрям досліджень є
особливо актуальним щодо підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 ПУА, оскільки з 2015 року до цього процесу було залучено велику кількість нових навчальних закладів по всій країні1, переважна більшість яких
не мала потрібного інституційного досвіду в
цій царині.
Метою статті є висвітлення актуальних проблем правової підготовки здобувачів
вищої освіти за спеціальністю 281 ПУА (на
прикладі першого (бакалаврського) рівня) в
Україні та обґрунтування шляхів підвищення
її рівня в сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу. Положення частини другої статті 19 Конституції
України про те, що органи державної влади
та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України, є засадничою конституційною нормою
щодо функціонування всієї системи державного управління.
З огляду на це, якісна правова освіта
державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, в межах
якої вони будуть здобувати знання чинного
законодавства України, зокрема стосовно завдань, функцій, виду і меж відповідальності
державних органів, їхніх посадових осіб, механізмів здійснення ними своїх повноважень,
а також опановувати вміння та навички правильного правозастосування в управлінській
практиці, має бути центральною ланкою
професіоналізації державно-управлінських
кадрів.
Як відомо, в енциклопедичних джерелах з державного управління прийнято виділяти два основних підходи до розуміння
його змісту: американський та європейський.
Американський підхід розглядає державне
управління як галузь, що зорієнтована на всі
процеси і функції управління в спектрі повноважень держави, та включає законодавчу,
виконавчу і судову гілки влади. Другий, так
1
За даними Єдиної державної електронної бази
з питань освіти станом на 13.02.2020 в Україні налічується 103 заклади вищої освіти, які мають право на провадження освітньої діяльності з підготовки бакалаврів
за спеціальністю 281 ПУА та 124 таких заклади, що мають право на підготовку магістрів за відповідною спеціальністю.
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званий, європейський підхід розглядає державне управління як підгалузь права (виділено
нами – прим. авт.) [9, с. 157; 10, с. 150].
Автор першого в Україні посібника з питань правового забезпечення державного
управління Скрипничук В. М. ще у 2008 році
слушно зазначав, що європейська модель
державного управління характеризується
розгалуженою й дуже розвиненою системою
права, коли кваліфікований управлінець, в
першу чергу, повинен мати добру юридичну
підготовку (виділено нами – прим. авт.). Вибір Україною шляху європейської інтеграції
автоматично призводить до необхідності
орієнтації на впровадження європейської моделі державного управління [11, с. 8].
Із цими думками науковця, що і сьогодні
є актуальними, складно не погодитися, проте
вважаємо за потрібне відзначити, що забезпечення високого рівня правової культури
керівних кадрів має бути одним із ключових
завдань їхньої професійної підготовки незалежно від зовнішньополітичних пріоритетів
керівництва країни.
На зміст вищої освіти за спеціальністю
281 ПУА визначальний вплив повинні мати
норми Конституції України, законів (передусім, «конституційних»), а також підзаконних
нормативно-правових актів (постанов КМУ,
наказів Міністерства освіти і науки України (далі – МОН), Національного агентства
України з питань державної служби (далі –
НАДС) тощо). У цьому контексті базовими
є закони України: «Про державну службу»
від 10.12.2015 р. № 889-VIII, «Про службу
в органах місцевого самоврядування» від
07.06.2001 р. № 2493-III, «Про Кабінет Міністрів України» від 27.02.2014 р. № 794‑VII,
«Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 р. № 3166-VI, «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 р.
№ 586-XIV, «Про місцеве самоврядування в
Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР, «Про
вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII,
а також Угода про асоціацію між Україною,
з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої
сторони, ратифікована Законом України від
16.09.2014 р. № 1678-VII.
Слід звернути увагу на те, що чинне Положення про систему професійного навчання
державних службовців, голів місцевих дер-
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жавних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого
самоврядування та депутатів місцевих рад,
затверджене постановою КМУ від 06.02.2019
№ 106 [12], не встановлює чітких вимог до
змісту професійного навчання вказаної категорії осіб.
У той же час, попередня редакція аналогічного Положення (що діяла з липня
2010 року по лютий 2019 року) містила норму стосовно того, що підготовка магістрів із
публічного управління та адміністрування
передбачає здобуття поглиблених правових
(тут і нижче виділено нами – прим. авт.),
економічних, політологічних, управлінських,
соціально-гуманітарних, психолого-педагогічних, фахових та інших знань, необхідних
для нормативно-правового, організаційно-розпорядчого та консультаційно-дорадчого забезпечення діяльності органів, на які
поширюється дія Законів України «Про державну службу», «Про місцеві державні адміністрації» та «Про службу в органах місцевого самоврядування» [13, п. 6].
Відповідно до положень освітнього законодавства України конкретні вимоги до
змісту освіти повинні встановлюватися у відповідних стандартах.
Згідно зі ст. 10 Закону України «Про
вищу освіту» стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до освітніх програм вищої
освіти, які є спільними для всіх освітніх програм у межах певного рівня вищої освіти та
спеціальності [14].
Саме стандартом вищої освіти мають
визначатися вимоги до освітньої програми,
зокрема щодо переліку обов’язкових компетентностей випускника та нормативного
змісту підготовки здобувачів вищої освіти,
сформульованого у термінах результатів
навчання [14, ч. 3 ст. 10].
На
сьогодні
наказом
МОН
від 29.10.2018 р. № 1172 затверджено лише
стандарт вищої освіти за спеціальністю ПУА
однойменної галузі знань для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (далі –
Стандарт бакалавра 281 ПУА) [15], а стандарт вищої освіти за цією спеціальністю для
другого (магістерського) рівня вищої освіти
перебував на фаховій та методичній експертизі.
Отже, проаналізуємо Стандарт бакалавра 281 ПУА стосовно наявності вимог до змі2/2020

сту та результатів правової підготовки здобувачів вищої освіти відповідного рівня.
Цей відомчий нормативний документ
містить 13 загальних та 11 спеціальних (фахових, предметних) компетентностей випускників, певну частку яких може бути здобуто
ними лише за результатами кваліфікованого
правового навчання. Зокрема, це така загальна компетенція: «здатність реалізувати свої
права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства
права, прав і свобод людини і громадянина
в Україні», а також спеціальні компетентності: «здатність забезпечувати дотримання
нормативно-правових та морально-етичних
норм поведінки», «здатність готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати» [15, розд. IV].
Визначена у Стандарті бакалавра
281 ПУА інтегральна компетентність випускника: «здатність розв’язувати складні
спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що
передбачає застосування теорій та наукових методів відповідної галузі і характеризується комплексністю та невизначеністю
умов» [15, розд. IV], на наш погляд, також чітко вказує на необхідність поглибленої правової підготовки здобувачів вищої освіти за
цією спеціальністю. Ця думка ґрунтується на
тому, що складність вирішуваних практичних завдань та проблем у галузі публічного
управління, та ще й в умовах невизначеності,
потребує постійної компетентної правової
самооцінки службовцями органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права
власних дій/бездіяльності на предмет їхньої
законності.
У розділі V «Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання» Стандарту бакалавра 281 ПУА наведено 16 позицій результатів навчання, зокрема: «знати
стандарти, принципи та норми діяльності у
сфері публічного управління та адміністрування», «знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері
публічного управління та адміністрування» [15, розд. V].
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Беручи до уваги наведене раніше обґрунтування актуальності правової освіти
державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування в сучасних
умовах державотворення України, подібний
мінімалізм Стандарту бакалавра 281 ПУА
щодо встановлення правових компетентностей випускників є незрозумілим.
Вважаємо, що перелік спеціальних (фахових, предметних) компетентностей випускника має бути значно ширшим, тому його
доцільно доповнити такими позиціями:
«- здатність юридично обґрунтовано
застосовувати в управлінській діяльності
норми чинного конституційного та адміністративного законодавства, дотримуючись
принципу законності в діяльності органів публічної влади;
- здатність кваліфіковано розробляти
проекти нормативно-правових актів та впроваджувати на практиці їхні положення, ґрунтуючись на глибоких знаннях законодавчої
бази щодо правового статусу органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
а також правил нормопроектуальної техніки;
- здатність демонструвати правомірну
поведінку та високий рівень правової культури під час роботи на керівних та інших
посадах в органах державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємствах,
установах та організаціях»1.
Прикметним є зазначення у стандарті
того, що його розглянуто НАДС, з чого можна
зробити висновок про те, що цей нормативний освітній документ було погоджено відповідним центральним органом виконавчої
влади саме у чинній редакції.
З метою правильної оцінки ситуації
щодо сьогоднішнього ставлення держави до
регламентації нормативних вимог до змісту
та обсягу правової освіти публічних управлінців доцільно, використовуючи метод історичного аналізу, звернутись до Галузевого

Формулювання відповідних компетенцій та
їхня кількість, беручи до уваги існуючі рекомендації до
підготовки стандартів вищої освіти, а також наявний
досвід правової підготовки фахівців у межах галузі знань
«Державне управління» можуть бути предметом окремої
експертної дискусії. У цьому контексті становить інтерес
більш детальний перелік правових компетентностей
здобувачів вищої освіти за спеціальністю 281 ПУА, наведений у навчальних посібниках: «Право в державному
управлінні» (К., НАДУ, 2016) [7, с. 14–16], «Право в публічному упралінні» (К., НАДУ, 2018) [8, с. 12–14].
1

114

стандарту вищої освіти підготовки магістрів
спеціальності 8.150101 «Державна служба»
напряму підготовки 8.150000 «Державне
управління», який наразі не діє, але був чинним з 28.09.2004 (далі – Стандарт магістра
«Державна служба» (2004)) [16].
Так, наприклад, Додаток А до Освітньо-кваліфікаційної характеристики Стандарту магістра «Державна служба» (2004)
містив на декількох сторінках детальний та
широкий перелік виробничих функцій, типових задач діяльності та умінь, якими повинні володіти випускники вищого навчального
закладу, значна частка яких забезпечувалася шляхом правового навчання здобувачів
вищої освіти. Своєю чергою, у Додатку А до
Освітньо-професійної програми підготовки
магістрів спеціальності 8.150101 «Державна
служба» наводився перелік змістових модулів, вивчення яких давало змогу отримати
відповідні знання та вміння [16].
У Додатку Б «Рекомендований перелік
навчальних дисциплін і практик» до Освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 8.150101 «Державна
служба» у вирівнювальному циклі пропонувалося вивчення навчальної дисципліни
«Право», що включала блоки змістових модулів: «Теорія права та держави», «Конституційне право України», «Адміністративне
право України», «Трудове право України», а у
нормативному циклі – навчальної дисципліни «Правове забезпечення державного регулювання» з блоками змістових модулів: «Методологія правового забезпечення державного управління», «Право (нормо) творчість
в державному управлінні», «Право (нормо)
застосування в державному управлінні»,
«Правове регулювання людського вимірювання державного управління» [16].
На нашу думку, чинний Стандарт бакалавра 281 ПУА за якістю (структурою,
обсягом та змістом) значно поступається
Стандарту магістра «Державна служба»
(2004), а з точки зору обов’язкової для документу такого характеру нормативної регламентації вимог до змісту освіти, він не
створює необхідного регулюючого впливу на
фахову підготовку її здобувачів (виділено
нами – прим. авт.), оскільки його ключові
положення є абстрактними, неконкретними, не відповідають принципу правової визначеності.
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Одним із вагомих доказів цього твердження слугує відсутність до цього часу у
Стандарті бакалавра 281 ПУА (так само, як і у
будь-яких інших законодавчих актах) нормативного визначення понять «публічне управління», «публічне адміністрування», «сфера
публічного управління та адміністрування»,
що ускладнює розуміння наведеної у ньому
предметної області (об’єкту вивчення та діяльності, цілей навчання тощо), інтегральної та окремих компетентностей, а також результатів навчання випускників.
З метою з’ясування емпіричним шляхом,
яким чином окреслені вище недоліки Стандарту бакалавра 281 ПУА впливають на ефек-

тивність правової освіти студентів, нами
проаналізовано 15 ОПП закладів вищої освіти за вказаною спеціальністю1 (було використано інформацію, розміщену на веб-сайтах у
мережі Інтернет).
Аналіз передбачав установлення наявності серед обов’язкових компонент відповідних ОПП навчальних дисциплін правового
характеру. У 14 навчальних закладах освітні
програми, що аналізувалися, мають назву
«Публічне управління та адміністрування»,
а в 1 закладі (Український державний хіміко-технологічний університет) – ОПП «Місцеве самоврядування і економіка регіонального розвитку» (Табл. 1).

Таблиця 1
Правові дисципліни в ОПП підготовки бакалаврів за спеціальністю 281 ПУА
закладів вищої освіти

№
з/п

Найменування вищого
навчального закладу

1.

Білоцерківський
національний аграрний
університет*

Назва освітніх компонент (навчальних дисциплін) правового
характеру (кількість кредитів ЄКТС, форма підсумкового
контролю)
Обов’язкові компоненти2
_

Трудове право (3 кр., залік)
Господарське право
(5 кр., іспит)

_

Правознавство (3 кр., залік)
Конституційні основи публічної
влади (5 кр., іспит)
Адміністративне право (7 кр.,
іспит)
Конституція, право та
врядування (5 кр., іспит)

2.

Вінницький торговельноекономічний інститут
Київського національного
торговельноекономічного
університету*

3.

Запорізька державна
інженерна академія

4.

Запорізький
Адміністративне право (3 кр.,
національний університет залік)
Конституційне право (5 кр.,
іспит)
Основи демократії та права
людини (5 кр., іспит)

5.

Житомирський державний технологічний
університет*

Вибіркові компоненти

Правознавство
(6 кр., іспит)
Теорія держави і права, (6 кр.,
іспит)

Господарське право (5 кр., іспит)
Історія і теорія держави і права
(3 кр., залік)
Правове забезпечення
державної служби (7 кр., залік)

Бюджетне право
Конституційне право
Муніципальне право
Адміністративне право
Право соціального забезпечення
Адміністративне судочинство
(на кожну дисципліну по 6 кр.,
іспит)

_

_

ОПП обиралися методом випадкової вибірки.
У обов’язкових компонентах ОПП підготовки бакалаврів за спеціальністю 281 ПУА закладів вищої освіти
позначених у Табл. 1 символом «*» цикли загальної та професійної підготовки не виокремлені.
1
2

2/2020

The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine 115

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
6.
7.

8.
9.

Івано-Франківський
Адміністративне право (5 кр.,
національний університет іспит)
нафти і газу
Конституційне право (6 кр.,
іспит)
Криворізький
національний університет

_

Мукачівський держав-ний Право (правознавство,
університет
господарське, трудове,
адміністративне право)
Одеський національний
політехнічний
університет

10. Український державний
хіміко-технологічний
університет

Теорія держави і права (7,5 кр.,
іспит)
Конституційне право,
(5 кр., іспит)
«Правознавство»
(4 кр., залік)

11. Харківський
національний
аграрний університет
ім. В. В. Докучаєва

Правознавство
(3 кр., залік)
Адміністративне право
(4 кр., іспит)

13. Херсонський державний
аграрний університет

Правознавство (4 кр., іспит)

14. Центральноукраїнський
національний технічний
університет*

Право (6 кр., іспит)

12. Харківський
національний
економічний університет
ім. Семена Кузнеця

15. Чернігівський
національний
технологічний
університет*

_

Аналіз даних, наведених у Табл. 1, дозволяє зробити такі висновки:
1. Освітні компоненти (дисципліни)
правового характеру присутні в ОПП усіх
п’ятнадцяти закладів вищої освіти, що були
предметом аналізу. При цьому, мають місце
суттєві розбіжності при визначенні їхнього
місця у складі відповідної ОПП (обов’язкові/
вибіркові компоненти, цикли підготовки: загальний/професійний/за вибором), кількості відповідних дисциплін, їх назві, формах

116

_

_
Конституція та врядування
(5 кр., іспит)
Правові засади та техніка
адміністративної діяльності
(4 кр., залік)
Вступ до Європейського права
(5 кр., залік)
_

Правознавство
(1,5 кр., залік)
Адміністративне право (3 кр.,
залік)
Правове забезпечення
державної служби
(7 кр., залік)
_
Навчальна дисципліна
правового спрямування (5 кр.,
іспит)

Основи конституційного права
(4 кр., залік)
Трудове право (3 кр., залік)
Господарське право (3 кр., залік)
Адміністративне право (4 кр.,
залік)
Правове середовище ведення
бізнесу (5 кр., іспит)
Адміністративне право (2 кр.,
залік)

Правове забезпечення
державного управління, (3 кр.,
залік)

контролю знань та обсязі відведених на вивчення кредитів ЄКТС.
2. У п’яти закладах вищої освіти (30 %)
правові навчальні дисципліни відсутні серед
обов’язкових компонент ОПП підготовки бакалаврів спеціальності 281 ПУА, а ще у двох
таких закладах (п. п. 10, 13 Табл. 1) відповідні дисципліни відсутні у «Циклі професійної
підготовки». Таким чином, в ОПП семи вищих навчальних закладів, що складає майже
половину (46,7 %) з числа проаналізованих
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нами програм, дисципліни правового характеру відсутні як обов’язкові освітні компоненти.
3. В абсолютній більшості ОПП відсутні
як обов’язкова навчальна дисципліна «Правове забезпечення державного управління»
або її аналоги: «Правове забезпечення публічного управління», «Правові засади публічного управління», «Правове регулювання публічного управління». Так, ОПП лише
одного закладу вищої освіти (п. 15 Табл. 1)
включає дисципліну «Правове забезпечення
державного управління», і то як одну із вибіркових компонент.
4. Включення в деякі ОПП підготовки бакалаврів спеціальності 281 ПУА таких компонент правового спрямування, як: «Господарське право» (п. 1, 5 Табл. 1), «Правові засади
та техніка адміністративної діяльності» (п. 7
Табл. 1), «Правове середовище ведення бізнесу» (п. 14 Табл. 1), на наш погляд, є доволі
дискусійним з огляду на їхню затребуваність
та доцільність для набуття здобувачами відповідної освіти компетентностей, необхідних для роботи у сфері публічного управління та адміністрування.
5. Відсутні уніфіковані підходи уповноважених закладів вищої освіти до розуміння
значення, місця та ролі правового навчання
у змісті професійної підготовки здобувачів
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 ПУА.
Висновки та пропозиції. Головний висновок, який можна зробити за результатами
аналізу Стандарту бакалавра «281 ПУА» та відомостей, поданих у Табл. 1, полягає в тому,
що, на відміну від колишніх спеціальностей
галузі знань «Державне управління», істотно зменшився обсяг та змінився характер
правової підготовки здобувачів вищої освіти
за спеціальністю 281 ПУА, розмита її концептуальна державно-управлінська основа, що
цілком прогнозовано призведе до зниження
рівня правової компетентності випускників
цієї спеціальності (виділено нами – прим.
авт.).
Наведена ситуація викликана як об’єктивними, так і суб’єктивними причинами.
До об’єктивних слід віднести, передусім, наявні недоліки чинного Стандарту бакалавра
«281 ПУА», в той час як суб’єктивні чинники
зниження ефективності правового навчання
студентів спеціальності 281 ПУА полягають
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у недооцінці деякими закладами вищої освіти нагальної потреби формування ґрунтовних правових компетентностей у майбутніх
службовців органів державної влади, місцевого самоврядування, інших юридичних осіб
публічного права, а також у незалученні до
викладання правових дисциплін кваліфікованих науково-педагогічних працівників.
З точку зору стратегічних перспектив професійної підготовки фахівців для
системи державного управління, наведені
тенденції у масштабах країни є дуже небезпечними, оскільки після нововведення у
2015 році спеціальності ПУА управлінська
освіта в Україні набула масового характеру,
одночасно знизилася ефективність правової
підготовки її здобувачів (виділено нами –
прим. авт.).
Слід підкреслити, що дисципліна «Правові засади публічного управління» (або
«Правове регулювання публічного управління») є міждисциплінарною, адже ґрунтується
на комплексному поєднанні знань у галузі
загальної теорії держави і права, теорії державного управління, конституційному, адміністративному та міжнародному публічному
праві, а також, частково, й інших галузях права та законодавства (цивільному, фінансовому, трудовому тощо).
Освітні програми та навчальні плани підготовки бакалаврів за спеціальністю 281 ПУА однозначно мають включати як
обов’язкову компоненту дисципліну «Правові засади публічного управління» (хоча, на
нашу думку, краще використовувати назви:
«Правові засади державного управління»,
«Правове регулювання державного управління») в обсязі не менше 7 кредитів ЄКТС,
оскільки вона має фундаментальне значення для формування професійної компетентності фахівців згаданої спеціальності, їхньої
правової культури, державницького мислення та світогляду загалом.
Для розуміння концепції та змісту цієї
дисципліни, а також в цілях підготовки її навчально-методичного забезпечення, доцільною може стати її структура, що запропонована розробниками навчального посібника
«Право в державному управлінні» (К., НАДУ,
2016) [7], в якому, на наш погляд, на належному рівні та зрозумілою мовою подані інтегровані знання з питань теорії держави і права, конституційного та адміністративного
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права в обсязі, достатньому для підготовки
бакалаврів цієї спеціальності.
З метою підвищення ефективності правового навчання здобувачів вищої освіти
першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 281 ПУА вбачається за доцільне терміново вжити низку тактичних заходів:
- внести доповнення у Стандарт бакалавра 281 ПУА шляхом наведення понять
«публічне управління та адміністрування»,
«сфера публічного управління та адміністрування» (аналогічні пропозиції є актуальними
також щодо проекту стандарту вищої освіти
для другого (магістерського) рівня [17]);
- доповнити відповідний освітній стандарт низкою спеціальних (фахових, предметних) правових компетентностей випускника,
які нами пропонувалися вище.
Перспективи подальших розвідок.
Перспективними напрямами наукових досліджень є обґрунтування конструктивних
пропозицій державотворчого характеру стосовно реформування національної системи
підготовки державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, а також питання щодо шляхів підвищення ефективності форм та методів правового
навчання як важливої складової професійної підготовки кадрів для органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права.
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ADAPTIVE MANAGEMENT APPROACH DEVELOPMENT OF SEA PORTS
Abstract
The article is devoted to the elaboration process of developing appropriate mechanisms to
adapt management development seaports. Trends taking place in the system of national marine
port infrastructure, actively cause effects on the complementary relationship between industrial and
organizational management subsystems of units. This requires the creation of adaptive management of
sea ports, given the specificity of the present stage of the national maritime industry.
The purpose of the article is the development and implementation of an adaptive management
approach to development, the use of which will increase the possibility of the enterprise promptly
implement adaptive measures appropriate to the crisis of internal and external business environment.
Scientific novelty. Researching the key purpose and directions of using an adaptive management
approach to development of seaports, the following correspondence was identified:
- in case the phase of deep crisis of a seaport whose development status defined as insolvent,
priority is given to the use of organizational and legal instruments, the purpose of which is to remove
the seaport from the crisis and create conditions for its sustainable development;
- in case the actual status of the development of a seaport defined as satisfying, but prospects of its
further functioning are unpredictable, the advantage is given to the use of technical and technological
or management tools, the purpose of which is to restore the status of solvency of the seaport and to
increase its level of competitiveness.
Technical and technological, management tools are also used in case the seaports being in a state
of development, which is characterized as successful, in order to strengthen the market position of the
enterprise in the maritime transport services market.
Conclusions. Thus, according to the research we use the urgency adaptive approach to
management of development of sea ports, and the direction of appropriate transformational changes
using a specific set of tools. Based on the aforementioned dominant singled out the concept of
«adaptive management approach seaport development» as a complex adaptive management measures
aimed at the solution of two key issues, namely the survival port in terms of the crisis by implementing
the necessary protective reactions; if need updating or improving the process of adapting the port in
order to implement its development strategy.
2/2020
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АДАПТИВНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МОРСЬКИХ ПОРТІВ
Анотація
Статтю присвячено опрацюванню процесу розробки відповідних механізмів адаптування
системи управління розвитком морських портів. Тенденції, які відбуваються в системі
розвитку вітчизняної морської портової інфраструктури, впливають на комплементарний
зв’язок між виробничою та організаційною підсистемами управління її підрозділами. Це
вимагає створення систем адаптивного управління діяльністю морських портів, враховуючи
специфіку розвитку на сучасному етапі національної морської індустрії.
Метою статті є розробка та запровадження адаптивного підходу до управління
розвитком морських портів, використання якого підвищить можливість підприємств
своєчасно впроваджувати ефективні адаптивні заходи до кризових явищ зовнішнього та
внутрішнього бізнес-оточення.
Наукова новизна. Дослідивши ключову ціль та напрямки використання адаптивного
підходу до управління розвитку морських портів, визначено таку відповідність:
– за умов перебування у фазі глибокої кризи морського порту, стан розвитку якого
визначається як неплатоспроможний, перевага надається використанню саме організаційноправового інструментарію, ціль використання якого криється у виведенні морського порту з
кризи та створенні умов для його сталого розвитку;
– за умов, коли фактичний стан розвитку морського порту характеризується, як
задовільний, але при цьому перспектива його подальшого функціонування є непередбачуваною,
перевага надається використанню саме техніко-технологічного чи управлінського
інструментарію, ціллю використання яких є відновлення стану платоспроможності
морського порту та підвищення рівня його конкурентоспроможності;
– техніко-технологічний та управлінський інструментарій також використовується
у разі перебування морських портів у стані розвитку, який характеризується як успішний, з
метою посилення ринкових позицій підприємства на ринку морських транспортних послуг.
Висновки. Відповідно до проведеного дослідження нами обґрунтовано актуальність
застосування адаптивного підходу до управління розвитком морських портів, визначено
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напрямки введення відповідних трансформаційних змін із використанням набору конкретного
інструментарію. На основі означених домінант виокремлено концепт «адаптивний підхід
до управління розвитком морського порту» як комплекс адаптивних заходів управління,
орієнтованих на розв’язання двох ключових проблем: забезпечення виживання порту в
умовах дії кризових явищ шляхом запровадження необхідних захисних реакцій; у разі потреби
оновлення чи удосконалення процесу адаптації порту з метою забезпечення реалізації
стратегії його розвитку.
Ключові слова: морські порти, стратегічний розвиток, управління, кризові стани,
реновація, адаптація.
Formulation of the problem. The constant
change of the competitive environment, as well
as the influence of crisis phenomena, puts the
need for the domestic enterprises, in particular
seaports, to find new development approaches
and activity management, as they become
unable to make necessary adjustments in time
to the developed strategy. In this regard, the
problem of developing and implementing an
adaptive management approach is getting more
attention, that will increase the enterprise’s
ability to implement appropriate adaptive
measures to the crisis phenomena of the
external and internal business environment.
The adaptive approach as a whole
determines that the enterprise as a single
holistic system of development is constantly
in the process of adaptation to the market
conditions, and therefore it should continuously
implement the corresponding transformational
changes.
Analysis of recent researches and publications. The issues of development of the maritime industry in Ukraine were investigated by
M. Maltsev, V. Miroshko, O. Merkt, O. Diachenko, I. Grуshova, O. Karpenko, G. Prodchenko,
O. Nikoluk, V. Haustova, P. Marchuk and other
authors [1–8]. In their point of view, the adaptive approach is characterized by situational and
flexible features, which makes it possible to embody the adaptation measures not only into the
activity of the enterprise, but also into the management system.
It should be noted that the adaptive
approach is based on the use of the attribution
«adaptation», the content of which is disclosed
in a response to transformational changes
in the conditions of development that will
generate factors for reducing the efficiency of
the enterprise development. Hence, the adaptive
approach practically requires the systematic
monitoring of the external conditions of the
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enterprise development and, as a consequence,
implemention of appropriate management
directions to eliminate or minimize its negative
impact on the implementation of the strategic
priorities of the enterprise.
Today, it is rational to explore the adaptive
approach by the following actions: as the
adaptation process presented by the system of
consecutive steps concerning to transformation
of the economic potential of the enterprise in
the areas of survival, maintaining the actual
level of development and its growing; as a result
of adaptation, rearranged such as enterprise
development, which is already adapted to
changes in the external business environment;
as a result of the enterprise capacity building;
as the ability to adapt, that is the ability of an
enterprise to respond in a timely manner to
any changes in market conditions or crisis
phenomena [1].
The purpose of the article. Given the
considerable relevance of the above, the purpose
of the article is to investigate and to use an
adaptive management approach to development
of domestic seaports to remove them from a
crisis that is already in place or is about to occur.
At the same time, it is necessary to arrange such
tasks as ensuring the efficiency of production,
implementing the necessary transformational
changes in port asset management.
The basis for determining the need to
use an adaptive management approach to
development of seaports should be their
production area by type of provision of relevant
services.
Presenting the main material. Based on
our study on the attributes of «development»,
«management» and «adaptation» in the adaptive
development of the enterprise, it is advisable to
disclose the appearance of new or improvement
of existing specific criteria for positive influence,
the content of which is inextricably depends on
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the action of the main and secondary factors of
external business-centering for the development
of an enterprise. Moreover, to regulate the
influence of these factors and phenomena on
the development of the enterprise at each stage
of its management, it is worthwhile to improve
the adaptive mechanism, where the main tasks
are to justify, prepare and introduce effective
development management scenarios of an
enterprise, which are assigned to management
and marketing.
The domestic management model was
developed through the use of a certain set of
industrial relations that historically have been
formed within the development of the maritime
ports system. With the development of the
national economy, new forms and methods of
industrial relations are gaining momentum,
where the domestic management model is
aimed at the transformation through the
constant increase of the value of the private
sector in the conditions of partial preservation
of state property, first of all, in strategically
important sectors of the national economy [2].
With regard to the development of
domestic seaports, the process of management
their development is quite often observed at
the individual terminals of private companies,
which is separate from the management of
general marine processes, which include the
implementation of the relevant functions of the
state in the areas of creating and maintaining
the necessary level of security for the
development of seaports, targeted use of port
charges etc. [3].
It should be noted that the need to
implement measures of adaptive management
of seaports activity is caused by a number of the
following factors:
a) the imperfection of domestic legislation,
which is primarily aimed at responding to
international standards, provoked by the
development of the global maritime network
or as a result of the Convention regarding
environmental support and safety, as well as the
regulation of national factors;
b) the need to increase the competencies of
the staff, to consider their social needs;
c) flexible tariffs for maritime transport
services as a result of the challenges of domestic
and international maritime trade conditions,
which determine the volume of provision of
relevant maritime transport services;
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d) dynamic implementation of scientific
and technical developments in the field of
maritime transport services;
e) the influence of political and economic,
hydrometeorological factors.
However, the adaptation process is also
directly accompanied by the risks, that is
why the adaptive management system must
constantly apply new methods and tools of risk
management in order to avoid or minimize
negative impact of risks.
According to Ukrainian Law «On Seaports
of Ukraine», within the seaport area there are
economic entities of any legal form, whose
activity is directly related to the service of
vessels, passengers, cargo, and enterprises,
products and / or raw materials which are
transported through the shore and the water
areas of the port [4].
The modern institutional conditions for the
development of domestic seaports seek to find
innovative methods to manage their activities,
that is why the creation of a methodological
platform for creating an adaptive structure to
manage the development of seaports is gaining
increased attention [5].
The purpose of this research is to work
out a process for developing appropriate
mechanisms for the management system
adaptation for the development of seaports.
Trends that are taking place in the system of
national marine port infrastructure, cause
effects on the complementary connection
between the productive and organizational
subsystems management of its departments.
This requires the creation of adaptive
management systems for seaports, taking into
consideration actual specifics of development of
the national maritime industry.
Within
the
management
of
the
development of the seaport, different
management systems performing functional
responsibilities are formed, which should
be divided into the following components:
management levels; management level, are
divided into sub-sections, departments, bureaus,
etc., and horizontal and vertical links. Balance
and equality is inherent in horizontal links,
while vertical ones are characterized by a sign of
subordination. The need for the implementation
of vertical links is due to the existence of
several management levels / steps, revealed
by signs of hierarchy. It should be noted that

Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України

2/2020

STATE ADMINISTRATION
the development management system can be
formal, informal, linear or functional [6].
One of the stages of creating a management
system for the development of seaports is the
separation of management subsystems, which
presents the hierarchical relationships between
them and interacting with each other, where the
main function is to determine the organizational
dimensions of the management subsystems,
delimiting their functional responsibilities, the
structure of communication support with other
management subsystems and outline their
tasks. It should be noted that the process of
creating any control system is more universal
by the nature. There are three main stages of its
creation:
1) creation of a common management
system;
2) elaboration of structural subsystems
of management with description of the
corresponding relations between them;
3)
differentiation
of
functional
responsibilities
between
management
subsystems.
It should be noted that the system of
management of seaports is formed and operates

depending on the specifics of the developed
strategy of their development, the specifics
of the development of their organizational
and economic mechanisms and should meet
the challenges of the external environment.
Therefore, it should be adaptive to these
changes, which are: matrix, design, targeting
and network systems. Each system must be
able to respond preventively and constructively
to the challenges of the external environment
by initiation the necessary security responses
to ensure the implementation of a seaport
development strategy [7].
The formation of an appropriate
management system for the adaptive
development of seaports should be focused on
solving two key problems, namely: ensuring
port survival under crisis conditions by
introducing the necessary protective reactions;
if necessary, update or improve the process
of port adaptation in order to ensure the
implementation of its development strategy.
Basis the above problems, the following
priorities of the adaptive management approach
to development of seaports are determined
(Table 1).
Table 1

Directions in use of Adaptive Approach to Seaport Development Management
№

Directions

1.

Creating economic entities capable to ensure effective development under the conditions of crisis
phenomena and producing or providing high-quality products or services that meet market requirements

2.
3.

Ensuring a solution in case development of the crisis situation

Creation of structures capable to develop effectively in today's market conditions, while providing quality
port services

* Developed by the authors

The key goal and objective using the
adaptive management approach to development
of domestic seaports is to remove them from a
crisis that is already in place or is about to occur.
At the same time, it is necessary to arrange such
tasks as ensuring the production efficiency,
implementing the necessary transformational
changes in port asset management [8].
The basis for determining the need to
use an adaptive management approach to
development of seaports should be their
production direction by type of provision of
appropriate services.
A number of tools for an adaptive
management approach to development of
2/2020

seaports, in accordance with the considered
systematization of changing structures, include:
1) technical and technological tools, which
usage provides the provision a such state of port
development, at which the level of technical and
technological equipment of its potential enables
the enterprise to enter the market of maritime
transport services with high quality products /
services;
2) organizational and legal tools that
provides structural transformation of the assets
of the enterprise;
3) management tools designed to change
the information platform, staff improvement or
organizational structures of the seaport.
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Examined the key objective and directions
of using an adaptive management approach to
development of seaports, let us determine the
following:
- in case of a phase of deep crisis of a
seaport whose development status is defined
as insolvent, priority is given to the use of
organizational and legal tools, where the main
purpose is to remove the seaport from the
crisis and create conditions for its sustainable
development;
- when the actual status of the development
of a seaport is characterized as satisfied, but
the prospects of its further functioning are
unpredictable, preference is given to the use
of technical and technological or management
tools, where the purpose is to restore the state
of solvency of the seaport and to increase its
level of competitiveness;
- technical and technological, managerial
tools are also used in the case of finding
seaports in a state of development, which
is characterized as successful, in order to
strengthen the market position of the enterprise
in the market of maritime transport services.
It
should
be
noted
that
the
transformational changes of the relevant
structures of the seaport will require the
introduction of additional investment flows
aimed at upgrading or innovation, introduction
of modern technologies, activation of innovative
opportunities [9].
Taking into account the innovative
requirements and the ability to make
effective decisions to enhance the innovative
development opportunities of the seaport
become the main platform to build new
sustainable competitive advantages.
The implementation of any innovation
process or innovative product / service will
affect the performance of the seaport, namely:
the level of production costs, the level of
quality and the pricing policy of the products or
services provided; rating of the seaport in the
industry, its reputation; the level of activation
of innovative opportunities; the level of port
adaptability to crisis phenomena; degree of
satisfaction of consumer needs and customers’
requirements.
The process of seaport adaptation should
be carried out in such a manner, to fully meet
the requirements of the high-tech infrastructure
of the seaport industry, the vectors of
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industry development, as well as the level of
competitiveness of maritime transport services.
However, the place and importance
of the seaport as well as the methods of
implementing adaptive measures and ways
to achieve them should be taken into account
while implementing the adaptation process and
the directions of insertion of the appropriate
transformational changes. This is possible by
conducting research on the internal and external
conditions for the development of the seaport.
The development of seaports through
the implementation of adaptive approach
measures can occur along many vectors, both
sequentially and synchronously, however this
is all determined by the current state of port
development and the external environment.
Moreover, the adaptation process can be
considered as a means of overcoming the
contradictions that arise both between the
established development of the seaport and the
market conditions.
The transformational changes that will
come with the adaptation process can occur in
the areas of reforming organizational methods,
technical and technological update of the
production process, improving the information
platform, adaptating the components of the
potential subsystem to the modern development
requirements, activating innovative processes at
each stage of production.
The effectiveness of restructuring projects
is expressed in increasing sales of products,
increasing the competitiveness of products,
rational use of resources, reducing production
costs. By the nature of casuality and reactions
to external influences, distinguish between
deterministic and probabilistic (stochastic)
systems, which are characterized by different
degrees of complexity. Distinctive features
of complex systems are the hierarchy of
construction, the diversity of structural and
functional relations between system elements,
the ramification of the information network, and
intensive data flow [10].
Various
structural
and
functional
relationships in complex developing economic
systems form their organizational and economic
structure, which influences the results of
the company. Organizational and economic
structure is a hierarchical interconnection of
a set of different interconnected «centers of
responsibility», which include administration
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and units that provide the implementation
of goals and functions of management
and production. In this case, the center of
responsibility should be determined as a
system object that ensures the completion of
the complete production cycle in the field of
management, production, supply, etc., and a
distinctive feature of which is a fundamental
ability to function independently, in isolation
from a complex economic system and in the
structure of any other similar system.
Conclusions. According to the conducted
research, we have substantiated the relevance
of applying an adaptive management approach
to development of seaports, determined
the directions of introducing appropriate
transformational changes using a set of specific
tools. On the basis of the identified dominans,
the concept of «adaptive approach to seaport
development management» was singled out
as a set of adaptive management measures
aimed at solving two key problems, namely:
ensuring the survival of the seaport in crisis
conditions by introducing the necessary
protective reactions; if it is necessary to update
or to improve the seaport adaptation process
in order to ensure the implementation of its
development strategy.
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МОВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ
Анотація
В Україні прийнято закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної»,
який потребує механізму його виконання. Закон поширюється на всі галузі публічного життя, у той
же час він був неоднозначно прийнятий суспільством. Напруження на мовному ґрунті залишається, особливо у сферах обслуговування, освіті. Через це є потреба у мовному менеджменті державної
мовної політики для її успішної реалізації та запобігання мовним конфліктам у суспільстві.
Поняття мовного менеджменту в дискурсі державного управління відносно нове, кількість наукових публікацій, присвячених цій темі, незначна, теоретична база дослідження мовного менеджменту, в основному, представлена зарубіжними авторами.
Мета статті – дослідити наукові підходи до визначення поняття «мовний менеджмент», сформулювати дефініцію мовного менеджменту як складника механізму державної
мовної політики, розглянути суб’єктів мовного менеджменту в Україні.
Наукова новизна. У статті було розглянуто наукові підходи до визначення поняття
«мовний менеджмент», його співвідношення з мовним плануванням, сформульовано дефініцію
«мовний менеджмент» як складник механізму реалізації державної мовної політики. Окрему
увагу приділено вивченню учасників мовного менеджменту та визначено систему суб’єктів
мовного менеджменту в Україні.
Висновки. Запропоновано визначення мовного менеджменту як виду управлінської діяльності, який включає планування, організацію, приведення в дію державної мовної політики та
контроль за цими процесами з метою координації інституційних, правових, інформаційних,
людських, економічних та інших ресурсів, необхідних для її ефективної реалізації.
Суб’єктами мовного менеджменту в Україні виступають Верховна Рада України, Конституційний Суд України та суди загальної юрисдикції, Кабінет Міністрів України, Національна комісія зі стандартів державної мови, Уповноважений із захисту державної мови, районні
державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, громадськість в особі громадських
об’єднань, рухів, мовних активістів. З метою уникнення правової невизначеності та дотримання законодавства України необхідно уточнити правовий статус таких органів, як Національна комісія зі стандартів державної мови, Уповноважений із захисту державної мови.
Ключові слова: мовний менеджмент, суб’єкти мовного менеджменту, державна мовна
політика, мовне планування.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
LANGUAGE MANAGEMENT AS A MECHANISM FOR IMPLEMENTATION
OF STATE LANGUAGE POLICY
Abstract
In Ukraine a law has been adopted on ensuring the functioning of the Ukrainian language as a
state language, which requires a mechanism for its implementation. The law extends to all spheres of
public life and has been vaguely adopted by society. Linguistic stress remains, especially in the areas
of service, education. Because of this, there is a need for language management of the state language
policy in order to successfully implement it and prevent language conflicts in society.
The concept of language management in the discourse of public administration is relatively new;
the number of scientific publications devoted to this topic is an insignificant, theoretical basis for the
study of language management, mainly represented by foreign authors.
The purpose of the article is to explore scientific approaches to defining the concept of
«language management», to formulate a definition of language management as a constituent of the
mechanism of state language policy, to consider the subjects of language management in Ukraine.
Scientific novelty. The article deals with scientific approaches to the definition of the concept
of «language management», its relation with the language planning, formulated the definition of
«language management» as a component of the mechanism of implementation of state language
policy. Particular attention is paid to the study of language management participants and the system of
subjects of language management in Ukraine.
Conclusions. We define language management as a type of management activity that involves
planning, organizing, implementing state language policies, and controlling these processes to
coordinate institutional, legal, informational, human, economic, and other. resources needed for its
effective implementation.
The subjects of language management in Ukraine are the Verkhovna Rada of Ukraine, the
Constitutional Court of Ukraine and the Courts of General Jurisdiction, the Cabinet of Ministers of
Ukraine, the National Commission on State Language Standards, the Ombudsman, district state
administrations, local self-government bodies, and the public associations, movements, language
activists.
In order to avoid legal uncertainty and to comply with the legislation of Ukraine, it is necessary
to clarify the legal status of bodies such as the National Commission on State Language Standards, the
Ombudsman.
Key words: language management, subjects of language management, state language policy,
language planning.
Постановка проблеми. В Україні прийнято закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який
потребує механізму його виконання. Закон
поширюється на всі галузі публічного життя, у той же час він був неоднозначно прийнятий суспільством. Напруження на мовному ґрунті залишається, особливо у сферах
обслуговування, освіті. Через це є потреба у
мовному менеджменті державної мовної політики для її успішної реалізації та запобігання мовним конфліктам у суспільстві.
Аналіз останніх публікацій і виділення невирішених проблем. Поняття мовного
менеджменту в дискурсі державного управління відносно нове, кількість наукових публікацій, присвячених цій темі, незначна, те-
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оретична база дослідження мовного менеджменту, в основному, представлена зарубіжними авторами, це: Б. Джернуд і Дж. Нєуступні,
Ж. Санден, Дж. Фішман, І. Хаген, Р. Купер,
Б. Спольські та ін.
Відомо, що термін «мовний менеджмент» у значенні «управління мовою» належним чином розробили у спільному дослідженні Б. Джернуд і Дж. Нєуступні [1], яке зараз вважається класичною роботою з теорії
мовного менеджменту.
Ж. Санден розглядає управління мовою як теорію, як підконцепцію і як інструмент бізнес-стратегії [2]. Особливий акцент
дослідник робить на корпоративній мовні
політиці, а точніше – на корпоративному
мовному менеджменті. Увага до цього зумов-
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лена тим, що низка компаній стикаються з
наявністю лінгвогетерогенної робочої сили,
і виникає необхідність знайти спосіб спілкування між працівниками, незважаючи на їхні
мовні відмінності, а завдання науковців якраз полягає у тому, щоб віднайти для цього
найбільш ефективний спосіб.
Дж. Фішман розглядав мовне планування як розподіл ресурсів для досягнення статусу мови та цілей мовного корпусу,
чи то у зв’язку з новими функціями, до яких
прагнуть, чи то у зв’язку зі старими функціями, які потрібно виконувати більш адекватно [3]. На думку Дж. Фішмана, таке розуміння мовного планування більше стосується суспільних напрямів ніж мовних, тобто
фактично йдеться про мовний менеджмент,
управління мовним статусом і мовними відносинами, а не про планування мовного корпусу в розумінні І. Хагена, який вважає це
діяльністю, спрямованою на нормування вимови, орфографії, граматики та словника усного й писемного мовлення в неоднорідному
мовному середовищі [4].
Пізніше Р. Купер розглянув три напрями
мовного планування, виділивши серед них і
розробку заходів щодо забезпечення функціонування офіційної мови в публічному житті, вивчення національної та іноземних мов,
тобто елементи мовного менеджменту [5].
Б. Спольські трактує управління мовою
як теоретичну складову концепції мовної політики [6].
Серед вітчизняних науковців мовний
менеджмент досліджували Г. Мацюк [7],
Н. Шеремета [8], Н. Трач [9], Н. Дзеньдзюра [10].
Однак, слід зауважити, що системне дослідження змісту поняття мовного менеджменту, суб’єктів та інструментів в науці державного управління не проводилося. Не розглядався мовний менеджмент і як складник
механізму реалізації державної мовної політики.
Мета статті – дослідити наукові підходи до визначення поняття «мовний менеджмент», сформулювати дефініцію мовного
менеджменту як складника механізму державної мовної політики, розглянути суб’єктів
мовного менеджменту в Україні.
Виклад основного матеріалу. Узагальнено менеджмент можна визначити як
соціальну технологію – сукупність прийо2/2020

мів, методів і впливів, які застосовує суб’єкт
управління для досягнення цілей соціального управління та вирішення соціальних проблем.
Виникнення поняття «соціальна технологія» пов’язане з активним використанням у сучасному управлінні запропонованого Ч. Перроу розширеного тлумачення
поняття технології як засобу перетворення
будь-яких ресурсів у бажаний результат діяльності. Основна мета соціальної технології – оптимізація функціонування й розвитку суспільних відносин та інститутів,
які їх регулюють, життєдіяльності соціального організму в цілому, розробка механізмів узгодження інтересів різних соціальних
груп [11, c. 130].
Технологію визначають і як обов’язкову
складову механізму державного управління [12, c. 375]. Таким чином, якщо розглядати менеджмент як соціальну технологію, то
можна говорити про нього як про складник
механізму державного управління.
Універсального визначення терміну «менеджмент» на сьогодні не існує. Переважно
він використовується для характеристики
процесів управління господарськими організаціями (підприємствами), але поступово
почав уживатися стосовно суспільних інститутів (наприклад, політичний менеджмент).
Менеджмент можна розуміти як управлінську діяльність, метою якої є результативне
та ефективне досягнення цілей організації.
Це, власне, процес управління чим-небудь,
який включає прогнозування, координацію,
стимулювання діяльності, командування,
контроль та аналітичну роботу, а також поєднання різних способів управлінської діяльності.
Реалізація державної політики відбувається через певні механізми, у тому числі
й механізми державного управління. Як зазначають фахівці з державного управління,
«складовою частиною здійснення державної
політики є визначення механізму її реалізації, що передбачає сукупність засобів, методів і ресурсів, які забезпечать вжиття запланованих заходів відповідно до поставлених
завдань» [13, c. 31].
М. Литвиненко слушно зауважує, що
механізм державного управління можна
розглядати і як функціональний складник державного управління, метою якого є
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власне реалізація державного управління,
і як систему із внутрішньою структурою. Її
складниками є статичні (структурно-організаційні) та динамічні (структурно-функціональні) компоненти. Статичними компонентами є органи державної влади, а також
засоби, методи, важелі, процедури, правові норми, стимули, способи, інструменти,
принципи. Динамічні компоненти становлять організацію управлінських процесів,
функціональну діяльність, послідовну реалізацію дій і характеризуються постійним
відновленням елементів залежно від сфери
докладання, поставленої мети, умов середовища) [14, c. 131]. Власне, до динамічних
компонентів і відносимо мовний менеджмент.
У контексті обговорюваного предмета,
заслуговує на увагу підхід тривимірного проектування публічного управління, запропонований вітчизняними науковцями Ю. Шаровим та І. Чикаренко, а саме – «врядування-адміністрування-менеджмент», де менеджмент
розглядається як «методологічна основа
формування та реалізації стратегій, політик,
програм та досягнення конкретного соціально-визначеного результату в публічному
управлінні» [15].
Отже, мовний менеджмент можна визначити як вид управлінської діяльності, який
включає планування, організацію, приведення в дію державної мовної політики та контроль за цими процесами з метою координації інституційних, правових, інформаційних,
людських, економічних та інших ресурсів, необхідних для її ефективної реалізації.
Теоретичним питанням мовного менеджменту та мовної політики присвячна
праця соціолінгвіста Б. Спольські «Language
Management» [6]. Як відзначає автор, теорія
мовної політики покликана пояснити мовний вибір мовців і мовленнєвих спільнот,
зроблений на основі моделей, сформованих за певними правилами. При цьому, він
визнає, що вибір може бути й результатом
управління, відображаючи свідомі та явні зусилля мовних менеджерів контролювати вибір [6, с. 1]. При ретельному вивченні тексту
цієї книги стає зрозумілим, що автор уживає терміни «управління мовою» (language
management), «мовна політика» та «мовне
планування» як синонімічні, із чим не можна
погодитися.
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Якщо зіставляти поняття «мовний менеджмент» і «мовне планування», то останнє
є вужчим за значенням.
Мовний менеджмент – управлінська категорія, яку доречно розглядати в контексті
державного управління мовними відносинами. Мовне планування – складова мовного
менеджменту, оскільки планування – лише
початковий етап управлінського процесу. За
визначенням, яке дається в Словнику української мови, «планувати» – означає «складати
план…, заздалегідь накреслювати програму
господарських, культурних, оборонних і т. ін.
заходів, що передбачає порядок і термін їх
здійснення» [16, c. 560]. Але планування означає окреслення програми господарських,
культурних, оборонних і т. ін. заходів, що передбачає порядок і термін їх здійснення, проте не означає самого здійснення.
Особлива потреба в мовному менеджменті виникає в мультилінгвальних державах, де є необхідність координації мовної
політики з метою збереження паритетності
мов і мовних прав представників різних мовних груп. Лише планування для цього недостатньо, потрібно організувати й забезпечити весь процес реалізації мовної політики й
досягти її результату.
У цій статті окрему увагу приділимо
суб’єктам мовного менеджменту. Б. Спольські
виділяє таких учасників мовного менеджменту: творці конституції, законодавці; судді, котрі тлумачать мовні закони; урядовці,
котрі визначають правила та встановлюють
бюджет; урядові інституції, які впроваджують політику щодо статусу та застосування
мов, і бюрократи, які безпосередньо здійснюють та оцінюють мовну політику [6].
До важливих учасників мовного менеджменту дослідник також відносить мовних активістів. Попри те, що вони, як правило, не мають владних повноважень, щоб
безпосередньо запровадити зміни, у них є
інструменти лобіювання, поширення ідеологій, переконання та залучення прихильників.
Повноцінним учасником мовного менеджменту може стати і пересічний громадянин – вдалий пост у соцмережах в інформаційному суспільстві часом здатен переконати більше, ніж довга парламентська промова.
Учасники мовного менеджменту, яких
виділяв Б. Спольські, представлені на Рис. 1.
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Рис. 1. Учасники мовного менеджменту [6]
Для їх визначення доцільно звернутися
до визначення суб’єкта управління – це «джерело керуючого впливу; особа, група осіб,
спеціально створені установи, організації,
органи або системи органів, які впливають
на об’єкт з метою забезпечення його функціонування і руху до заданої мети» [17, c. 613].
Суб’єкт державного управління – це «орган
влади, установа, підрозділ апарату управління чи посадова особа, які розробляють і ухвалюють державно-управлінські рішення щодо
здійснення керуючого впливу на підпорядковані об’єкти управління або регулювання
певних процесів та відносин у різних сферах
суспільної життєдіяльності» [17, c. 613].
Мовний менеджмент, хоча і є складником механізму державного управління, але
за своєю сутністю та призначенням здійснюється не лише державними суб’єктами. Отже,
суб’єкти мовного менеджменту – це всі учасники мовних відносин, які можуть впливати
на мовну політику: органи публічної влади,
політичні інституції, громадські об’єднання, мовні спільноти, мовці-фізичні особи, які
лобіюють чи захищають свої інтереси щодо
реалізації мовних прав.
На думку Я. Малиновського, яка поділяється численними науковцями, з метою реалізації активності держави як об’єкта управ2/2020

ління необхідно не лише вдосконалювати
механізм управлінського впливу на суспільство, але й підвищувати ефективність участі
в управлінні громадян, громадського контролю за діяльністю органів влади, запровадити принципово нову парадигму у відносинах
«громадянин – держава», стрижнем якої є
служіння держави людині [18].
До суб’єктів мовного менеджменту в
Україні відносимо:
– Верховну Раду України, до повноважень якої, зокрема віднесено визначення
засад внутрiшньої i зовнiшньої полiтики;
затвердження загальнодержавних програм
нацiонально-культурного розвитку, а також
затвердження Державного бюджету України
(ст. 85 Конституції України) [19];
– Конституційний Суд України, до повноважень якого входить: вирішення питань про відповідність Конституції України
(конституційність) законів України та інших
правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної
Ради Автономної Республіки Крим; офіційне
тлумачення Конституції України; вирішення
питань про відповідність Конституції України (конституційність) законів України (їх
окремих положень) за конституційною скар-
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гою особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон
України суперечить Конституції України [20];
– Кабінет Міністрів України, до завдань
якого входить: вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина,
створення сприятливих умов для вільного
і всебічного розвитку особистості; забезпечення проведення політики у сфері освіти,
науки і культури; розроблення та виконання загальнодержавних програм культурного розвитку (п. 2, 3, 4 ч. 1 ст. 2); забезпечення проведення державної політики у сферах
культури, етнонаціонального розвитку України і міжнаціональних відносин, всебічного
розвитку і функціонування державної мови
в усіх сферах суспільного життя на всій території України; створення умов для вільного
розвитку мов корінних народів і національних меншин України, сприяння задоволенню
національно-культурних потреб українців,
які проживають за межами України (абз. 7
п. 2 ч. 1 ст. 20) [21];
– Національна комісія зі стандартів державної мови, що має виконує такі повноваження: напрацьовувати з урахуванням пропозицій та висновків Інституту української
мови Національної академії наук України,
інших наукових та освітніх установ і затверджувати стандарти державної мови; затверджувати вимоги до рівнів володіння державною мовою для набуття громадянства України; затверджувати вимоги до рівнів володіння державною мовою вищих посадових осіб,
депутатів місцевих рад, посадових осіб місцевого самоврядування; затверджувати порядок перевірки рівня володіння державною
мовою; затверджувати форму державного
сертифіката; подавати в установленому законом порядку пропозиції Кабінету Міністрів
України про внесення змін до законодавства,
пов’язаних із забезпеченням стандартів державної мови; затверджувати завдання для
проведення іспиту на рівень володіння державною мовою; організовувати іспити для
визначення рівня володіння державною мовою та призначати спеціально уповноважені
державою установи (організації), які проводять іспити; видавати державні сертифікати
(ст. 44) [22];
– Уповноважений із захисту державної
мови, до повноважень якого входить: подання Кабінету Міністрів України пропозицій
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щодо забезпечення ефективної реалізації
державної політики, спрямованої на захист
державної мови, всебічний розвиток і функціонування державної мови у сферах суспільного життя, визначених цим законом,
на всій території України, сприяння задоволенню мовних потреб українців, які проживають за межами України; забезпечення
моніторингу виконання законодавства про
державну мову, державних цільових програм забезпечення всебічного розвитку і
функціонування української мови як державної; розгляд скарг фізичних і юридичних
осіб на дії та бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій всіх
форм власності, інших юридичних і фізичних осіб щодо дотримання вимог законодавства про державну мову; спрямування до
Комісії з питань вищого корпусу державної
служби, міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій подання про проведення
службових розслідувань, а також притягнення до дисциплінарної відповідальності
посадових осіб, винних у порушенні законодавства про державну мову, що є обов’язковими до розгляду (пп. 1–4 ч. 4 ст. 49) [22];
– місцеві державні адміністрації, завданнями яких є виконання державних і регіональних програм культурного розвитку, а в
місцях компактного проживання корінних
народів і національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку
(п. 3 ст. 2) [23];
– органи місцевого самоврядування,
які повинні затверджувати програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших
питань місцевого самоврядування (п. 22
ст. 26) [24];
– суб’єкти, не наділені владними повноваженнями: громадські об’єднання, рухи,
мовні активісти (наприклад, Товариство
української мови, Міжнародна громадська
організація «Конгрес захисту української
мови», рух «Мова-Харків» тощо).
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Рис. 2. Суб’єкти мовного менеджменту в Україні
* Джерело: складено автором
З приводу двох новостворених органів –
Національної комісії зі стандартів державної
мови та Уповноваженого із захисту державної мови, то ще на стадії законопроектної
діяльності Головним юридичним управлінням Верховної Ради України було висловлено
низку зауважень, зокрема вказувалося на невідповідність назви органу ч. 1 ст. 16 Закону
України «Про центральні органи виконавчої
влади», відповідно до якої для виконання
окремих функцій з реалізації державної політики утворюються такі органи, як служби,
агентства, інспекції. Наділення ж такого центрального органу виконавчої влади «спеціальним статусом» (зміст якого у законопроекті не розкрито) не випливає з положень
Конституції України, в якій не йдеться про
зазначений орган» (пп. 6 п. 20) [25].
Крім цього, як відзначено в Зауваженнях, Уповноважений із захисту державної
мови є посадовою особою, статус якої визначається цим Законом (ч. 3 ст. 49 проекту). Порядок його призначення на посаду та звільнення з посади (частина перша статті 50 законопроекту), а також повноваження (пункти 1, 2, 4 частини четвертої, частина п’ята
статті 49 законопроекту) свідчать про тісну
взаємодію з органами виконавчої влади, інші
повноваження пов’язані з притягненням до
відповідальності за порушення вимог зако-
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ну різноманітних суб’єктів. При цьому, однак,
Уповноважений не є державним службовцем
(частина тринадцята статті 50 законопроекту), і законопроект не відносить зазначену
посадову особу (існування якої не передбачено Конституцією України) до жодної з гілок
влади. Правовий статус цієї посадової особи
в системі органів влади України, з огляду на
принцип поділу влади, є незрозумілим (пп. 6
п. 20) [25].
Отже, правовий статус цих органів потребує законодавчого уточнення.
Висновки. У статті було розглянуто наукові підходи до визначення поняття «мовний менеджмент», сформульовано дефініцію
«мовний менеджмент» як складник механізму реалізації державної мовної політики,
розглянуто суб’єктів мовного менеджменту в
Україні.
Установлено, що поняття мовного менеджменту в дискурсі державного управління відносно нове, кількість наукових публікацій, присвячених цій темі, незначна, теоретична база дослідження мовного менеджменту, в основному, представлена зарубіжними авторами.
Мовний менеджмент визначаємо як вид
управлінської діяльності, який включає планування, організацію, приведення в дію державної мовної політики та контроль за цими
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процесами з метою координації інституційних, правових, інформаційних, людських,
економічних та інших ресурсів, необхідних
для її ефективної реалізації.
Суб’єктами мовного менеджменту в
Україні виступають Верховна Рада України,
Конституційний Суд України та суди загальної юрисдикції, Кабінет Міністрів України,
Національна комісія зі стандартів державної
мови, Уповноважений із захисту державної
мови, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, громадськість
в особі громадських об’єднань, рухів, мовних
активістів.
З метою уникнення правової невизначеності та дотримання законодавства України
необхідно уточнити правовий статус таких
органів, як Національна комісія зі стандартів
державної мови, Уповноважений із захисту
державної мови.
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ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮСТИЦІЇ В МЕХАНІЗМІ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВ СХІДНОЇ ЄВРОПИ
Анотація
У статті досліджено особливості органу конституційної юстиції в Україні та державах
Східної Європи. Приділено увагу підходам до розуміння органу конституційної юстиції в системі органів державної влади й аналізу законодавства з цього питання. Зазначено, що у процесі
становлення конституційної юстиції, при організації та діяльності відповідного органу, закладено різні законодавчі підходи до його діяльності, перш за все, з огляду на сутнісні характеристики та правову природу. Проаналізовано значення органу конституційної юстиції в механізмі державного управління.
Метою статті є дослідження особливостей органів конституційної юстиції в Україні
та державах Східної Європи.
Наукова новизна полягає у дослідженні та виокремленні особливостей органів конституційної юстиції в Україні та державах Східної Європи, а також у визначенні ролі та місця
конституційної юстиції в механізмі державного управління.
Висновки. Вирішення проблемних питань при організації ефективного державного управління на найвищому рівні має відбуватися із використанням інструментів конституційної юстиції у відповідності до практики конституційної ефективності публічної влади, з урахуванням
принципу верховенства права, а також максимального дотримання норм конституції органами публічної влади під час реалізації повноважень на відповідній території. Реалізація принципу верховенства права під час розподілу повноважень між вищими органами державної влади
може ефективно забезпечуватися лише відповідальним впливовим органом – органом конституційної юстиції. Наявність органу конституційної юстиції дозволяє урівноважувати механізм державного управління за рахунок арбітражних повноважень та вирішення конфліктних
ситуацій на найвищому рівні. Водночас дослідження правової природи органу конституційної
юстиції в Україні та державах Східної Європи підтверджує думку про те, що органи конституційної юстиції, виходячи зі своїх повноважень, вирішують спори про право і врегульовують правові конфлікти, які виникають між найвищими державними інститутами, таким чином, встановлюючи конституційну істину про право й забезпечуючи конституційне правокористування
та реальний конституціоналізм. Побудова ефективного механізму державного управління має
ґрунтуватися, у першу чергу, на принципах верховенства права та конституційного людиноцентризму. Адже ефективність діяльності органів державної влади вимірюється рівнем життя
громадян та здатністю оперативно й консолідовано вирішувати проблеми і виклики різного
характеру. Аналіз досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених стосовно змістовного наповнення поняття «орган конституційної юстиції» дає змогу зробити висновок, що конституційна юстиція є складовою механізму державного управління з надзвичайними повноваженнями
впливу на прийняті рішення чи дії суб’єктів державного управління найвищого рівня.
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ON THE DEFINITION OF THE CONSTITUTIONAL JUSTICE IN THE GOVERNMENT MECHANISM:
THE EXPERIENCE OF UKRAINE AND THE COUNTRIES OF EASTERN EUROPE
Abstract
The article investigates the peculiarities of the constitutional justice body in Ukraine and
the countries of Eastern Europe. Attention is paid to the approaches to the understanding of the
constitutional justice body in the system of public authorities and analysis of the existing legislation
on this issue. on the essential characteristics and the legal nature. The importance of the body of
constitutional justice in the mechanism of public administration is analyzed.
The purpose of the article is to investigate the features of constitutional justice bodies in Ukraine
and the countries of Eastern Europe.
The scientific novelty is to study and identify the features of constitutional justice bodies
in Ukraine and the countries of Eastern Europe, as well as to determine the role and place of
constitutional justice in the mechanism of public administration.
Conclusions. The resolution of problematic issues in the organization of effective public
administration at the highest state level should be carried out using the instruments of constitutional
justice in accordance with the practice of constitutional effectiveness of public authority, taking
into account the principle of the rule of law, as well as the maximum observance of the constitution
by public authorities in the exercise of authority in the respective territories. The realization of the
principle of the rule of law in the division of powers between the higher bodies of state power can be
effectively ensured only at the expense of the responsible influential body - the body of constitutional
justice. The presence of a constitutional justice body makes it possible to balance the mechanism of
public administration at the expense of arbitration powers and to resolve top-level conflict situations.
At the same time, the study of the legal nature of the constitutional justice body in Ukraine and the
states of Eastern Europe confirms the opinion that, based on their powers, constitutional justice
bodies resolve disputes about law and settle legal conflicts that arise between the highest state
institutions, thus constituting the truth about law and ensuring constitutional law-enforcement and
real constitutionalism. The establishment of an effective mechanism of public administration must be
based, first and foremost, on the principles of the rule of law and the constitutional person of centrism.
After all, the effectiveness of the activity of public authorities is measured by the standard of living
of citizens and the ability to quickly and consolidatedly solve problems and challenges of different
nature. An analysis of the studies of domestic and foreign scientists on the content of the concept of
“body of constitutional justice” makes it possible to conclude that constitutional justice is a constituent
mechanism of public administration with extraordinary powers to influence the decisions or actions of
public administration of the highest level.
Key words: mechanism of public administration, constitutional justice, body of constitutional
justice in Ukraine and the states of Eastern Europe, status of constitutional justice in the mechanism of
public administration.
Постановка проблеми. Правова природа органу конституційної юрисдикції була й
залишається предметом дослідження багатьох вчених через те, що цей орган займає
особливе місце в механізмі органів державної влади та постійно перебуває у процесі
розвитку.
Аналізуючи діяльність органів конституційної юстиції в Україні та державах
Східної Європи, можна стверджувати, що
прийнята в них європейська (її ще називають австрійська або кельзенівська) модель
конституційного правосуддя значною мірою
140

впливає на процес формування конституціоналізму, а ухвалені нею рішення можуть
впливати на правову та політичну системи
як деструктивно, так і стабілізуюче та в інноваційному руслі.
Побудова держав Східної Європи, й України зокрема, на основі принципів демократизму, верховенства права, пріоритету прав
людини має на меті досягнення особливої
конституційної організації суспільства, проте не завжди є достатнім для формування
конституціоналізму формальне закріплення
основоположних принципів функціонування
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держави і суспільства. Тому з метою гарантування дієвості основоположних принципів
правова реальність вимагає нагляду й контролю за їх дотриманням, що вважається можливим лише за умови функціонування спеціального органу конституційної юстиції, на
який і покладаються відповідні завдання.
У зв’язку з цим у новостворених демократичних країнах після падіння комуністичних режимів інститут конституційної
юстиції був закріплений в основних законах
цих держав. При цьому розташування в системі поділу влади, структура, функції конституційних судів, норми, які регламентують
склад і порядок їх діяльності, здебільшого
спираються на європейську модель конституційної юстиції і відповідають їй. Проте
прослідковуються й індивідуальні риси, притаманні інститутам конституційної юстиції,
пов’язані з особливостями прийнятої у певній країні концепції юридичної природи конституційного суду, що може впливати на порядок формування судів, конкретні напрями
їх діяльності, порядок здійснення конституційного правосуддя тощо.
Як зазначає І. Д. Сліденко, «Кельзен турбувався про забезпечення дії чистого права. Тому не було достатнього теоретичного
обґрунтування місця і ролі конституційної
юстиції в механізмі державної влади – в результаті кожна держава пристосовувала цей
інститут до власних потреб…» [1, с. 149].
Слід зазначити, що сучасні науковці
пов’язують встановлення юридичної природи органу конституційного правосуддя з
його місцем в системі поділу влади. Зокрема,
І. Сліденко звертає увагу на те, що, виходячи
із сутності функціонування правової демократичної держави, питання місця спеціального
органу конституційної юстиції в механізмі
такої держави можна розглядати у контексті
двох напрямків дослідження: 1) місця згідно
з принципом розподілу влади, тобто – до якої
з гілок влади слід віднести інститут конституційної юстиції; 2) місця в системі стримування та противаг у взаємному балансі різних
гілок влади, визначаючи таким чином зв’язки
(взаємозв’язки), контрбаланси – сенс існування подібного органу у цій системі [1, с. 150].
Узагальнюючи результати досліджень
окремих науковців, вважаємо за можливе виділити декілька підходів до вирішення зазначеної проблеми:
2/2020

- конституційне правосуддя ототожнюється з судовою гілкою влади (А. Барнашов,
В. Зоркін, Ж. Овсепян, К. Половченко, А. Селіванов, А. Стрижак, В. Тихий, Дж. Хецуріані,
Г. Халмаі та ін.);
- конституційна юстиція є різновидом
контрольної влади (С. Денисов, О. Калініченко, Р. Мартинюк, В. Чиркін, Ю. Шульженко та
ін.);
- конституційна юстиція є своєрідним
обусобленим утворенням, що не належить до
жодної з гілок влади (Я. Ключка, Є. Кіреєва,
М. Михайлова, М. Сербан та ін.).
Інтенсивно розробляється також напрям про комплексний характер органу конституційного правосуддя, в якому (органі)
поєднуються риси судової та контрольної
влад (Л. Гарлицький, Ж. Джангірян, Б. Ебзеєв
та ін.).
Таким чином питання визначення місця
конституційної юстиції в механізмі державного управління залишається відкритим і
потребує детального вивчення й аналізу. Використання досвіду демократій Східної Європи щодо ефективного функціонування конституційної юстиції в механізмі державного
управління є надзвичайно актуальним для
України.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Для розуміння актуальних проблем
формування й розвитку механізмів державного управління в Україні необхідно враховувати відповідні положення наукових робіт
вчених-теоретиків у галузі конституційного,
муніципального права та у сфері економіки,
що стосуються питань елементів та сутності
механізмів державного управління: І. Сліденка [1], Ю. Бальція [2], І. Гришової [3], О. Копиленка [4; 5], І. Мищака [6], В. Чиркіна [7] та ін.
Метою статті є визначення правової
природи органів конституційної юстиції в
Україні й державах Східної Європи та їх місця
в механізмі державного управління.
Виклад основного матеріалу. В державах Східної Європи багатьма науковцями пропонується у системі поділу влади виокремити
нову гілку – контрольну, а також визначити
орган конституційної юстиції як такий, що
належить до цієї гілки влади. На думку В. Чиркіна, контрольна діяльність притаманна значною мірою будь-якому державному органу,
хоча вона і не є для них основною. Зокрема,
автор пропонує два головних критерії виді-
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лення контрольної гілки влади – це універсальність контрольної функції державної влади та наявність органів, для яких ця функція
є основною. На думку прибічників цієї теорії,
таким ознакам повністю відповідає інститут
конституційного правосуддя [7, с. 18].
У зв’язку із зазначеним C. Денисов зауважує, що світова практика розвитку контролю
за державним апаратом пішла шляхом створення четвертої, самостійної гілки влади. На
його думку, нині наукові дослідження спрямовуються не на виділення контрольних органів у рамках трьох гілок влади, а на формування самостійної гілки влади, рівної за своїм значенням трьом іншим [8, с. 9].
За свідченням болгарського науковця
Н. Беронова, у перші роки свого існування
Конституційний Суд Республіки Болгарія у
рішенні № 18 від 1993 р., посилаючись на
структуру болгарської Конституції та спосіб
формування Конституційного Суду, висловив
думку про те, що інститут конституційної
юстиції країни не включається до жодної з
гілок влади – ні організаційно, ні формально,
а тому він є рівноправним у відносинах з органами, які знаходяться на вершині кожної з
гілок влади [9, с. 74].
Із викладеного можна зробити висновок, що вказані автори органи конституційної юстиції визначають як самостійну гілку
державної влади, тобто як контрольну, водночас підкреслюючи при цьому її особливий вид і вищу юридичну форму. Водночас
з точки зору прихильників цього підходу в
країнах континентального права віднесення
органів конституційної юстиції до самостійної гілки державної влади має важливе теоретичне і практичне значення, що виявляється у підвищенні ступеня їх незалежності,
необхідної для чіткого виконання основного
завдання в системі поділу влади – стримування, противаги та збалансування [10, с. 16].
Окремо висловлюється думка стосовно
юридичної природи органів конституційної
юстиції. Ряд вчених зазначає, що цей інститут стоїть над трьома гілками влади. Зокрема, Є. Кіреєва критикує погляди російських
і зарубіжних спеціалістів, які ототожнюють
цей інститут з судовою чи контрольною владою, і пропонує визначати його виключно
як вид державної діяльності поряд із правотворчістю, правозастосуванням і правосуддям [11, с. 10].

142

Як приклад такого підходу, можна навести рішення конституційних судів Болгарії,
Угорщини, Словаччини, Чехії, в яких часто
констатується власна автономність щодо інших державних органів і перебування Конституційного Суду за рамками трьох класичних гілок влади. Так, Конституційний Суд
Румунії у своєму рішенні (№ 21 від 21 березня 1994 р.) зазначив, що він не є частиною
системи судів загальної юрисдикції. Коментуючи це рішення, М. Сербан відзначив, що
Конституційний Суд Румунії визначається
ним (рішенням) як самостійний орган державної влади, який має політико-правовий
характер. Як вважає автор, Суд не є складовою частиною будь-якої з трьох класичних
гілок влади і не є додатковою гілкою влади
у державі. Його безпосередній обов’язок полягає у забезпеченні функціонування трьох
гілок влади в певних конституційних рамках, допомагаючи їм взаємодіяти в рамках
конституційного поділу влади, але незалежно від них та відіграючи дуже важливу
роль у підтримці рівноваги між політичною
більшістю і меншістю, державою та суспільством [12, с. 166].
З цього приводу Я. Ключка зазначає, що
орган конституційної юстиції Словаччини є
відокремленим від системи судів загальної
юрисдикції, а перевірка на конституційність,
яку він здійснює, передбачає його певний
примат над іншими гілками влади [13, с. 54].
Подібна інтерпретація статусу органів
конституційного правосуддя в системі державного механізму характерна, на думку
А. Клішаса, для романо-германської правової сім’ї і в цілому відповідає теорії Кельзена [14, с. 39].
Л. Гарлицький зазначає, що Конституційний Трибунал є самостійним конституційним державним органом, який (відповідно
до ч. 2 ст. 10 Конституції Польщі) розглядається як орган судової влади, хоча водночас
підкреслюється відмінність між ним і судами загальної юрисдикції. Конституційний
Трибунал перебуває поза судовою системою,
утворюючи водночас другий, окремий сегмент судової влади. Самостійність Конституційного Трибуналу, на думку автора, знаходить своє відображення і в його автономії [15, с. 49].
Слід зазначити, що у вітчизняній юридичній літературі останнім часом висловлю-
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ються пропозиції про внесення змін до чинного законодавства, спрямовані на звуження
повноважень органу конституційної юстиції: впровадження розгляду парламентом
рішень Конституційного Суду України щодо
неконституційності нормативного акта до їх
прийняття Судом (В. Опришко); можливість
перегляду спірних рішень Суду за поданням
Генерального прокурора України (М. Косюта)
тощо [16, с. 53]. Крім того, дедалі частіше лунають пропозиції з уст окремих політичних
діячів щодо необхідності ліквідації Конституційного Суду України як органу, діяльність
якого залежить від політичної ситуації в державі, політичної волі вищих посадових осіб
тощо.
Проте слід зазначити, що всупереч випадкам негативної оцінки необхідності існування інституту конституційної юстиції
та незважаючи на розбіжності в поглядах з
приводу юридичної природи і місця органу конституційної юстиції в системі органів
державної влади, більшість дослідників визначає його як основний елемент забезпечення ефективного функціонування механізму стримувань і противаг з метою дотримання принципу поділу влади. Водночас поза
теорією поділу влади конституційна юстиція
втрачає зміст, оскільки передбачає наявність
договірних відносин між суб’єктами державної влади в рамках правил, встановлених
конституційним нормативно-правовим актом.
У сучасних умовах побудови конституціоналізму в державах Східної Європи характерною рисою є намагання реалізувати
принцип поділу влади через взаємодію органів державної влади між собою з метою досягнення й підтримки рівноваги в державному механізмі.
Важливою умовою ефективної реалізації
зазначеного принципу є наявність незалежного арбітра, який наділений винятковою
компетенцією щодо здійснення контролю за
гілками влади. У зв’язку з цим принцип поділу влади можна вважати не лише причиною,
що зумовлює виникнення конституційного контролю, але й основою його сутнісної
характеристики [17, с. 21]. З цього приводу
науковці (В. Зорькін, Ю. Шульженко та ін.)
звертають увагу на існування в державах
сучасної демократії подвійного зв’язку. Так,
з одного боку, поділ влади є умовою виник2/2020

нення інституту конституційної юстиції, а
з іншого – сам цей принцип не може реалізовуватися без ефективної діяльності органу конституційної юстиції, який є гарантом
стримування гілок влади в межах їх компетенції (визначеної конституцією), вирішуючи правовими шляхами конституційні спори,
що виникають між ними [18, с. 85; 19, с. 17].
Аналізуючи рішення органів конституційної юстиції країн Східної Європи, що
спрямовані на розв’язання проблеми поділу
влади, необхідно звернути увагу на те, що
більшість рішень покликані збалансувати
діяльність трьох гілок влади, гармонізувати
їх взаємне функціонування і тим самим забезпечити ефективний та дієвий механізм
стримувань і противаг. Крім того, необхідно
підкреслити, що існуючий у державі спосіб
поділу влади, механізм стримувань і противаг, а також роль інституту конституційного
правосуддя в забезпеченні функціонування цього механізму та гарантуванні поділу
влади значною мірою залежать від того, яка
форма державного правління існує в державі.
Досліджена практика діяльності органів
конституційної юстиції держав Східної Європи, які мають різні форми державного правління, дає підстави вважати, що суди в процесі своєї роботи часто стикаються не лише
з необхідністю застосовувати принцип поділу влади, але й необхідністю його захисту
та оцінки конституційності законодавства. У
такому разі ці питання вирішуються з точки
зору дотримання органами державної влади
принципу поділу влади, виходячи при цьому
з тієї моделі організації державної влади, яка
закріплена в конституції конкретної країни.
Як свідчить аналіз практики зарубіжних
країн, досить часто конституційні конфлікти виникають не лише між різними гілками
влади, а й між державними органами однієї
з владних гілок. З цього приводу Е. Вагнерова зазначає, що в практиці Конституційного
Суду Чехії є приклади розгляду спорів про
компетенцію між Президентом і Урядом, Палатою депутатів і Сенатом, між судами. Підсумком розгляду конституційно-правового
конфлікту, пов’язаного з проблемою призначення членів Національного банку, який виник між Урядом і Президентом Чехії, стало
посилення позиції Президента за рахунок
звуження повноважень Уряду. Це стало можливим у зв’язку з тим, що Конституційний
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Суд прийняв рішення (26 липня 2001 р.),
відповідно до якого інтерпретація статті
Конституції Чехії, на яку спирався Уряд, суперечила нормам Конституції. Конфлікт між
двома палатами Парламенту був вирішений
Судом (рішення від 12 лютого 2002 р.) у рамках процедури абстрактного конституційного контролю з приводу неоднозначного тлумачення ч. 2 ст. 42 Конституції Чехії, внаслідок чого запобігли надмірному розширенню
повноважень Палати депутатів за рахунок
функцій Сенату, що, на думку Е. Вагнерової,
сприяло встановленню балансу у відносинах
між двома палатами Парламенту [20, с. 175].
Таким чином, аналіз та узагальнення
практики органів конституційної юстиції
держав Східної Європи, яка формувалася під
час створення й утвердження демократичних інститутів, дає підстави для висновку
про те, що, незалежно від форми правління
держави, в якій функціонує орган конституційної юстиції, цей орган визначається гарантом дотримання й розуміння конституційного принципу поділу влади (навіть якщо
цей принцип не визначений у конституції
безпосередньо). Впровадження в державі такого підходу до діяльності органів конституційної юстиції дозволяє більш чітко обмежувати сферу компетенції окремих інститутів
влади та закріплювати конституційні способи їх взаємного балансу і стримування.
Отже, варто погодитися з Г. Г. Арутюняном у тому, що основним завданням органів
конституційної юстиції є забезпечення розвитку держави в правовому демократичному руслі, здійснення контролю та сприяння
порозумінню органів державної влади, не
втрачаючи при цьому власної незалежності й зосередженості виключно на правових
питаннях, уникаючи, таким чином, прямого
втручання в політичні процеси [21, с. 3].
Важливо зазначити, що при здійсненні
цих повноважень органи конституційної юстиції досить часто стикаються із загрозою
їх політизації та перетворення на позитивного законодавця, оскільки органи конституційної юстиції, на думку Ж. Джангіряна, є
важливим елементом механізму стримувань
і противаг [22, с. 54]. А. Бланкенагель також
визначає конституційне правосуддя як діяльність по обмеженню влади і вирішенню
конфліктів, що дозволяє простежити чіткий
зв’язок між конституційною юстицією і по-
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літикою [23, с. 102]. Опираючись на тезу про
те, що в основі будь-якого спору між вищими
органами державної влади є саме політичне
питання, яке може розвинутися до питання
про баланс гілок влади, М. Михайлова виділяє третейську функцію інституту конституційної юстиції як іманентну для сучасних
держав. Так, автор робить висновок про те,
що Конституційний Суд Республіки Молдова,
створюючи право, водночас торкається державної політики, і навіть жорстка регламентація діяльності Суду не допомагає уникнути
цього впливу. Зокрема, протягом 2000 р., у
період протистояння між Парламентом і Президентом Республіки Молдова, яке закінчилося встановленням у країні парламентської
форми правління, спостерігалася значна активізація діяльності Конституційного Суду
Республіки Молдова (зокрема, Суд тричі розглядав конституційність статей кодексу про
вибори) [24, с. 35].
У державах Східної Європи, в яких органи конституційної юстиції на певний час
опинилися в центрі політичних криз і виступили арбітрами з принципових питань
перехідного періоду, постало питання: наскільки в умовах політичних криз необхідно було створювати саме таку модель конституційного судочинства і чи не мали такі
дії деструктивний характер під час конституційних реформ, які носили виключно політичний характер? Адже за таких умов органи конституційної юстиції опинились у
двозначному становищі: з одного боку, вони
були заручниками попередньої тоталітарної
ідеології та моделі номінального конституціоналізму, з іншого – активною силою конституційної модернізації, спрямованої на трансформацію цієї традиції та прийняття норм
конституціоналізму західного взірця.
Основою дилеми, яка постала перед органами конституційної юстиції держав Східної
Європи, був вибір ними позиції між формально-правовим вирішенням проблеми (виходячи з недосконалого конституційного права
перехідного періоду) і її вирішенням із точки зору демократичних правових принципів,
тобто з точки зору простої доцільності в умовах боротьби двох тенденцій. Друга позиція,
часто маючи менш обґрунтований характер
із формально-нормативістської позиції, все ж,
по суті, більше відповідала завданням правової модернізації, оскільки мала на меті:
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- необхідність звернення до загальних
принципів ліберальної демократії;
- врахування співвідношення правових
рішень з їх соціальними та політичними наслідками;
- здійснення позитивного впливу на реформи за допомогою політики права.
Водночас консервативна або інноваційна роль органів конституційної юстиції може
проявлятися не лише в тому, якій позиції
вони надають перевагу, але й у відмові від
розгляду певних питань, що мають актуальне суспільне значення (підкреслений нейтралітет судів стосовно таких принципових поправок до конституцій, як перерозподіл компетенції гілок влади, проблема федералізму,
соціальне законодавство, становище церкви
тощо) [25, с. 15].
У Конституції Румунії 1991 р. було запропоновано дещо інше співвідношення органу конституційної юстиції з гілками влади.
Зокрема, побоювання парламенту у можливості співіснувати з органом, спроможним
відміняти його рішення, відобразилося в її
тексті. Так, Суд Румунії, створений головним
чином за французьким взірцем, при одночасному використанні португальської й італійської моделей, не має повноважень вирішувати суперечки між різними гілками влади,
що за змістом тексту Конституції відрізняє
його від прототипів. Водночас Суд має право
здійснювати попередній і подальший конституційний контроль, давати консультативний висновок із питання про відсторонення
Президента з посади, приймати рішення про
конституційність регламентів палат парламенту. Проте його рішення можуть бути відмінені двома третинами голосів парламенту,
що зводить роль Суду до власне технічної
(cт. 147 Конституції) [26]. Слід зазначити, що
поправки до Конституції Румунії (2003 р.)
відмінили цю норму, що посилило статус
Конституційного Суду Румунії серед органів
державної влади.
У Румунії, як стверджує М. Сербан, політичний характер діяльності інституту конституційної юстиції деякою мірою заохочується, однак не так, як це відбувається з органами конституційної юстиції Угорщини,
Німеччини, Іспанії, Італії, які іноді навчають
законодавця відносно того, які закони він
повинен приймати чи змінювати, вказуючи часові рамки для таких змін і диктуючи
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зміст законів. З урахуванням цього румунський Конституційний Суд відмовляється
брати на себе вирішення питань, які, на його
думку, відносяться до сфери відання парламенту (зокрема, у своєму рішенні № 718
від 29 грудня 1997 р. Суд зазначив, що він не
компетентний у вирішенні питання, яке розглядалося, оскільки це є компетенцією законодавчого органу). У цілому ж науковець
визнає, що в Румунії контроль за дотриманням принципу поділу влади є пріоритетним
порівняно з функцією захисту прав людини,
що, на думку автора, випливає з доктрини
правового позитивізму[12, с. 167]. Зокрема,
М. Сербан зазначає, що основне завдання забезпечення поділу влади полягає в необхідності уникнення двох основних загроз для існування сучасної демократії в Румунії. Перша
можливість загрози полягає в перешкоджанні роздробленості політичного представництва в законодавчому органі. Друга загроза,
навпаки, проявляється у формуванні стійкої
більшості у Парламенті і, водночас, в уряді,
що повинно спонукати Конституційний Суд
захищати політичну меншість, свободу слова
і друку тощо [12, с. 167].
На прикладі Білорусі простежується
(як і в РФ) можливість регресного розвитку
правового статусу органу конституційного правосуддя. Аналіз наукової літератури і
преси, присвяченої цьому питанню, дозволяє визначити політичні фактори, які були
основою для таких змін. Так, у 1996 р. конфлікт органу конституційної юстиції і виконавчої влади Білорусі, що розвивався на тлі
швидкого розширення повноважень Президента, отримав радикальний характер, коли,
заявляючи про численні порушення Президентом країни Конституції 19 листопада
1996 р., 73 депутати Верховної Ради Республіки Білорусь звернулися до Конституційного Суду з пропозицією відсторонити його
із займаної посади. Проте справа так і не була
розглянута через, як зазначає М. Пастухов,
безпрецедентний тиск з боку Адміністрації
Президента на суддів та на депутатів, що поставили свої підписи у зверненні. Як результат, серед суддів відбувся розкол (за день
до розгляду справи в суді 12 депутатів визнали свої підписи у зверненні недійсними)
і в день засідання голова Суду не дозволив
розпочати слухання. Водночас Президент
виступив з ініціативою проведення респу-

The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine 145

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
бліканського референдуму, за результатами
якого було введено в дію нову Конституцію.
Суддям Конституційного Суду, які не визнавали нової Конституції, було запропоновано
звільнитися. У січні 1997 р. Президентом і
новим парламентом було сформовано новий
склад Конституційного Суду, повністю підпорядкований Президенту. Таким чином, як
стверджує М. Пастухов, Конституційний Суд
Білорусі з активного й самостійного органу
конституційного правосуддя перетворився в
залежну установу, а його статус через вузьке
коло повноважень у системі органів державної влади знизився [27, с. 154].
Обговорення науковцями проблеми вибору позиції, яку може зайняти орган конституційної юстиції при вирішенні політичних спорів (конфліктів), дає підставу для
формулювання важливого висновку: існують
ситуації, коли органу конституційної юстиції необхідно зробити вибір між правовим
і політичним рішенням. У процесі великих
соціальних перетворень перевага часто надається саме політичним рішенням, під які
згодом підводиться правова основа. У державах Східної Європи в результаті конституційних криз, що мали характер зіткнення різних
конституційних влад, в основному мала місце перемога парламенту чи президента, до
того ж, майже в усіх випадках констатувалося посилення виконавчої влади. У подібних
випадках становище органів конституційної
юстиції (як незалежних інститутів влади)
виявилося або на межі повної недієздатності
(результат внутрішнього розколу), або відвертим вибором на користь однієї зі сторін.
Можливим є і компромісний варіант – застосування очікувальної позиції пасивного спостереження.
Висновки. Узагальнюючи результати досліджень, спрямованих на визначення
правової природи та ролі органу конституційної юстиції, важливо зазначити, що реалізація кельзенівської моделі передбачає
стабільність права і досягнення консенсусу
у суспільстві стосовно конституції, оскільки
лише за цієї умови можлива стійка та послідовна лінія поведінки органу конституційної юстиції, що ґрунтується на сприйнятті
загальних базових цінностей, які є основою
всієї ієрархії принципів конституційного судочинства. На цьому шляху, на думку А. Медушевського, можлива трансформація кон-
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ституційного правосуддя, пов’язана з його
деполітизацією й посиленням правової об’єктивності, що робить можливим реалізацію
кельзенівської моделі в державах Східної Європи [25, с. 27].
Таким чином, дослідивши різноманітні
наукові підходи до розуміння правової природи органів конституційної юстиції в Україні та державах Східної Європи, найбільш вдалою видається позиція, згідно з якою обґрунтовується незалежна природа органів конституційної юстиції. Цей висновок пов’язаний із тим, що дослідження функціональних
характеристик, інституційного оформлення,
характеру, принципів і змісту діяльності цих
органів в комплексі вказує саме на їх незалежну природу та особливе місце в механізмі
державного управління. Органи конституційної юстиції, виходячи зі своїх повноважень, вирішують спори про право і врегульовують правові конфлікти, що виникають між
гілками влади, таким чином встановлюючи
конституційну істину про право й забезпечуючи конституційне правокористування та
реальний конституціоналізм.
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ПОЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ ХАННИ АРЕНДТ ЯК ЗАПРОШЕННЯ ДО НОВИХ
ПОЧИНАНЬ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
Анотація
У статті досліджуються погляди Ханни Арендт на публічний простір і владу з точки зору
ризиків тоталітаризму, присутніх у житті модерних держав. Кризові явища в політиці та економіці змушують визнати існування цих ризиків на рівні політичних документів, що додатково
заохочують до нового прочитання поняття тоталітаризму, розуміння його джерел у сучасному публічному і приватному просторах та створення можливостей йому протистояти.
Метою дослідження є виявлення нових доктринальних тенденцій у розвитку публічного
управління й адміністрування, які б спиралися на запропоновані Ханною Арендт шляхи зміцнення публічного простору.
Наукова новизна дослідження полягає у встановленні зв’язку між філософськими концептами публічного простору, зв’язку людських спільнот із реальністю та владою, з одного
боку, та новими доктринальними тенденціями в публічному управлінні та адмініструванні – з
іншого. Цей зв’язок дозволяє побачити необхідність розширення усталеного погляду на роль
державного управління з точки зору належної відповіді на кризові явища у багатьох сферах
людського життя, які розгортаються на початку ХХІ століття.
Висновки. Спираючись на результат дослідження, у роботах Ханни Арендт ми знаходимо
ідеї для нових ідей і практичних втілень у розвитку публічного управління та адміністрування. У планах цього розвитку варто забезпечити отримання інструментів для забезпечення
доступу громадян до фактичної інформації, для належного представлення в публічному просторі інтересів осіб і груп, для винесення в публічний простір і персоналізації відповідальності
за рішення на всіх етапах його підготовки та прийняття, для збереження й розвитку потенціалу критичного мислення у суспільстві. Це варто зробити, аби у публічному просторі формувати спільне бачення реальності, а влада реалізувала свою відповідальність.
Ключові слова: Ханна Арендт, тоталітаризм, публічний простір, дія, влада, публічне
управління.
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HANNAH ARENDT’S POLITICAL PHILOSOPHY AS AN INVITATION
TO NEW BEGINNINGS IN PUBLIC MANAGEMENT
Abstract
The article aims at the analysis of Hanna Arendt’s views of public realm and power motivated by
the concerns about the presence of totalitarian risks in a life of modern states. Crisis phenomena in
politics and economics lead to the recognition of these risks in political statements and additionally
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urge to read anew the notion of totalitarianism with the aim to clarify its origins in today’s public and
private realms as well as to create the possibilities to oppose it.
The purpose of the article is the defining of the new developments in public administration
based on Hanna Arendt’s ideas of public realm strengthening.
The novelty of the paper is the recognition of connection between the philosophical concepts of
public realm, relations of human communities with reality and power and, on the other hand, with
some possible developments in public administration. This connection enables us to broaden the
customary view on public administration for the specific purpose of finding the relevant answer to the
crisis phenomena in human condition in XXI century.
Conclusions. Based on the result of the study, in the work of Hannah Arendt we find ideas and
practical embodiments in the development of public administration. The plans for this development
should ensure that tools are in place to ensure that citizens have access to factual information, to
properly represent the interests of individuals and groups in the public domain, to make public
decisions and personalize responsibility for decisions at all stages of its preparation and adoption, to
preserve and develop capacity critical thinking in society. This should be done in order to form in public
space a common vision of reality and the authorities to realize their responsibility.
Key words: Hannah Arendt, totalitarianism, public realm, action, power, public administration.

Постановка проблеми. Резолюція Європарламенту щодо 80-х роковин початку
Другої світової війни стверджує важливість
спільного європейського згадування своєї
історії для майбутнього Європи. Сам текст
документа задає певні концептуальні рамки
для такого згадування: «Європа не повинна
забути власну історію з точки зору того факту, що вичерпне розуміння європейської історії, як фактор, що має першорядне значення,
має допомогти у запобіганні появи тоталітарних режимів» [1].
Резолюція є одним із прикладів того,
наскільки поняття тоталітаризму стало важливим в інтерпретації саме сучасної європейської політики і формуванні знання про
неї. Значимість поняття заохочує до нових
його прочитань. Проблема у тому, що Ханна
Арендт пропонує такий погляд на людське
життя, який у своїх базових поняттях, у тому
числі у понятті тоталітаризму, багато в чому
відрізняється від домінуючого розуміння
людських спільнот, влади, політики й політичного, а отже, – заохочує до перегляду оцінок багатьох явищ Нового часу/модерну.
Сучасна ситуація стимулює засвоєння її
поглядів, адже підстав для такого перегляду накопичилося достатньо. У нас все менше можливостей стверджувати, що люди
назавжди погодилися жити у веберівському
«сталевому панцирі», сформованому цілераціональною організацією їхньої діяльності й
інституціями капіталізму. Раціональне оволодіння світом як соціальний ідеал, що за-
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безпечує функціонування сучасної бюрократії, не витримує кризових явищ і все частіше
розглядається як тенденція до самознищення.
Можна згадати, що і сам Макс Вебер говорив про можливість повернення до старих
ідеалів та появи нових пророків. Тому перегляд усталених поглядів на владу та політику
може розглядатись і як продовження класичної соціології і політичної філософії. У ситуації кризового розвитку можна згадати, що
в «Джерелах тоталітаризму» Ханна Арендт
аналізує національну державу та капіталізм
як два головні феномени сучасних людських
спільнот і демонструє, що обидва вони вже
несуть у собі суперечності як джерела криз.
Зрозуміло, що з часу появи робіт філософа поняття тоталітаризму живе своїм життя
і задля політичної інструментальності набуло нових змістів. Але в контексті попередження, висловленого Європарламентом,
варто уважно поставитися до оригінального
розуміння цього та інших понять у політичній філософії Ханни Арендт. Розгляд політичної чи управлінської ситуації крізь призму
її понять потребує певних зусиль [2], але ці
зусилля виправдані. Адже на основі такого
розгляду можна оцінити можливість створення запобіжників, які б у кризових ситуаціях зменшували ризики повороту до тоталітаризму. У таку систему запобіжників могли
б бути включені і нові форми публічного адміністрування, зокрема ті, що пропонує філософ.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тематиці реформування державної
служби присвячено роботи таких науковців, як: Г. Атаманчук, Д. Бахрах, В. Бакуменко, К. Ващенко, Л. Губерський, В. Дементов,
В. Малиновський, Г. Мамчур, Д. Неліпа, О. Оболенський, П. Павленчик, Т. Пахомова, О. Петришин, Л. Прокопенко, С. Серьогін, В. Трощинський, А. Федець, Є. Чорноног та ін. Зокрема, згадані автори наголошують на необхідності адаптації державного управління до
європейських моделей і завдань, на необхідності пошуку нових підходів для подолання
кризових ситуацій. Саме в руслі такого пошуку здійснюється запропоноване дослідження.
Метою статті є виявлення у роботах
Ханни Арендт філософських позицій щодо
розвитку публічного управління з метою
збереження політичної форми національної
держави й недопущення небезпечного скорочення простору свободи.
Виклад основного матеріалу. Ризик
тоталітаризму, як радикального позбавлення свободи, не відійшов у минуле, а зберігається й нині. Тоталітаризм виникає через нездатність діяти в публічному просторі. Саме
ця нездатність є причиною, через яку люди з
їхніми інтересами, влада та управління втрачають зв’язок із реальністю.
«Реальність за умови єдиного спільного
світу гарантована не якоюсь загальнолюдською «природою», але, навпаки, виникає
через те, що не дивлячись на всі розбіжності
у позиціях і множинність аспектів, які з цього випливають, є очевидним, що всі зайняті
однією справою. Якщо ця тотожність справи
розпадається, то жодна однаковість «людської природи» і тим більше жоден штучний
конформізм масового суспільства не перешкодять розпаду спільного світу на уламки;
трощення тут якраз і відбувається через нівелювання множинності» [3, c. 75].
Якщо тиран чи масове суспільство ізолюють людину в її суб’єктивності, то і бачити
світ людина може лише з одного досвіду, і цей
досвід залишається унікальним, навіть якщо
він множиться до безкінечності. «Спільний
світ зникає, якщо його бачать лише водному
аспекті, він взагалі існує лише в багатоманітності своїх перспектив» [3, c. 75].
Спільність/тотожність справи з продовження єдиного спільного світу виникає, коли
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людина може явити себе в публічному просторі (public realm). «З людського і політичного погляду, дійсність і явність особи є одним і тим самим, і життю, що тягнеться поза
простором, де воно тільки і може вийти в явність, не вистачає не відчуття життя, а чуття
до дійсності» [3, c. 250].
Не явлене існування поза політичним
відбувається через проникнення сформованих у приватному просторі моделей людського життя у публічний простір, у політику, у владу. Саме ці моделі, набуті в праці
(labor) та роботі (work), разом із принесеними ними способами мислення й мовою, призводять до безпорадності і конформізму тоді,
коли потрібно побачити реальність і вчиняти дію/action у цій реальності.
Будь-яку дію Ханна Арендт ділить на дві
стадії: починання, що ініціюється лідером, і
звершення, коли до нього приєднуються інші
й доводять до кінця тепер уже спільну справу.
Йдеться не про покору, а про підтримку. Так
завдяки вчинку/дії (action) формується влада,
що організовує діяльність людей завдяки широкій підтримці у публічному просторі.
Людина поза публічним простором не
може побачити реальність спільного світу, а
значить не може діяти, починати щось нове
чи підтримувати починання. Вона позбавлена передумов свободи і може лише відтворювати поширені у соціумі, у приватному
просторі моделі поведінки, тобто коритися.
Покора дає можливість насильству проголосити себе ініціатором починання і гарантом
збереження світу. Для підтвердження своїх
претензій насильство ще глибше ізолює людей і нав’язує їм уніфіковані досвід та погляд
на світ. Влада слабшає, а це має катастрофічні наслідки для спільноти.
«Політичний організм зчеплений тим
потенціалом влади, який він має, і політичні
спільноти гинуть від ослаблення влади і в
кінцевому підсумку від її безсилля. Сам цей
процес неконтрольований, тому що владний
потенціал, на відміну від засобів насильства,
які можна накопичувати, щоб потім за необхідності ввести свіжими в дію, в принципі існує лише тією мірою, якою реалізується. Там,
де влада не реалізується, а розглядається як
щось таке, на що можна опертися за необхідності, там вона гине» [3, c. 251].
У політичній філософії Ханни Арендт політика, а значить боротьба за владу та її реа-
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лізація, не є місцем згоди навколо метафізичних істин (консервативних чи ліберальних).
Політика – це формування нових зв’язків і
посилення влади на основі явлення людей і
їхніх суджень. Альтернативою є розділення
людей (їхня ізоляція в кінцевому підсумку) й
організація життя завдяки насильству, тобто
занепад влади і деградація політики як простору свободи для започаткування нового.
Звідси увага багатьох робіт філософа до
конкретних кризових ситуацій із випадками
насильства у США у 50–60 роках ХХ століття,
коли багатьом сучасникам здавалася міцною
та непорушною стабільна демократична система, збудована на засадах верховенство
права.
Отже, саме в політиці можна створити
передумови для людської здатності бачити
реальність. Якщо такі передумови забезпечені владою та її здатністю відкрити простір для дії, то бачення реальності знаходить
вияв у здатності запобігати спробам насильства знищити людську спільноту.
Розпізнати ризики втрати свободи особливо важливо для держав, в історії яких є
досвід переживання тоталітаризму. Інша сторона дослідження таких ризиків – побачити
шляхи виходу з тоталітаризму. У період 80–
90-х років ХХ століття в атмосфері «кінця історії» цей шлях здавався незворотнім. Тепер
прощання з тоталітаризмом виглядає набагато проблемнішим.
Широта та комплексність досліджень
самої Ханни Арендт дозволяє виявити серед них ті позиції, які напряму стосуються
не лише політики і влади, а й управління та
адміністрування. Самі по собі вони не були
у фокусі її уваги, але ряд положень її робіт
можуть бути використаними для кращого
розуміння не лише політичної, а й управлінської ситуації. Запропонований нею концепт
публічної сфери в особливий спосіб пов’язує, водночас чітко розділяючи, політику й
управління.
У цій статті спробуємо продемонструвати, що прочитання робіт Ханни Арендт заохочує до нового погляду на роль і завдання
державного управління у його публічному
вимірі. Відштовхуючись від такого прочитання, запропонуємо кілька напрямів щодо пошуку нових ідей. На нашу думку, ці приклади
доводять, що використання спадщини філософа є цілком релевантним теперішній укра2/2020

їнській ситуації, а результати пошуку варті
зусиль, потрібних для їх реалізації.
Із точки зору поставленого завдання
найважливіші позиції Ханни Арендт можна
сформулювати так. Криза не може розглядатися як відхилення від «норми», заданої ідеями на зразок прогресу чи регресу/занепаду.
Ідея прогресу, основа якої – лише метафора,
«позичена в Гегеля ідея Маркса про те, що нібито будь-яке суспільство несе в собі зародок
свого нащадку» [4, c. 34]. Привабливість ідеї
спричинена лише одним: «Прогрес дає відповідь на тривожне питання: а що нам робити тепер? Відповідь на найпростішому рівні
оголошує: давайте те, що у нас є тепер, розвинемо у щось краще, більше тощо» [4, c. 36].
Філософ заперечує цю відповідь. Завдяки дії людська спільнота може змінити спільний світ, але успіх не гарантований жодним
прогресом, так само і невдача не є тимчасовим відхиленням. Дія пов’язана з ризиком,
небезпекою для того, хто діє і для спільноти.
Саме так реалізується людська свобода, вихід за межі arche завдяки тому, що Арістотель
називав praxis.
Тоталітаризм є радикальним знищенням свободи. Публічний простір заміняється
публічними демонстраціями покори. В обмін на відмову від реальності пропонується
впевненість у результаті.
Проблема у безпрецедентності тоталітаризму, раз і назавжди поставлених політичних запобіжників немає, знищення свободи
може набувати несподіваних форм. «У тоталітаризмі безпрецедентний, у першу чергу,
не його ідеологічний зміст, а сама подія тоталітарного панування. Це можна побачити,
якщо визнати, що діяння його продуманої
політики як вибух підривають наші традиційні категорії політичної думки (тоталітарне панування не схоже на всі відомі нам форми тиранії та деспотизму) і стандарти морального судження» [5, c. 643].
На безпрецедентність загрози адекватною відповіддю є починання нового. Якщо
цього не відбувається, якщо ми не можемо/
не хочемо розрізнити те нове, що проявило
себе в кризі, якщо ми даємо на проблеми старі відповіді, якщо влада не може забезпечити
в публічному просторі підтримку організованої нею дії, то ризик насильства зростає, а
за ним постає ризик розпаду самої спільноти. І може трапитися, що спільнота в стані
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безвладдя погодиться на своє збереження ціною насильства і відмови від свободи.
Тоталітаризм
у
розумінні
Ханни
Арендт – це знищення свободи як політичної та людської реальності на якісно іншому
рівні, порівняно з попередніми прикладами з
історії. А це значить, що пошук його зовнішніх ознак, продемонстрованих в ХХ столітті,
може ввести в оману. Ми не можемо будь-які
порушення прав чи свобод, тиск на медіа чи,
тим більше, законні дії влади з підтримання
правопорядку оголошувати ознаками його
приходу, адже «виконання закону неможливе
без політичної влади, тому підтримка правового порядку ніколи не обійдеться без силової політики» [6, c. 71]. Тому не варто вважати всі державні форми a priori інфікованими
цим злом.
Самі по собі присутні в історії державні
форми не розглядаються ні як джерела загроз, ні як гарантії запобігання тоталітаризму. Проте ті з них, що спираються на публічний договір і на модель людського союзу,
демонструють назагал вищу опірність до насильства і його загроз, ніж ті, що спираються
на панування та покору. Але це не підстава
для впевненості у локалізації ризиків. Ми не
гарантовані від того, що подія тоталітаризму
знову не відбудеться неочікувано як результат політики, що набрала нових форм і зовнішніх ознак. Оперування традиційними політичними категоріями не зможе застерегти
нас.
Навіть найнаочніша ознака тоталітаризму в минулому – масштабний терор – не
обов’язково повинен повторитися. «Терор…
створює єдність усіх людей відміною меж закону, який забезпечує життєвий простір для
свободи кожного індивіда» [5, c. 563]. Але ця
відміна закону може відбуватися не в юридичному, а в соціальному просторі, без формального скасування норм, шляхом політичного заохочення певних моделей поведінки.
На наших очах такі техніки скорочення
простору для свободи вже реалізуються. Як
зауважив А. Бадью, «на фоні сучасних засобів управління населенням Сталін – зі своїми
нескінченними рукописними картотеками,
масовими розстрілами, агентами зовнішнього стеження у натягнутих на вуха капелюхах,
незліченними таборами та звірячими тортурами – виглядає старосвітським дилетантом» [7, c. 192].
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Всупереч історичному досвіду, необмежені можливості висловлювань, які трактуються як свобода слова, перетворюють медіа,
зокрема соціальні, в інструменти розділення
та ізоляції. Йдеться про розділення як про
передумову комерційного та політичного
успіху медіа. Приклад такого успіху завдяки створенню великої і впливової аудиторії шляхом розділення розглянутий у статті
Дж. Майєра [8, c.43–49].
FoxTV чи ряд українських медіа з чітко
вираженими симпатіями до певних політичних груп демонструють здатність медіа за
допомогою емоцій страху та гніву формувати великі групи людей з однаковим баченням реальності. Проблема в тому, що це уніфіковане бачення реальності поширюється
без появи іншої думки і, відповідно, без можливості дії, нового початку та нових зв’язків
між людьми. У такий спосіб імітується публічний простір для людей, що залишаються
атомізованими, не явленими, а значить невільними. А це вже ризик.
Свобода слова є політичною свободою,
дуже важливою для явлення людини в публічному політичному просторі. Очевидно,
що поза межами локальних спільнот таке явлення без участі медіа забезпечити складно.
Але медіа, що забезпечують таке явлення, як
і свобода слова чи демократія, є історичними
поняттями, зміст яких формувався і формується у політичному просторі.
У роботі «Vita Activa» параграф «Робітничий рух» присвячений явленню робітничого класу і підкреслена його важлива роль
«коли в ході революції ця частина народу незалежно від партійних програм і усталених
світоглядів була в стані виробити свої власні
уявлення про демократичну форму держави за сучасних обставин» [3, c. 272]. Прихід
у публічний простір маси людей, які були до
цього не явленими, ізольованими від нього,
у тому числі завдяки «усталеним світоглядам», дав потужний поштовх для розвитку
демократії. Такий прихід був би неможливим
без змін у розумінні свободи слова і ролі медіа, без розвитку державного регулювання
медіапростору в Європі і в Північній Америці,
як це показано, наприклад, у роботі П. Старра [9].
Новий початок у формуванні засад роботи медіа конче потрібний. Адже медіа не
можуть знищувати публічний простір шля-
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хом його фрагментації та знищення зв’язків
між групами з різними поглядами. Відповідальність влади з організації публічного
простору має бути реалізована у вигляді нового функціонування медіа у ХХІ столітті. Обґрунтуванням «повернення» національних
держав із точки зору демократії може бути
продемонстрована ними здатність вивести
людей з ізоляції й активізувати їх у публічному просторі. Щоб це здійснити, потрібна активна політика і використання інструментів
публічного управління.
У цьому контексті важливою є така позиція: «Факти і думки (opinions, російською
мнения – прим. автора) не суперечать одне
одному… Факти дають поживу для думок, а
думки, що надихаються різними інтересами та пристрастями, можуть різнитися, але
все ж таки будуть залишатися цілком правомірними тією мірою, якою вони поважають
істину факту. Свобода думки – шахрайство,
якщо інформація про факти не представлена, а самі факти залишаються предметом
суперечки» [10, c. 351]. Докладніший аналіз
погляду філософа на роль медіа у створені й
підтриманні режиму фактичності, як запоруки зв’язку з реальністю, запропонований, наприклад, у статті Дж. Лежуне [11, c. 57–58].
Із точки зору публічного управління стати на позицію Ханни Арендт означає, зокрема, працювати над формуванням політик у
двох напрямках.
Перший – унормування позиції медіа
в українській реальності. У такому унормуванні варто визначити та забезпечити роль
медіа і журналістів як тих, хто повідомляє й
захищає політичні факти.
Журналістика може набути нового
значення як діяльність із визначення фактів, що чітко позначені, відділені від думок
(opinions). Це означає обмеження можливості
для журналістів і медіа, що стануть на позицію фактичності, брати участь у політичному
процесі на боці тих чи інших груп або осіб.
Виразною ознакою такої участі є мова насилля/страху чи мова переконання, зокрема,
шляхом поширення моральних оцінок. На
цій основі може бути проведене розрізнення
медіа й агітаційних груп. Користувач медіа
повинен знати, із ким він має справу.
Другий – створення режиму чіткого
визначення достовірності інформації, яку
поширюють медіа. Із цієї точки зору Закон
2/2020

України «Про інформацію» потребує радикального оновлення. В його основі лежить
просвітницька ідея про раціонального суб’єкта, здатного самостійно виокремити істину
в інформаційному потоці, а тому перешкоди
до наповнення цього потоку повинні бути
мінімальними. В чинному Законі інформація
не розглядається як передумова комунікації, тобто встановлення зв’язків у спільноті і, відповідно, не формулюються вимоги
до забезпечення фактичності в публічному
просторі. Така обмеженість має бути усунена, щоб законодавство про інформацію стало
основою для розробки ефективних політик,
спрямованих на підтримку «журналістики
фактів» і забезпечення належного її представлення в медійному просторі.
Загроза свободі і владі виникає всюди,
де існують маси, тобто великі групи людей,
всередині яких розпалися всі зв’язки – родинні, класові, професійні, культурні. Маса
позбавлена явності, тобто виходу в політичний простір, де бачення дійсності різні, наслідки непередбачувані, а ризики для того,
хто діє, високі, а їх не уникнути. Натомість
через позбавлення свободи маса нездатна
перебувати та діяти в дійсності, але отримує
за це «гарантію» передбачуваності в політиці
й історії.
Нечутливість до дійсності ламає політичні форми держав, що будувалися на розумінні особистих інтересів і здатності добиватися їхньої реалізації в організованій групі.
«Тоталітарні рухи можливі всюди, де є маси,
що з тієї чи іншої причини відчули смак до
політичної організації. Маси об’єднує зовсім
не усвідомлення власних спільних інтересів,
у них немає чіткої класової структурованості, яка знаходить свій вираз у певних, обмежених і досяжний цілях» [12, c. 414].
Відсутність у політичній комунікації
України артикульованих інтересів різних
груп, домінування фікції «інтересів усіх», несумісної з реальністю – це ризик. В Україні
«інтереси усіх» проектуються в обмежений
набір проблем і реформ, які в опитуваннях
називаються респондентами першочерговими [13].
У першій п’ятірці стабільно перебувають
корупція, якість охорони здоров’я, низькі
пенсії і виплати соціальної допомоги, неналежна робота судової системи і правоохоронних органів. Поза сумнівом, ці проблеми
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існують, причому кожна з них у такому узагальненому формулюванні є позначенням
великої кількості усталених норм і моделей
поведінки, які в різних сферах і в різних ситуаціях забезпечують реалізацію тих чи інших
інтересів. І щодо кожної з цих проблем існують групи, інтереси яких полягають як у зміні ситуації, так і в збереженні статус-кво. Але
артикуляція тих чи інших інтересів не присутня в медіа і в тій широкій комунікації, яка
творить «тканину відношень» у суспільстві.
Без явлення не може бути організації,
звідси слабкість українських політичних партій, профспілок, професійних організацій.
Ця слабкість та «нечутливість до дійсності»
прищеплює масам смак до політики у вигляді протистояння цілісного й неподільного
«народу» невеликій і нечітко означеній групі
його ворогів. Відповідно, пошук вирішення
відбувається не через формування нової проекції інтересів, а через вибір особистості з
«політичною волею», здатною зломити опір
зловмисників.
Докладно ризики непредставлення інтересів у політичній комунікації на прикладі європейської інтеграції України вже розглянуті в авторській статті [14]. Зокрема,
зроблений висновок, що саме відсутність
представлення інтересів у публічному просторі відкриває можливості для «масовизації» політики й закриття реальності. Майдан
став засобом відкрити реальність і відновити здатність діяти. Але за заміну насильства
владою і відновлення публічного простору
заплачена висока політична й економічна
ціна, а формування влади як здатності організовувати колективну дію на основі довіри
ще далеко не завершене.
Виходячи з цього, доцільно, щоб у публічне управління й адміністрування прийшло артикулювання інтересів у процесі підготовки та здійснення політик. Від згаданої
вище моделі раціонального рішення, що має
забезпечити правильні інтереси, тобто забезпечити «благо» для всіх, можна перейти
до моделі балансу інтересів на основі опису
гри акторів на певному полі і за визначеними формальними й неформальними правилами.
Важливою, але можливо найскладнішою
з точки зору оновлення усталених понять та
інструментів публічного адміністрування,
є позиція щодо нашого мислення, волі і су-
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дження, а також проектування їхніх здатностей на простір політики. В останній період
своєї роботи Ханна Арендт працювала над
дослідженням цих фундаментальних складових життя розуму і встановленням зв’язків
на їхній основі між активним і споглядальним життям людини. Ця робота залишилася,
на жаль, незавершеною [15].
Тим не менше, спираючись на її позицію, можна побачити певний горизонт змін.
Наближення цих змін, очевидно, буде залежати від здатності влади та спільноти громадян бачити реальність і реагувати на кризові
явища в публічному просторі.
Отже, ставиться завдання: запобігти ризикам для свободи, влади і самого існування
людської спільноти в ситуації, якої не було в
минулому. У такій принципово новій ситуації
важко сподіватися на логос, на філософський
аргумент. Він веде шляхом доведення істини,
знайденої мисленням філософа на вже існуючій епістемічній основі й у згоді лише з самим собою.
Вихід пропонується у зверненні до іншого способу розуміння політичної реальності, можливості якого філософ виводить
зі здатності до судження. До неї ця здатність
розглядалася переважно в контексті культури, але «культура і політика близькі одне до
одного, оскільки в них йдеться не про знання
та істину, а, швидше, про судження і рішення,
про розсудливий обмін думками з приводу
спільного світу і простору публічного життя» [10, c. 328].
У судженні, на відміну від спекулятивного мислення, закладена орієнтація на множинність. Філософський аргумент, оперуючи
доказами, примушує до згоди з однією-єдиною істиною. Натомість судження спираються на переконливість opinion/мнения/особистої думки й орієнтуються на досягнення
згоди з іншими.
Проблема в тому, що для такого підходу необхідно відмовитися від позиції цілераціонального оволодіння світом людської
спільноти, тобто від мислення про політику
в категоріях причинно-наслідкових зв’язків і
суб’єкт-об’єктного аналізу. «Мистецтво і політику об’єднує те, що і те, й інше – феномени
публічного світу» [10, c. 322]. Це означає, що
для перебування в політичній реальності потрібна здатність розрізнення і схоплення феноменальної явленості. Йдеться про повер-
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нення до розуміння політики як мистецтва.
Але для цього є перешкода: менталітет виготовлювача (homo faber) «до такої міри проник до політичної сфери, що ми сприймаємо
як щось само собою зрозуміле, що дія визначається категорією засобів і цілей» [6, c. 320].
Звичайно, не варто сподіватися на негайний розрив із раціональною традицією
розуміння політичних рішень. Але можна
шукати способи звертатися до здатності нашого розуму до судження. Тут стане в пригоді критичне мислення, адже саме воно очищує простір для судження.
У звичайних політичних ситуаціях цілераціональність заохочує пізнання, в якому
мислення працює в руслі логосу й пізнання
наукової істини. Мислення, яке не створює
матеріальних цінностей і ставить під питання прийняті правила, розглядається, як правило, як особиста справа. Лише в драматичних змінах стає критично важливим мислення, «демонструюче імплікаціїї некритично
прийнятих думок і тем самим руйнуючи їх –
цінності, вчення, теорії та, навіть, переконання» [6, c. 256].
Політичний характер мислення розкривається через звільняючий вплив на нашу
здатність до судження, тобто здатність оцінювати окреме без загального в безпрецедентних ситуаціях. Тому заохочення до критичного мислення, створення та збереження
його «острівців» є важливим засобом у запобіганні тоталітаризму. З цієї точки зору варто вносити способи й інструменти підтримки
мислення до політик, що здійснюються в публічному управлінні та адмініструванні.
Нарешті, last but not least, варто зупинитися на зауваженні Ханни Арендт про необхідність персоналізації відповідальності при
прийнятті рішень. Як уже зазначалося, ми
живемо в ситуації, коли безособова цілераціональність не забезпечує довіру, не творить
потенціал влади. Перебіг політичного процесу вже дав достатньо прикладів, коли виборці вимагають саме персональної відповідальності, тобто винесення у публічний простір
починання, щоб воно перетворилося на дію.
Починання в публічному державному управлінні та адмініструванні не можуть бути винятком.
Персоналізація пов’язана з ризиками,
яких бюрократія уникає завдяки певним
механізмам, присутнім і в українській дер2/2020

жавній службі. Але демократичне повернення держави вимагає виходу управління в
публічний простір. Ознакою такого виходу
є нова якість політичної комунікації. Комунікація перестає бути інформуванням про
рішення, натомість вона має стати комунікуванням учасниками всього процесу прийняття рішення. Публічне управління як особиста відповідальність в публічному просторі
може допомогти створити потенціал влади і
зменшити шанс для насильства.
Висновки. У роботах Ханни Арендт ми
знаходимо ідеї для нових ідей і практичних
втілень у розвитку публічного управління
та адміністрування. У планах цього розвитку
варто забезпечити отримання інструментів
для забезпечення доступу громадян до фактичної інформації, для належного представлення в публічному просторі інтересів осіб
і груп, для винесення в публічний простір і
персоналізації відповідальності за рішення
на всіх етапах його підготовки та прийняття, для збереження й розвитку потенціалу
критичного мислення у суспільстві. Це варто
зробити, аби у публічному просторі формувати спільне бачення реальності, а влада реалізувала свою відповідальність.
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