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ВСТУПНЕ СЛОВО ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ 
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ В УКРАЇНІ

О. СВЯТОЦЬКИЙ 
доктор юридичних наук, професор, 
академік НАПрН України

Протягом останнього півріччя 
перебіг поточних політичних 
подій в Україні — зокрема про-

ведення так званого «референдуму» в 
Автономній Республіці Крим та іно-
земна окупація цієї невід’ємної скла-
дової частини української держави, 
самопроголошення таких квазідер-
жавних утворень, як «Луганська 
народна республіка» і «Донецька 
народна республіка», інші антиконсти-
туційні спроби створення нових дер-
жавоподібних суб’єктів на території 
Украї ни — гостро актуалізував питан-
ня форми державного устрою.

Саме питання державного устрою 
стали нині, так би мовити, точкою 
зіткнення цілої низки практичних і 
теоретичних проблем  територіальної 
організації державної влади в Україні. 
Передусім ідеться про вироблення 
послідовної політики держави у вказа-
ній сфері, про обґрунтування доціль-
ності конституційно-правової модер-
нізації останньої, вдосконалення існу-
ючої моделі форми державного устрою 

в Україні й оптимізацію статусу суб’єк-
тів адміністративно-територіального 
устрою, розподілу компетенції між 
ними, а також між центральними та 
місцевими органами публічної влади, 
між органами місцевого самовряду-
вання та державною адміністрацією.

Нині, мабуть, як ніколи раніше, є 
нагальним завдання забезпечення реа-
лізації засад єдності та цілісності дер-
жавної території, поєднання централі-
зації й децентралізації у здійсненні 
державної влади, збалансованості у 
комплексному розвитку усіх регіонів з 
урахуванням їх історичних, економіч-
них і демографічних особливостей, 
ет нічно-культурних традицій та існу-
ючих політичних реалій.

Втілення згаданих конституційних 
принципів у практику державного бу -
дів ництва та перетворення їх із задек-
ларованих на реальні й дієві, розбу-
дова ефективної національної систе-
ми державного устрою вимагають 
опертя на юридико-доктринальні роз-
робки, по требують глибокого науково-
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го ос мис  лен ня функціонування систем 
територіальної організації державної 
влади як в Україні, так і в зарубіжних 
країнах.

Передусім ідеться про уточнення 
базового категоріального інструмента-
рію конституційної теорії державного 
устрою, змісту й співвідношення 
понять «конституційний лад», «дер-
жавний лад», «територіальний устрій», 
«державний устрій» і «адміністратив-
но-територіальний устрій», «терито-
ріальний поділ» і «адміністративно-
територіальний поділ». При цьому 
важливо уникати спрощень, які вини-
кають, зокрема, при ототожненні дер-
жавного устрою із територіальним, що 
ускладнює різнобічне висвітлення 
взаємо дії матеріально-просторових та 
організаційно-функціональних аспек-
тів означених проблем.

Необхідним видається й аналітич-
ний розгляд проблеми державної тери-
торії, поняття про яку належить до 
маловивчених і водночас вельми важ-
ливих і складних питань у науці кон-
ституційного права.

Вимагають ґрунтовного конститу-
ційно-правового осмислення як кон-
цептуальні основи унітаризму, так і ідеї 
федералізму та федералізації, регіона-
лізму й регіоналізації, звернення до 
яких нині обґрунтовується як із поси-
ланням на праці українських полі-
тичних мислителів початку минулого 
століття, так і апеляцією до етно-націо-
нальних чинників. Без сумніву, обгово-
рення означених ідей передбачає звер-
нення до історичних і політико-право-
вих аспектів формування української 

державності, вивчення як позитивного, 
так і негативного досвіду зарубіжних 
держав.

Здійснення демократичних пере-
творень в Україні неможливе без ґрун-
товного дослідження проблем децент-
ралізації державної влади, функціону-
вання територіальних автоно мій, ура-
хування сучасних тенденцій у змінах 
конституційного оформлення відно-
син між автономними утвореннями й 
центральними органами державної 
влади. Це виступає умовою відбору й 
використання найбільш прийнятних 
правових форм, які дозволять уникну-
ти кризових ситуацій та забезпечать не 
тільки збереження, а й розвиток при-
родної, господарської та культурної 
самобутності окремих територій у 
ме жах державних кордонів України.

Зрештою, у зв’язку з проблемами 
державного устрою не можна обійти 
увагою й розподіл повноважень і взає-
модію влад муніципальної та держав-
ної як форм здійснення публічної 
влади. Гармонізація меж компетенції 
органів місцевого самоврядування й 
державно-владних структур є органі-
заційно-правовою передумовою для 
зростання громадянської активності 
на місцях і для злагодженого функціо-
нування усього механізму управління 
суспільними справами.

Результативне наукове опрацю-
вання усіх означених питань дозво-
лить наповнити конституційні поло-
ження про здійснення влади народом 
реальним змістом. Цим і зумовлена 
актуальна тема номера журналу «Пра-
во Украї ни».
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ: 

ДОКТРИНАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

О. БАТАНОВ 
доктор юридичних наук, професор, 
старший науковий співробітник 
відділу конституційного права 
та місцевого самоврядування 
(Інститут держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України)

© О. Батанов, 2014

Сучасний етап конституційного 
будівництва в Україні характе-
ризується інтенсивним пошу-

ком принципово нових рішень на 
шляху докорінної перебудови усіх сто-
рін життя держави і суспільства. 
Од нією з актуальних та надскладних 
проблем, які постали після набуття 
незалежності Української держави, є 
питання вдосконалення територіаль-
ної організації влади та територіально-
го устрою України. Адже територіаль-
ний устрій є одним із найважливіших 
інститутів державного ладу України. 
Цей інститут характеризує юридичні 
якості та властивості такого основного 
складового елементу держави, як її 

територія. Територіальний устрій є 
організацією території держави.

Територія є неодмінною умовою 
розвитку всього державного життя. 
Вона поряд із категоріями «народ» та 
«влада» утворює тріаду елементів, які 
формують державу [1, 3]. По суті, 
територія держави уможливлює саме 
виникнення, існування, організацію та 
функціонування держави. Саме тому 
традиційно під територією держави 
розуміють простір самовизначення 
народу, в межах якого держава здій-
снює свій суверенітет та свою юрис-
дикцію [2, 6], а під її конституційно-
правовим статусом — певне правове 
положення території у державі, яке 
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включає її склад, функції, режим, а 
також правові принципи і гарантії 
цього статусу [3, 12].

Зазначимо, що проблема терито-
ріального устрою держави та статусу її 
складових є однією з найменш дослі-
джених у конституційно-правовій на у ці. 
Більш детальний аналіз території в 
юридичній науці був зроблений юрис-
тами-міжнародниками, водночас пред-
ставники науки конституційного пра-
ва, як правило, обмежуються розгля-
дом окремих питань території, зокрема 
особливостями територіальної органі-
зації державної влади та місцевого 
самоврядування, проблемами держав-
ного суверенітету, територіальної 
ціліс но сті й недоторканності тощо. 
Значною мірою недостатня вивченість 
проблеми у сучасній Україні обумов-
лює труднощі у загальному розумін ні 
таких феноменів, як унітаризм, фе де-
ралізм і федералізація, регіоналізм і 
регіо налізація, децентралізація та 
деконцентрація тощо.

Не можна не вказати на той факт, 
що у сучасній літературі, присвяченій 
проблематиці державної території, 
територіальної організації державної 
влади та іншим питанням статусу 
території, далеко не завжди врахо-
вується складна, багатоаспектна при-
рода території як конституційної кате-
горії. Безумовно, деякі дослідження 
проводилися. Так, принаймні за остан-
ні роки досліджувалися проблеми 
політико-територіальної організації, 
державного устрою, адміністративно-
терито ріального устрою України тощо.

Але, на жаль, ні єдності точок зору з 
цих питань, ні чіткості відповідей щодо 
складних проблем територіального 
устрою та територіальної організації 
влади у науці немає. Не мала і не має 
сьогодні чіткого бачення з цих питань 
й Українська держава. Внаслідок цього 
сучасна державна політика у сфері 
вдосконалення адміністративно-тери-

торіального устрою та територіальної 
організації влади України характери-
зується фактичною відсутністю довіри 
з боку населення до реформаторських 
дій з цього питання (поряд із відсут-
ністю адекватного фундаментального 
наукового обґрунтування адміністра-
тивно-територіальної реформи), що, 
по суті, є основним бар’єром на шляху 
її реалізації.

У цілому територіальний устрій 
конкретної держави визначається її 
історичною і культурною еволюцією, 
становленням і розвитком економічної 
системи, політичних і правових інсти-
тутів. Він виступає в соціально-еконо-
мічному розвитку суспільства одно-
часно і як чинник розвитку, і як резуль-
тат цього розвитку.

Для характеристики територіальної 
організації держави у зарубіжних кон-
ституціях використовують терміни 
«уст рій» (наприклад, «федератив ний 
уст рій» у Конституції Російської Фе де-
ра ції), «організація держави» (роз діл 3 
Конституції Бразилії), «струк тура дер-
жави» (глава 4 Консти туції Ефіопії). 
Іноді використовуються словосполу-
чення «державний устрій», «національ-
но-державний устрій» (Консти туція 
Узбекистану). Однак, оскільки слова 
«устрій» держави, «державний устрій» 
мають дуже широке значення (вони 
характеризують те, як у цілому побу-
дована держава), у сучасній юридич-
ній науці для характеристики органі-
зації території держави та територіаль-
ного управління іноді застосо вують 
термін «державно-територіальний уст-
рій», «політико-територіальний уст рій», 
але найбільш вживаною та адек ватною 
є категорія «територіальний устрій».

Використовуючи термін «терито-
ріальний устрій», слід зважати на те, 
що територія є не лише просторовою 
межею держави, а й становить мате-
ріальну основу її діяльності, форму 
прояву державного суверенітету, а 
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територіальний устрій — одну з гене-
зисних, структурних і функціональ-
них ознак держави. Тому державний 
устрій не можна ототожнювати ні з 
територією, її організацією, ні з адміні-
стративно-територіальним устроєм. 
Це складне системне державно-пра-
вове утворення, що має (повинно 
мати) соціально-економічні, політич-
ні, на ціо нально-етнічні, культурологіч-
ні й еко логічні підвалини.

Спроби зведення державного уст-
рою до територіального або адміні-
стративно-територіального поділу, які 
іноді мають місце у конституційній 
доктрині, а також у законодавстві та 
деяких законопроектних роботах, або 
інтерпретація конституційних право-
положень про територіальний устрій 
за допомогою використання уявлень 
про державний устрій (у деяких на уко-
вих працях) є певним спрощенням, 
які не забезпечують вирішення клю-
чових проблем державного будів ниц-
тва — територіальної організації та 
територіальної дії державної влади, її 
структурної організації, співвідно-
шення і співробітництва із публічни-
ми структурами громадянського сус-
пільства (органами місцевого само-
врядування та органами самооргані-
зації населення).

За такого ототожнення, змішуван-
ня, взаємонакладення понять по-різ-
ному може тлумачитися конституцій-
на лексика, а звідси страждає законо-
давча логіка та техніка, що, у свою 
чергу, негативно позначається на орга-
нізації та ефективності діяльності дер-
жавної влади і місцевого самовряду-
вання, а звідси — на якості публічних 
послуг, які надаються (повинні нада-
ватися) населенню. Характерно, що у 
Верховній Раді України ще у 1997–
1998 рр. обговорювався проект Закону 
«Про адміністративно-територіальний 
устрій», який до цього (січень 1997 р.) 
взагалі мав назву «Про територіаль-

ний устрій України». Анало гічні тен-
денції можна спостерігати і в наступні 
роки. Так, наприклад, проектом Закону 
України «Про внесення змін до 
Консти туції України» (реєстраційний 
№ 3207-1) щодо удосконалення систе-
ми територіального устрою України 
передбачалося внесення суттєвих змін 
із питань адміністративно-терито-
ріального устрою. Відпо відно до цих 
змін робочою групою, утвореною згід-
но з дорученням Кабі нету Міністрів 
України від 14 лютого 2005 р., було 
розроблено проект Закону «Про тери-
торіальний устрій України», в якому 
територіальний устрій України визна-
чався як «обумовлена географічними, 
історичними, економічними, соціаль-
ними, культурними та іншими чинни-
ками внутрішня територіальна органі-
зація держави з поділом її території на 
складові частини — адміністративно-
територіальні одиниці з метою забез-
печення населення необхідним рівнем 
послуг та збалансованого розвитку 
усієї території держави» [4, 659].

У неофіційному проекті Закону 
України «Про засади територіального 
устрою України» територіальний 
устрій України визначався як «внут-
рішня територіальна організація дер-
жави з розподілом її території на 
складові частини — адміністративно-
територіальні одиниці, а також інші 
спеціальні територіальні утворення, з 
метою ефективного забезпечення насе-
лення необхідним рівнем адміністра-
тивних послуг, організації раціональної 
системи децентралізованого управлін-
ня соціально-економічними процеса-
ми, збалансованого розвитку усієї тери-
торії держави» [5]. Втім, у самому тек-
сті проекту переважно йшлося про 
порядок утворення та ліквідації, вста-
новлення та зміни меж, назв адміні-
стративно-територіальних одиниць, 
населених пунктів та віднесення насе-
лених пунктів до певних категорій.
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У проекті Закону України «Про 
порядок вирішення питань адміністра-
тивно-територіального устрою Украї-
ни», підготовленому експертами 
Фонду сприяння місцевому самовря-
дуванню в Україні вже адміністратив-
но-територіальний устрій України 
визначався як «обумовлена географіч-
ними, історичними, економічними, 
соціальними, культурними та іншими 
чинниками внутрішня територіальна 
організація держави з поділом її тери-
торії на складові частини — адміні-
стративно-територіальні одиниці з 
метою забезпечення населення необ-
хідним рівнем послуг (адміністратив-
них і громадських) на основі форму-
вання раціональної системи управлін-
ня соціально-економічними процеса-
ми для збалансованого розвитку усієї 
території держави» [6].

Значною мірою саме відсутність 
чіткого розуміння відповідних катего-
рій детермінувала сучасні конститу-
ційно-проектні пропозиції (без адек-
ватного змістовного наповнення) 
щодо фактично формальної зміни 
назви розділу Х Конституції України з 
чинної «Територіальний устрій» на 
«Адміністративно-територіальний 
устрій» [7].

Отже, як з позицій теорії, так і зако-
нодавчої філософії та законодавчої 
техніки, слід ґрунтуватися на концеп-
туальній ідеї про те, що «територіаль-
ний устрій» — категорія більш широ-
ка, а «адміністративно-територіальний 
устрій» — його невід’ємна (одна із) 
складова частина. Якщо «територіаль-
ний устрій» — це передбачена законом 
форма територіальної організації дер-
жави з метою забезпечення найбільш 
оптимального вирішення завдань та 
здійснення функцій держави та сус-
пільства, то «адміністративно-терито-
ріальний устрій» — це територіальна 
організація держави з її внутрішнім 
поділом на складові частини — адміні-

стративно-територіальні одиниці, які є 
просторовою основою для утворення 
та діяльності відповідних органів дер-
жавної влади та органів місцевого 
самоврядування. Адміністративно-
тери торіальний поділ — це своєрідний 
каркас просторової організації держа-
ви та зміст її територіального устрою. 
Залежно від особливостей політичної 
системи та характеру правлячого 
режиму держави конкретно-правовий 
зміст адміністративно-територіального 
устрою може передбачати різний рівень 
централізації та децентралізації.

Щодо категорії «державний устрій», 
то під ним варто розуміти територіаль-
ну у державних кордонах організацію 
держави, яка визначає просторові межі 
дії державної влади, відносини між 
адміністративно-територіальними 
одиницями, центральною та місцевою 
державною адміністраціями (у значен-
ні державних організаційних струк-
тур), державними структурами та міс-
цевим самоврядуванням з конститую-
вання та управління територіями, між 
публічною владою (державною та 
муніципальною) та населенням. Це — 
елемент форми держави, який харак-
теризує територіальну організацію 
влади та державного самовизначення 
населення, що на ній проживає 
[8, 184]. По суті, державний устрій — 
це сукупність державно-правових 
принципів, які визначають інституціо-
нально-територіальну основу держа-
ви, а також їх практична реалізація. 
Це — система політичних взаємодій, у 
якій стикаються та обумовлюють одна 
одну різні сфери державно-правової 
діяльності.

Розрізняють два основних види тери-
торіального устрою: політико-терито-
ріальний і адміністративно-територіаль-
ний. Політико-територіальний устрій 
передбачає поділ території держави на 
окремі самостійні частини. Він харак-
терний для федеративних держав (Бра-
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зи лія, Індія, Мексика, США, ФРН 
та ін.). Адміністративно-територіаль-
ний устрій— це внутрішній поділ тери-
торії держави на адміністративно-тери-
торіальні одиниці. Він властивий для 
унітарних держав (Велика Британія, 
Китай, Польща, Франція, Японія та ін.).

Відповідно до Конституції України 
наша держава є унітарною. Термін 
«уні тарна держава» походить від 
латинських слів «unus», «unitаs», що 
означають «один», «єдність». Унітарна 
держава, таким чином, складається не 
з державних утворень, а з адміністра-
тивно-територіальних одиниць, право-
вий статус яких визначається цен-
тральною владою. Унітарний характер 
Української держави означає, що тери-
торія України у межах існуючих кор-
донів є цілісною і недоторканною, що 
складові частини цієї території пере-
бувають у нерозривному взаємозв’язку, 
відзначаються внутрішньою єдністю і 
не мають ознак державності, як це 
властиво складовим частинам, скажі-
мо, федеративної держави.

Аналізуючи генезис унітарної фор-
ми державного устрою, потрібно ґрун-
туватися на тому, що унітаризм замінив 
партикуляризм і феодальну роздробле-
ність, відіграв свою прогресивну роль. 
Він не залежав від націо наль но-
етнічної чи расової структури населен-
ня, а був затребуваний єдиним режи-
мом, відносною простотою у здійснен-
ні державної влади. Унітарна держава 
є найбільш розповсюдженою у світі 
формою державного устрою. Понад 
85 % країн світу обрали унітарну 
форму свого територіального устрою. 
Це різні за своїми територіальними 
параметрами, етнонаціональним скла-
дом, географічним розташуванням, 
економічним та соціально-культурним 
розвитком, політичними та правовими 
традиціями держави. В унітарній дер-
жаві є лише одна загальнонаціональна 
конституція, норми якої застосо-

вуються на території всієї країни без 
будь-яких обмежень, а також існує 
тільки загальнонаціональне грома-
дянство. Для унітарної держави харак-
терна єдина система вищих органів 
(парламент, глава держави, уряд). 
Юрисдик ція цих органів розповсю-
джується на всю територію країни, яка 
поділяється на адміністративно-тери-
торіальні одиниці, які не мають полі-
тичної самостійності. У цих одиницях 
(департаменти, області, округа, райо-
ни, міста тощо) зазвичай утворюються 
власні представницькі та виконавчі 
органи, які функціонують відповідно 
до загальнонаціонального законодав-
ства та зобов’язані застосовувати зако-
нодавчі та інші нормативні акти, які 
приймаються центральними органами 
державної влади.

Територія унітарної держави завж-
ди має свою внутрішню організацію 
або так званий адміністративно-тери-
торіальний устрій (виняток станов-
лять лише так звані мікродержави), 
суть якого зводиться до поділу єдиної 
території держави на складові части-
ни. Територія України являє собою не 
що інше, як велику політичну та 
со ціально-економічну суперсистему, 
що у визначених державним кордоном 
межах поєднує ключові функціональні 
підсистеми життєдіяльності суспіль-
ства («управління», «виробництво», 
«обслуговування», «розселення») та 
певною мірою локалізує їх у межах 
конкретних адміністративно-терито-
ріальних одиниць існуючого адміні-
стративно-територіального поділу. 
Лише у тих випадках, коли локалізація 
зазначених підсистем на території від-
повідає існуючому адміністративно-
територіальному устрою (відповідно, й 
існуючій системі управління) адміні-
стративно-територіальний устрій 
можна розглядати як оптимальний.

Слід зазначити, що сучасна терито-
ріальна організація Української дер-
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жави має суттєві недоліки, які істотно 
впливають на ефективність організації 
та діяльності системи публічної влади 
й управління. Архаїзм «партійно-
радянської» системи існуючого адміні-
стративно-територіального устрою не 
викликає сумнівів. Проте для того, 
щоб його раціоналізувати і прилашту-
вати до потреб України, інтересів її 
громадян необхідно провести ретельне 
вивчення демографічних, соціально-
економічних, кадастрових та інших 
проблем. При цьому марно сподівати-
ся на те, що прийняття навіть найдос-
коналішого законодавства про адміні-
стративно-територіальний устрій 
України вирішить усі проблеми водно-
час, тому що їх розв’язання лише кон-
ституційно-, муніципально- або адмі-
ністративно-правовими засобами не є і 
не може бути оптимальним резуль-
татом.

На момент проголошення незалеж-
ності Україна мала сформований тери-
торіальний устрій, який фактично 
залишився без істотних змін і після 
прийняття Конституції України. 
Од нак, як у перші роки незалежності, 
так і в сучасній Україні, можна поміти-
ти спроби змінити його. Прикладом 
може бути активізація відцентрових 
тенденцій регіонів у різних формах 
від: прагнення утворити економічну 
Раду Півдня України, «спеціальної 
самоврядної автономії» Закарпаття, 
ідеї відродження Донецько-Криво-
різької республіки, утворення Ради 
регіонів, пропозицій про економіко-
правовий експеримент з розширенням 
економічної самостійності регіону та 
вільної економічної зони в Одеській 
області, бажання утворити так звану 
Південно-Східну Українську Автоном-
ну Респуб ліку під час президентських 
виборів 2004 р. до пропозицій карди-
нальної реконструкції державного 
устрою та адміністративно-терито-
ріального уст рою країни: відмови від 

двох із половиною десятків регіонів та 
конституювання 4–6 регіонів (напри-
клад, Цент раль но-Українського, Доне-
цького, При чор номорського, Захід-
ного); проведення соціального району-
вання з урахуванням історико-геогра-
фічних особливостей, національного й 
етнографічного складу населення і 
територіальної спеціалізації виробни-
цтва (наприклад, утворення 9 райо-
нів); створення економіко-адміністра-
тивних районів на зразок тих, що були 
утво рені і невдовзі ліквідовані у 
Радян ському Союзі у 50–60-х роках 
(утворення 10 районів); природноклі-
матичного районування (утворення 
країв, які складатимуться з 7–9 пові-
тів) або взагалі федералізації України, 
зокрема переходу до федерально-
земельного устрою. Апофеозом та бага-
то в чому наслідком таких настроїв і 
тенденцій стали анексія Росією Авто-
номної Республіки Крим, спроби реа-
німації так званої Новоросії та само-
проголошення у 2014 р. Луган ської 
народної республіки та Донецької 
народної республіки.

Попри ці тенденції та процеси 
україн ська державність історично 
склалася як унітарне утворення, а тому 
в майбутньому для нашої держави 
більш природним та історично сфор-
мованим є саме унітарний державний 
устрій, можливо, навіть зі збережен-
ням (її фактичного повернення до 
складу України) автономії як утворен-
ня, що має вирішувати виключно внут-
рішні питання, а також істотним роз-
ширенням самостійності місцевого 
самоврядування за рахунок подальшої 
демократизації у здійсненні державної 
влади [9].

Щодо неодноразово висловлюва-
них пропозицій федералізації України 
зазначимо, що аналіз відомих світовій 
практиці різновидів державного уст-
рою, а також вікових традиції вітчиз-
няного державотворення вказує на те, 
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що сьогодні Україна — об’єктивно і 
суб’єктивно — ближча до унітарної 
децент ралізованої держави. Незва-
жаючи на перманентні дискусії та 
твердження про те, що історично 
Україна тяжіє до федералізму, пропо-
зиції щодо федеративного устрою 
України слід вважати штучними і 
такими, що не відповідають історич-
ним та передусім існуючим політико-
правовим реаліям.

Нині існує не так уже й багато дер-
жав, котрі, виникнувши як унітарні, 
потім змінили форму устрою на феде-
ративну та, внаслідок такої модерніза-
ції, являють собою позитивний при-
клад для рецепції. Так, перетворення 
Бельгії з унітарної на федеративну 
державу у результаті кількох етапів 
державних реформ (з 1970 р. по 
1993 р.) стало вражаючою подією, 
неповторним досвідом та повчальним 
прикладом. Вся історія бельгійської 
держави відзначалася віхами конфлік-
тів між двома культурно-лінгвістични-
ми громадами — валлонами та фла-
мандцями, які проявлялися у різних 
сферах та мали суттєвий вплив на 
політичне життя країни. Федераліза-
ція Бельгії стала спробою врегулюван-
ня таких конфліктів. Втім, як свідчить 
цей безпрецедентний досвід (який без 
будь-якої переконливої аргументації 
пропонується деякими «експертами» 
для України як рецепт розв’язання її 
внутрішніх «проблем»), що і сьогодні 
залишається невирішеною низка проб-
лем між культурно-лінгвістичними 
громадами. Негативною стороною 
також є прояв сепаратистських настро-
їв, які йдуть переважно від фламанд-
ських політичних партій. Як зазна-
чають дослідники, повного вирішення 
цих етнічних конфліктів у найближчо-
му майбутньому важко досягнути. Від-
цент ро вий характер бельгійської фе де-
рації, її двополярність, а також тенден-
ція до розширення автономії суб’єктів 

федерації можуть стати сприятливим 
ґрунтом для розвитку сепаратистських 
настроїв. Недоліки інституціональної 
системи можуть призвести до серйоз-
них політичних криз і навіть паралізу-
вати діяльність центральних органів 
влади [10, 3, 24].

Російська імперія також завжди 
залишалася унітарною державою, по при 
те, що до її складу входили автономні 
утворення з різним статусом: Велике 
князівство Фінляндське, Хівин ське 
ханство, Польське царство. Уні тарною 
за суттю і змістом державою продов-
жувала залишатися і РРФСР, утворе-
на в 1918–1922 рр., хоча офіційно за 
формою вона була проголошена феде-
рацією. Такий саме характер мав і 
СРСР. Так, на думку В. Савіна, аналіз 
конституційних актів радянського 
періоду вказує, що, об’єднуючи юри-
дично суверенні союзні республіки, 
Радянський Союз проводив квазіфе-
деративну політику, яка фактично 
обернулася тим, що федеративна за 
способом конструкції території держа-
ва виявилася унітарною за способом 
організації влади [11, 21]. Через ці та 
інші фактори В. Лексін пропонує від-
мовитися від теоретичної характерис-
тики радянських держав як федерацій. 
Науковець вважає, що радянську 
федерацію треба визнати або окремою 
формою державного устрою, або «під-
формою» однієї з нефедеративних 
форм складної держави, або прототи-
пом сучасних регіоналістських дер-
жав [12, 19].

Згідно зі ст. 1 чинної Конституції 
Російської Федерації «Російська Феде-
рація — Росія демократична федера-
тивна правова держава з республікан-
ською формою правління». Втім, автор 
оригінальної докторської дисертації, 
присвяченої питанням діалектики 
процесів децентралізації та нової цен-
тралізації російського федералізму 
В. Савін вважає, що Російська Федера-
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ція повною мірою сприйняла цю своє-
рідну федеративну модель, яка була 
характерна для СРСР, з тією ж реаль-
ною загрозою цілісності держави. Цей 
російський вчений, що доволі показо-
во, враховуючи, що саме з Росії в 
Україну переважно експортуються 
федералістські настрої, доводить, що 
російський федералізм у своїй основі 
має номінальний характер [11, 21–22]. 
Отже, висновки про те, що в Росії йде 
динамічний процес реформування 
федералізму в напрямі формування 
його централізованої моделі, у ході 
процесу зміцнення якої існує небезпе-
ка перетину тієї межі, за якою від 
федералізму мало що залишається, є 
далеко не безпідставними.

Абсолютно штучно культивована та 
фактично демонізована сьогодні, 
наприклад, в Україні ідея федераліз-
му [13–18] як найбільш завершеної 
форми регіоналізму та «неодмінної 
умови для самореалізації потенціалу 
регіонів, кожної територіальної одини-
ці, кожного громадянина» [18, 42], у 
сучасному світі розвивається значно 
повільніше, а останнім часом виявила-
ся скоріше послабленою, ніж зміцне-
ною. Так, Л. Карафіелло та К. Малфрит, 
хоч і переконані у позитивному впливі 
федералізму на процеси переходу до 
демократії, зазначають, що «федера-
лістська діалектика зберігає поляр-
ність, конфліктність та напруже-
ність» [19, 4]. Американський політо-
лог У. Рікер заперечує твердження, що 
федералізм завжди є гарантією демо-
кратичних свобод. На його думку, між 
федералізмом та свободою немає про-
стого причинного зв’язку [20, 15].

Попри загальний «позитивний» 
контекст багатьох досліджень проблем 
федералізму в Російській Федерації, 
сучасна російська дослідниця Г. Бочи-
ло також вказує на те, що абсолютно 
прямого зв’язку між федералізмом і 
демократією, децентралізацією управ-

ління та досягненням широких прав і 
свобод особистості немає. Лише фор-
мальне проголошення федералізму не 
гарантує демократизацію та децент-
ралізацію управління, збалансування 
со ціально-економічних відносин, 
досяг нення свободи особистості. Існу-
ють унітарні держави, в яких людина 
реально здійснює конституцій ні права 
(євро пейські держави), та федеративні 
держави, в яких порушуються консти-
туційні права і свободи (Пакистан, 
ОАЕ). Про це свідчить й історичний 
досвід федеративного державного 
будівництва в Росії ХХ — початку 
ХХІ ст. [21, 9, 16].

Вважаємо, що федералізація дер-
жавного устрою України (у будь-яких 
формах: класичного або кооперативного 
федералізму, федеративного дуалізму, 
федерально-матричної моделі тощо) у 
сучасних умовах жодною мірою не пере-
вірена досвідом сучасних федерацій у 
зарубіжних країнах, політичною ситуа-
цією у країні, прогнозами на її історично 
видиме майбутнє, її соціально-демогра-
фічною мапою тощо, особливо в умовах, 
коли наступає якісно новий етап розвит-
ку української нації, йде практичний 
процес та теоретичне обґрунтування 
власної державності, по суті, формуван-
ня нової державної нації у широкому 
(загальногромадянському) розумінні 
цього слова. Якщо централізована феде-
рація є для державності України небез-
печною і небажаною, то реалізація ідеї 
децентралізованої федерації в Україні, 
на якій наполягають деякі сепаратист-
ські кола, стала б політичною і соціаль-
ною катастрофою. За таких умов, за 
висновками більшості вітчизняних екс-
пертів, оптимальна конституційна 
модель державного устрою України — 
унітарна конституційно децентралізова-
на держава з усебічним визнанням і 
гарантуванням прав територіальних 
громад як первинних суб’єктів місцево-
го самоврядування.



19• ПРАВО УКРАЇНИ • 2014 • № 9 •

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ…

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ

1. Сысоева Е. А. Категория «территория» в правовой теории и практике законодательного 

регулирования федеративного устройства современной России : автореф. дис. … канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.01. — Ростов н/Д, 2006. — 22 с.

2. Бабурин С. Н. Территория государства: теоретико-правовые проблемы : автореф. дис. … д-ра 

юрид. наук : спец. 12.00.01. — М., 1998. — 50 с.

3. Быстрова Д. А. Территория в конституционном праве Российской Федерации : автореф. дис. … 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.02. — М., 2010. — 34 с.

4. Проект Закону України «Про територіальний устрій України» // Проблеми трансформації 

територіальної організації влади : зб. матеріалів та док. / наук. ред. М. О. Пухтинський. — К., 

2005. — 852 с.

5. Про засади територіального устрою України : проект Закону України (неофіційний текст) 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/

NT0297.html.

6. Проект Закону України «Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального 

устрою України» // Місцеве самоврядування: пошуки та здобутки : зб. матеріалів та док. / за ред. 

М. Пухтинського, О. Власенка. — К., 2007. — 870 с.

7. Про внесення змін до Конституції України (щодо повноважень органів державної влади та 

місцевого самоврядування) : проект Закону України, внесений Президентом України 

П. О. Порошенком від 26 червня 2014 р. № 4178а [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 

http://www.w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51513.

8. Погорілко В. Ф. Державний устрій // Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. 

акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К., 2012.

9. Кушніренко О. Унітаризм як базова цінність конституційного ладу України // Віче. — 2012. — № 2 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.viche.info/journal/2942/.

10. Бегаева А. Х. Бельгийский федерализм : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.02. — М., 

2008. — 25 с.

11. Савин В. И. Диалектика процессов децентрализации и новой централизации Российского 

федерализма конца XX — начала XXI вв.: конституционно-правовой опыт развития : автореф. 

дис. … д-ра юрид. наук : спец. 12.00.02. — Ростов н/Д, 2007. — 58 с.

12. Лексин И. В. Конституционно-правовые проблемы территориального устройства современного 

государства: особенности России и зарубежный опыт : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.02. — М., 2013. — 50 с.

13. Бузина О. Украина. Федерализм и антифедерасты [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 

http://www.federal.org.ua/content/ukraina-federalizm-i-antifederasty.

14. Ветров В. Федеративная Украина — так ли страшен черт, как его малюют? [Електронний 

ресурс]. — Режим доступу : http://www.federal.org.ua/content/federativnaya-ukraina-%E2%80%93-

tak-li-strashen-chert-kak-ego-malyuyut.

15. Колесніченко В., Бортнік Р. Федеративна Україна: безальтернативна альтернатива розвитку 

Української держави // Голос України. — 2009. — № 194 (4694). — 15 жовт. — С. 4–5.

16. Медведчук В. В. Український вибір: федералізм як концепт і модель суспільно-державного 

розвитку (частина перша) // Публічне право. — 2012. — № 3. — С. 6–13; (частина друга) № 4. — 

С. 6–13.

17. Мучник Г. Унитарная нетерпимость или федеративное добрососедство? // Еженедельник 2000 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.2000.net.ua/2000/svoboda-slova/sotsi-

um/81302.

18. Тихонов В. Манифест федерализма, или Путь к демократическому государству. — Луганск, 

2004. — 63 с.

19. Основы теории и практики федерализма : пособие для студ. высших учеб. заведений / отв. ред. 

К. Малфлит. — Лейвен, 1999. — 233 с.

20. Riker W. Federalism: Origin, Operation, Significance. — Boston, 1964. — 169 p.

21. Бочило А. Е. Российский федерализм и правовой статус личности (конституционно-правовые 

исследования) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.02. — Челябинск, 2013. — 26 с.

REFERENCES

1. Sysoeva E. A. Kategoriya «territoriya» v pravovoy teorii i praktike zakonodatelnogo regulirovaniya fede-

rativnogo ustroystva sovremennoy Rossii [The «Territory» Category in the Legal Theory and Practice of 

Legal Regulation of the Federal System in Modern Russia], Rostov on Don, 2006, 22 p.

2. Baburin S. N. Territoriya gosudarstva: teoretiko-pravovye problemy [Territory of the State: Theoretical 

and Legal Issues], Moscow, 1998, 50 p.

3. Bystrova D. A. Territoriya v konstitutsionnom prave Rossiyskoy Federatsii [Territory in the Constitutional 

Law of the Russian Federation], Moscow, 2010, 34 p.



20 • ПРАВО УКРАЇНИ • 2014 • № 9 • 

О. Батанов

4. Proekt Zakonu Ukrainy «Pro terytorialnyi ustrii Ukrainy» [Draft Law of Ukraine on Territorial System 

of Ukraine], Problemy transformatsii terytorialnoi orhanizatsii vlady, Kyiv, 2005, 852 p.

5. Pro zasady terytorialnoho ustroiu Ukrainy: Proekt Zakonu Ukrainy (neofitsiinyi tekst) [On Fundamentals 

of the Territorial System of Ukraine: Draft Law of Ukraine (Informal Text)]. Available at: http://www.

search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT0297.html.

6. Proekt Zakonu Ukrainy «Pro poriadok vyrishennia pytan administratyvno-terytorialnoho ustroiu 

Ukrainy» [Draft Law of Ukraine «On Solving Issues of Administrative-Territorial Structure of Ukraine»], 

Mistseve samovriaduvannia: poshuky ta zdobutky, Kyiv, 2007, 870 p.

7. Pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy (shchodo povnovazhen orhaniv derzhavnoi vlady ta mist-

sevoho samovriaduvannia): proekt Zakonu Ukrainy, vnesenyi Prezydentom Ukrainy P. O. Poroshenkom 

№ 4178a vid 26 chervnia 2014 r. [On Amendments to the Constitution of Ukraine (Concerning the 

Powers of State Authorities and Local Self-Government): Draft Law of Ukraine no. 4178a of 26 June 

2014 Submitted by P. O. Poroshenko, the President of Ukraine]. Available at: http://www.w1.c1.rada.gov.

ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51513.

8. Pohorilko V. F. Derzhavnyi ustrii [State System], Velykyi entsyklopedychnyi yurydychnyi slovnyk, Kyiv, 

2012.

9. Kushnirenko O. Unitaryzm yak bazova tsinnist konstytutsiinoho ladu Ukrainy [Unitary as Fundamental 

Value of the Constitutional System in Ukraine], Viche, 2012, no. 2. Available at: http://www.viche.info/

journal/2942/.

10. Begaeva A. Kh. Belgiyskiy federalizm [Belgian Federalism], Moscow, 2008, 25 p.

11. Savin V. I. Dialektika protsessov detsentralizatsii i novoy tsentralizatsii Rossiyskogo federalizma kontsa 

XX — nachala XXI vv.: Konstitutsionno-pravovoy opyt razvitiya [Dialectics of Decentralization and New 

Centralization Processes of Russian Federalism at the End of XX — Early XXI Century: Constitutional 

and Legal Development Experience], Rostov on Don, 2007, 58 p.

12. Leksin I. V. Konstitutsionno-pravovye problemy territorialnogo ustroystva sovremennogo gosudarstva: 

osobennosti Rossii i zarubezhnyy opit [Constitutional and Legal Issues of Territorial Structure in the 

Modern State: Peculiarities of Russian and Foreign Experience], Moscow, 2013, 50 p.

13. Buzina O. Ukraina. Federalizm i antifederasty [Ukraine. Federalizm and Antifederasts]. Available at: 

http://www.federal.org.ua/content/ukraina-federalizm-i-antifederasty.

14. Vetrov V. Federativnaya Ukraina — tak li strashen chert, kak ego malyuyut? [Federative Ukraine — Devil 

is Not so Black as He is Painted]. Available at: http://www.federal.org.ua/content/federativnaya-

ukraina-%E2%80%93-tak-li-strashen-chert-kak-ego-malyuyut.

15. Kolesnichenko V., Bortnik R. Federatyvna Ukraina: bezalternatyvna alternatyva rozvytku Ukrainskoi 

derzhavy [Federative Ukraine: Choiceless Alternative in the Development of Ukrainian State], Holos 
Ukrainy, 2009, no. 194 (4694), 15 zhovtnia, pp. 4–5.

16. Medvedchuk V. V. Ukrainskyi vybir: federalizm yak kontsept i model suspilno-derzhavnoho rozvytku 

(chastyna persha) [The Ukrainian Choice: Federalism as a Concept and Model of Social and State 

Development (Part One)], Publichne pravo, 2012, no. 3, pp. 6–13; (chastyna druha) no. 4, pp 6–13.

17. Muchnik G. Unitarnaya neterpimost ili federativnoe dobrososedstvo? [Unitary Intolerance or Federated 

Neighborhood?], Ezhenedelnik 2000. Available at: http://www.2000.net.ua/2000/svoboda-slova/sotsi-

um/81302.

18. Tikhonov V. Manifest federalizma, ili Put k demokraticheskomu gosudarstvu [Federalism Manifestum or 

the Way to Democratic State], Lugansk, 2004, 63 p.

19. Osnovy teorii i praktiki federalizma [Bases of Theory and Practice of Federalism], Leyven, 1999, 233 p.

20. Riker W. Federalism: Origin, Operation, Significance, Boston, 1964, 169 p.

21. Bochilo A. E. Rossiyskiy federalizm i pravovoy status lichnosti (konstitutsionno-pravovye issledovaniya) 

[Russian Federalism and Legal Status of an Individual (Constitutional and Legal Research)], Chelyabinsk, 

2013, 26 p.

Батанов О. В. Конституційно-правові проблеми територіального устрою 
України: доктринальні та прикладні аспекти

Анотація. У статті проаналізовано зміст понять «територія», «державний устрій», 
«територіальний устрій», «адміністративно-територіальний устрій» та наукові дискусії 
щодо форми державного устрою України; вказано на політизацію цього питання у періо-
ди політичної нестабільності, а також несталість федеративної форми територіального 
устрою через значний потенціал конфліктності у відносинах між центром і регіонами. 
Розглянуто особливості виникнення та функціонування унітарної форми державного 
устрою. Обґрунтовується неминучість еволюції унітаризму в Україні в результаті здій-
снення децентралізації та реформи місцевого самоврядування.

Ключові слова: унітаризм, федералізм, регіоналізація, децентралізація, місцеве 
самоврядування.
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ…

Батанов А. В. Конституционно-правовые проблемы территориального устрой-
ства Украины: доктринальные и прикладные аспекты

Аннотация. В статье проанализировано содержание понятий «территория», «госу-
дарственное устройство», «территориальное устройство», «административно-террито-
риальное устройство» и научные дискуссии о форме государственного устройства 
Украины; указано на политизацию этого вопроса в периоды политической нестабиль-
ности, а также непостоянство федеративной формы территориального устройства через 
значительный потенциал конфликтности в отношениях между центром и регионами. 
Рассмотрены особенности возникновения и функционирования унитарной формы госу-
дарственного устройства. Обосновывается неизбежность эволюции унитаризма в 
Украине в результате осуществления децентрализации и реформы местного самоуправ-
ления.

Ключевые слова: унитаризм, федерализм, регионализация, децентрализация, мест-
ное самоуправление.

Batanov O. Constitutional and Legal Problems of the Territorial Division of Ukraine: 
Doctrinal and Applied Aspects

Annotation. The content of the concepts «territory», «state system», «territorial division», 
«administrative-territorial division» reveals. The scientific discussions on form of government 
of Ukraine are analyzed; the politization of this issue during the political instability is indicated. 
The specific of emergence and operation of unitary form of government is considered. The 
instability of the federation form of territorial division caused by the huge potential conflict in 
relations between centre and regions is underlined. The inevitability of unitary evolution in 
Ukraine as result of implementation of decentralization and reforms of local government is 
explained.

Key words: unitary, federalism, regionalization, decentralization, local self-government.
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ТЕРИТОРІЯ
ЯК КОНСТИТУЦІЙНА ЦІННІСТЬ: 

ПОЄДНАННЯ ПУБЛІЧНО-ВЛАДНИХ 
ТА ПРИВАТНО-ОСОБИСТІСНИХ ЗАСАД

За всього розмаїття джерельної 
бази з проблем територіальної 
організації суспільства та держа-

ви, діапазону їх досліджень протягом, 
принаймні, двохсотлітньої історії 
сучасного конституціоналізму слід 
визнати, що аксіологічні (ціннісні) 
аспекти відповідної проблематики не 
були предметом спеціальних наукових 
досліджень. Тим часом крізь призму 
саме ціннісних начал можливе всебіч-
не, комплексне розуміння такого уні-
кального явища, як територія; при 
цьому, звичайно, не можна не врахову-
вати максимально різнопланові, бага-
тоаспектні характеристики терито-
рії — як природно-географічного, гос-
подарсько-економічного, соціополі-
тичного та, звичайно, правового явища.

Що стосується правових аспектів, то 
за всього багатоманіття наявних підхо-
дів — як з позицій національного зако-
нодавства, так і міжнародного права — 
безумовний пріоритет належить пуб-
лічно-владним характеристикам тери-
торії, територіальної ор гані зації дер жави 
та її впливу на систему органів публіч-
ної влади, територіальному верховен-

ству як концентро ваному втіленню 
суверенних властивостей державної 
влади. За всієї важливості цих підходів 
не можна не враховувати, що поряд із 
публіч но-влад ною є ціннісна, «олюдне-
на» складова у правових характеристи-
ках державної території. В її основі — 
розуміння тієї обставини, що в історич-
ному, так би мовити, генетичному 
плані будь-яка територіальна організа-
ція держави починається не з тери-
торіального облаштування публічних 
органів влади, а з розподілу населення 
за територіальною належністю, з 
тери торіальної коренізації людей 
(з утвердженням державно організова-
ного суспільства). «Присутністю» 
людини та громадянина в системі 
територіальної організації суспільства 
та (потім вже!) держави зумовлюють-
ся надзвичайно важливі, вихідні цін-
нісні начала територіальної організації 
як конститу ційно-правового явища. 
Тому в центрі уваги цієї статті — кон-
ституційно-правова доктрина держав-
ної території в єдності публічно-влад-
них та особистісних, у тому числі при-
ватноправових, характеристик.

М. БОНДАР 
доктор юридичних наук, професор, 
суддя Конституційного Суду 
Російської Федерації
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ТЕРИТОРІЯ ЯК КОНСТИТУЦІЙНА ЦІННІСТЬ: ПОЄДНАННЯ ПУБЛІЧНО-ВЛАДНИХ…

1. Територія 
як конституційно-правова 

категорія: основні координати 
ціннісного виміру

«Цінність» — поняття універсальне 
та багатовимірне. Формування ценніс-
них підходів до того чи іншого явища 
(об’єкта) потребує генерування оцінки 
об’єкта відповідно до обраного масш-
табу та критеріїв певної корисності, 
об’єктивної та (або) суб’єктивної необ-
хідності, політичної та (або) економіч-
ної доцільності тощо. Явища, які 
потрапляють у сферу конституційно-
правового впливу — а відносини тери-
торіальної організації суспільства та 
держави саме такі — набувають у 
цьому випадку якості конституційної 
цінності. Це дозволяє знайти у сфері 
конституційного регулювання відпо-
відних відносин деякий ідеалізований 
зліпок (модель) аксіологічних консти-
туційних засад, які мають нормативне 
відображення у конституційному 
законодавстві [1, 13–22].

Важливо враховувати, що ціннісні 
характеристики території як консти-
туційної категорії важливі й тому, що 
самі по собі цінності — не тільки 
загальнотеоретична, доктринально-
гносеологічна категорія, а й категорія 
діючого права. Особливості норматив-
но-правових характеристик режиму 
державної території детермінуються 
як конституційно-правовими власти-
востями, які випливають із національ-
ної конституції як акту особливого 
виду, так і особливостями дії у відпо-
відній національній правовій системі 
загальновизнаних принципів і норм 
міжнародного права й міжнародних 
договорів, які охоплюють відповідну 
(державно-територіальну) проблема-
тику.

При цьому специфіка нормативної 
енергії конституційно-ціннісних харак-
теристик державної території (як пра-

вової категорії) є такою, що має різні 
форми її прояву — від нормативних 
величин найбільш високого, абстрак-
тного рівня (це насамперед загальні 
принципи, декларації, які відносяться, 
наприклад, до характеристик держав-
ної території в системі основ конститу-
ційного ладу) до більш конкретних, у 
тому числі статусних характеристик 
окремих суб’єктів територіальної орга-
нізації суспільства та держави. На це 
переконливо вказує історія формуван-
ня та розвитку конституційно-право-
вого інституту державної території.

Територія завжди була, як свідчить 
історія сучасного конституціоналізму, 
обов’язковим об’єктом конституційно-
правового впливу з боку національних 
інститутів державного (конституцій-
ного) права. Достатньо згадати у 
зв’язку з цим перші акти сучасного 
конституціоналізму. Так, смисл Декла-
рації незалежності США 1776 р. поля-
гав у тому, щоб утвердити, зокрема, 
територіальну незалежність і терито-
ріальне верховенство щойно утворе-
них північних Штатів Америки. Оче-
видно, однак, що на початкових етапах 
конституційного розвитку терито-
ріальні питання отримували епізо-
дично-обмежувальне закріплення — 
ча стіше всього як інститут державного 
або адмі ністративно-територіального 
устрою (природно, із врахуванням 
особливостей територіальної організа-
ції федеративних або унітарних дер-
жав). Так, у Конституції Франції 
1791 р. (розділ II «Про розподіл коро-
лівства та про стан громадянства») 
містяться лише найбільш загальні під-
ходи до територіального устрою, вклю-
чаючи проголошення єдності та непо-
дільності королівства, входження до 
його складу 83 департаментів, кожний 
з яких поділяється на дистрикти, які, у 
свою чергу, поділяються на канто-
ни (п. 1), право французських грома-
дян на утворення у містах та певних 
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сільських округах комун, кордони 
території яких можуть визначатися 
законодавчою владою (п. 8). Консти-
туція ж США 1787 р., не торкаючись 
безпосередньо питань територіальної 
організації, тим не менш закріпила 
більш широке коло територіальних 
питань: а) начала територіального 
представництва в статусі Палати пред-
ставників (розділ 2 ст. I), а також 
Сенату (розділ 3 ст. I); б) окремі гаран-
тії територіального рівноправ’я, у тому 
числі вимоги одноманіття всіх зборів, 
мит та акцизів на всій території 
Сполучених Штатів, що встановлю-
ються Конгресом, а також одноманіття 
правил натуралізації і законів про бан-
крутство (розділ 8 ст. I); в) виключні 
повноваження Конгресу розпоряджа-
тися територією чи іншою власністю, 
що належить Сполученим Штатам 
(розділ 3 ст. IV), що в цілому можна 
розглядати як прообраз конституцій-
ного інституту територіального верхо-
венства.

Що стосується сучасних конститу-
цій, у тому числі Конституцію Росій-
ської Федерації 1993 р., то територія 
як об’єкт конституційно-правового 
регулювання в узагальненому вигля-
ді — із врахуванням запропонованого 
підходу до розуміння державної тери-
торії як конституційної цінності — 
може бути представлена крізь призму 
таких інститутів конституційного 
права, кожний з яких віддзеркалює 
певний вимір ціннісних характерис-
тик державної території.

Це, по-перше, інститути консти-
туційного ладу, в яких отримує закріп-
лення насамперед територіальне вер-
ховенство держави. У сучасному кон-
ституційно-правовому розумінні 
інституту територіального верховен-
ства тією чи іншою мірою проявля-
ються двоєдині характеристики тери-
торії — imperium (повна та виключна, 
суверенна влада держави на всій своїй 

території) та dominium (суверенне 
володіння, розпорядження територією 
як матеріальною основою держави, 
яка включає в себе не тільки сушу, а й 
внутрішні води, територіальне море та 
повітряний простір).

По-друге, інститути територіаль-
ної організації державної влади, які 
передбачають насамперед вирішення 
питання про форму державного устрою 
(федерація чи унітаризм), а також сис-
тему адміністративно-територіального 
поділу держави (види та рівні адміні-
стративно-територіальних одиниць, 
особливості їх взаємовідносин тощо).

По-третє, інститути територіаль-
ної організації муніципальної влади, що 
передбачає необхідність вирішення 
таких конституційно значущих питань, 
як: установлення територіальних 
основ (меж) здійснення місцевого 
самоврядування; регламентація відпо-
відної територіальної організації як 
матеріальної основи розвитку місцево-
го господарства, сфери вирішення 
питань місцевого значення тощо.

По-четверте, компетенційно-тери-
торіальні інститути, які стосуються 
установлення порядку вирішення 
питань територіальної організації дер-
жави та місцевого самоврядування, 
володіння, користування і розпоря-
дження землею на федеральному, 
регіо нальному, місцевому (мунуці-
пальному) рівнях, зміни внутрішніх 
(адміністративно-політичних) кордо-
нів між територіальними суб’єктами 
держави тощо.

Нарешті, по-п’яте, це соціально-те-
ри то ріальні інститути правового ста-
тусу людини і громадянина, в яких 
отримують своє втілення особистісні 
начала територіальної організації сус-
пільства і держави, які характери-
зують, зокрема, забезпеченність та 
ме ха нізми реалізації прав і свобод 
людини і громадянина за місцем про-
живання, рівень соціально-терито-
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ріального (му ні ципаль ного, регіональ-
ного) рівно прав’я.

Вочевидь, що зміст, рівень зрілості 
кожного із відповідних інститутів має 
суттєві особливості в окремих націо-
нальних конституційних системах. 
Кожний із цих інститутів має свої 
власні координати ціннісного виміру 
конституційної категорії державної 
території та заслуговує самостійного 
аналізу в єдиній системі гарантування 
публічно-владних і приватноправових 
засад територіальної організації дер-
жави. Не маючи такої можливості 
(через обмеженність обсягу статті), 
важливо звернути увагу на деякі, на 
наше переконання, ключові — у вказа-
ному в самій назві статті аспекті — 
характеристики державної території 
як конституційної категорії.

2. Imperium та dominium 
як конституційні прояви 

територіального верховенства
За всього багатоманіття підходів як 

до самого поняття території в доктрині 
конституційного права — чи то з точки 
зору її сприйняття як ознаки, суттєво-
го «моменту держави як суб’єкта», чи 
то як одного з «елементів держави» 
або ж простору, в межах якого держава 
здійснює свою владу, тощо — в будь-
якому випадку не можна не визнати, 
що державна територія є одночасно і 
матеріальним вираженням, і просторо-
вим виміром верховенства, незалеж-
ності, повноти влади народу, який про-
живає на визначеній території, та, від-
повідно, проявом територіального вер-
ховенства держави1.

Складність виявлення відповідних 
конституційних характеристик поси-
люється також тією обставиною, що 

конституції держав, як правило, не 
містять визначення юридичних харак-
теристик державної території, а обме-
жуються закріпленням складу своєї 
території, її устроєм. Тому і поняття 
«територія» в конституційному праві 
застосовується зазвичай до внутріш-
нього територіального устрою, який 
являє собою систему державно-тери-
торіальних, адміністративних або 
муніципальних (самоврядних) тери-
торіальних одиниць. Тому повністю 
зрозуміло, що такий підхід є основою 
для розуміння території лише з точки 
зору організації та здійснення публіч-
ної (державної або муніципальної) 
влади. 

Саме на цій основі отримали 
розпов сюдження у конституційно-
правовій науці підходи, засновані на 
протиставленні конституційних харак-
теристик територіального верховен-
ства — imperium та dominium. Але вони 
не протистоять, а перебувають у єднос-
ті. Інша річ, що dominium не є цивільне 
(приватне) право власності; це публіч-
но-правовий інститут суверенного 
володіння з боку держави своєю тери-
торією. Більш того, набуття титула 
права власності на земельні ділянки 
(зокрема не лише приватну власність 
окремих осіб, а й власність іноземної 
держави на земельні ділянки) не 
виключає останні з режиму державної 
території та територіального верхо-
венства держави. Це, у свою чергу, не 
унеможливлює установлення особли-
вого правового режиму набуття і вико-
ристання іноземною стороною націо-
нальної території, що підтверджується 
і в конституціях сучасних держав, як 
то: Конституція Республіки Мальдіви 
(ст. 251), Конституція Грузії (ч. 2 ст. 2), 

1 Не торкаючись критичних оцінок тих чи інших підходів до цієї проблеми, не можна не зазначити, що вже на 
початкових етапах становлення та розвитку конституційної концепції державної території зверталася увага на 
обмеженість однобічних характеристик цього поняття, наприклад, лише як «елемента» держави (поряд із 
владою та населенням). За словами відомого російського конституціоналіста М. Лазаревського такий 
«елементний» підхід до території (поряд із владою та населенням) є рівноцінним тому уявленню, «що вода 
складається із 1) кисню, 2) водню та 3) їх хімічного поєднання» [2, 51–52].
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Конституція Йорданії (ст. 1), Консти-
туція Лівану (ст. 2), Конституція 
Східного Тимору (ч. 3 ст. 4) та ін. 
У той же час у деяких випадках зміна 
території, у тому числі шляхом її 
відчу  ження, конституційними актами 
не виключається. Наприклад, Консти-
ту ція Бельгії передбачає, що жодна 
поступка, будь-який обмін, приєднан-
ня території не можуть мати місце 
інакше, як у силу закону (§ 1 ст. 167), а 
згідно зі ст. 14 Конституції Мадагаскару 
жодна поступка, будь-який обмін, 
будь-яке приєднання території не є 
дійсними без згоди зацікавленого 
населення (ст. 14).

Одночасно в конституційно-право-
вому регулюванні зарубіжних країн 
відмінність та взаємозв’язок відповід-
них характеристик території знахо-
дить свій прояв, зокрема, у тому, що на 
державу як суб’єкт територіального 
верховенства покладається не тільки 
політико-правова відповідальність 
щодо здійснення всієї повноти суверен-
них прав на своїй території, а й 
обов’язки щодо забезпечення ефектив-
ного, рівномірного, стійкого просторо-
во-територіального розвитку. У цьому 
чітко має прояв єдність начал терито-
ріального верховенства у режимі 
imperium та dominium. Так, поряд із 
закріп ленням політико-правових 
характеристик суверенного владарю-
вання держави на всій її території 
(наприклад, ст. 2 Конституції Респуб-
ліки Білорусь, ст. 11 Конституції Вене-
суели, ч. 1 ст. 4 Конституції Російської 
Федерації, ч. 2 ст. 2 Конституції 
Казахстану, ч. 1 ст. 2 Конституції 
України) у деяких сучасних конститу-
ціях достатньо виразно реалізуються 
начала територіального верховенства і 
в соціально-економічному плані, тоб то 
на основі єдності imperium та domi nium. 
Наприклад, відповідно до ч. IX ст. 21 
Конституції Бразилії до компетенції 
Союзу віднесені розробка та виконан-

ня національних планів і регіональних 
планів засвоєння території й економіч-
ного та соціального розвитку. Згідно з 
Конституцією Іспанії держава гаран-
тує ефективне здійснення принципу 
солідарності, спостерігаючи за вста-
новленням адекватної та справедливої 
економічної рівноваги між різними 
частинами іспанської території 
(ч. 1 ст. 138). Конституція Португалії 
до основних завдань держави відно-
сить забезпечення правильного розпо-
рядження територією, стимулювання 
гармонійного розвитку всієї націо-
нальної території (п. «e», «g» ст. 9). 
У свою чергу, Основний Закон ФРН 
перебудову федеральної території 
пов’язує із можливістю ефективного 
виконання новосформованими земля-
ми, враховуючи їх розмір та економіч-
ний потенціал, покладених на них 
завдань (ст. 29).

Важливо, таким чином, враховува-
ти — і це випливає, у тому числі із 
наведених конституційних поло-
жень, — що територія як конституцій-
но значущий державний фактор у 
режимі dominium характеризується 
єдністю таких властивостей, як: а) при-
родне середовище, б) матеріальна, 
природно-географічна основа й одно-
часно — в) об’єкт діяльності держави. 
У режимі ж imperium — це просторова 
межа (сфера) розповсюдження не 
лише політичного, публічно-владного, 
а й усіх інших форм прояву суверені-
тету держави, у тому числі, як вказува-
тиметься далі, розповсюдження суве-
ренних властивостей державної влади 
на населення, зокрема з погляду тери-
торіальних факторів рівноправ’я, 
закріплення та реалізації прав і свобод 
людини і громадянина за місцем про-
живання. Одним словом, важливою 
складовою державного суверенітету є 
юрисдикційний суверенітет, який 
передбачає безумовне право держави 
здійснювати владу над особами, орга-
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нізаціями, речами, подіями на своїй 
території за допомогою своїх публіч-
них органів із використанням не лише 
політичних, правових, а й фінансово-
економічних, матеріальних засобів і 
можливостей.

На цій основі, власне кажучи, стає 
можливим комплексне розуміння кон-
ституційної природи території — і як 
матеріальної основи, і як просторової 
межі здійснення публічної влади, реа-
лізації юрисдикційного суверенітету. 
Як писав засновник просторової теорії 
В. Незабитовський, «держава панує в 
межах території, але не над терито-
рією, і територія не предмет, а межа 
державної влади»; це «не річ, якою 
володіє держава, а простір, в межах 
якого державна влада існує та діє» 
[3, 138, 140].

Для держави як суб’єкта права 
територія є конститутивним, первин-
ним елементом самої її особистості; 
поза просторовою визначеністю не 
мислиться буття сучасної держави 
[4, 17]. Це твердження повною мірою 
розповсюджується не тільки на дер-
жавну, а й на муніципальну владу.

Питання про територіальний 
устрій місцевого самоврядування за 
своїм значенням є конституційним, 
таким, що тісно пов’язане з формою 
держави, її адміністративною та тери-
торіальною організацією. Воно вклю-
чає в себе такі питання, які отриму-
ють конкретизацію в муніципальному 
законодавстві, як: а) склад територій, 
на яких здійснюється місцеве само-
врядування; б) типологія муніципаль-
них утворень, принципи та критерії їх 
формування; в) кордони муніципаль-
них утворень; г) види та правовий 
статус земель, розташованих у межах 
муніципального утворення; ґ) зміна 
кордонів територій, у яких здійсню-
ється місцеве самоврядування, реор-
ганізація та ліквідація муніципальних 
утворень; д) роль населення у 

муніципально-терито ріальних вимі-
рах.

При цьому конституції, особливо 
федеративних держав, у тому числі й 
Конституції Російської Федерації, 
закріплюють у цій частині лише най-
більш принципові підходи, як-от: 
положення про те, що місцеве само-
врядування має здійснюватися на всій 
території Росії (ч. 1 ст. 131 Конституції 
Російської Федерації), та в цьому 
плані населення будь-якого поселен-
ня, незалежно від його чисельності або 
інших обставин, не може бути позбав-
лене права на місцеве самоврядування, 
як неприпустимою є відмова від здій-
снення місцевого самоврядування на 
певній території, якщо навіть саме 
населення у «добровільному порядку» 
виявило побажання, щоб питання міс-
цевого значення вирішувалися органа-
ми державної влади, а не органами 
місцевого самоврядування (Постанова 
Конституційного Суду Російської 
Федерації від 30 листопада 2000 р. 
№ 15-П). За основу ж територіальних 
меж місцевого самоврядування необ-
хідно брати соціальні форми спільнос-
ті населення, які об’єктивно склада-
ються та існують у вигляді насамперед 
міських та сільських поселень. 
Це означає, що поселенський принцип 
є, у тому числі відповідно до Консти-
туції Російської Федерації, основним 
для територіальної організації місце-
вого самоврядування, а сама територія 
муніципального утворення набуває 
характеристики соціально-терито-
ріальної спільності, де реалізуються 
права і свободи людини і громадянина. 
У цьому випадку ціннісні характерис-
тики територіальної організації сус-
пільства і держави посилюються 
яскраво вираженими особистісними 
началами, значенням території (на різ-
них рівнях її організації, зокрема муні-
ципальному) як важливого чинника 
правового становища особи.
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3. Людина і громадянин 
у системі територіальної організації 

суспільства і держави
В основі територіальних факторів, 

які впливають на правовий статус 
особи, лежить той факт, що розподіл 
населення за територіальною ознакою 
є, як відомо, важливою обов’язковою 
умовою державно-політичної органі-
зації будь-якого суспільства. Вочевидь, 
що вирішальні характеристики 
со ціального та правового становища 
особи проявляються не на регіональ-
ному або муніципальному рівні, а на 
рівні всього суспільства і держави, 
вони визначаються самою природою 
конституційного ладу, панівними еко-
номічними та політичними відносина-
ми. Разом з тим «між окремими краї-
нами, областями і навіть місцевостями 
завжди буде існувати певна нерівність 
у життєвих умовах, яку можна буде 
мінімізувати, але ніколи не вдасться 
усунути повністю», — справедливо 
зазначав свого часу Ф. Енгельс [5, 5], 
аналізуючи соціальне значення тери-
торіальних факторів, які можуть поро-
джувати доволі істотні відмінності та 
елементи нерівності у становищі жите-
лів окремих поселень та інших терито-
ріальних утворень.

Територіальна організація населен-
ня і держави в цілому, як і муніципаль-
но-територіальна організація населен-
ня, мають різне, багатоцільове призна-
чення, що детермінує їх активний 
вплив і на інститути правового статусу 
особи. На цій основі відбувається сво-
єрідне переплетення, взаємопроник-
нення конституційних та інших галу-
зевих інститутів територіальної орга-
нізації, з одного боку, та правового 
статусу особи, з другого. Це зро зуміло: 
територіальна організація населення 
виступає відносно окремої особи як 
своєрідна форма адміні стратив ної 
децентралізації (або — централі зації) 

політичних і соціально-еконо міч них 
відносин суспільства. Адмі ніст ративно-
територіальний поділ і територіальна 
організація місцевого самоврядування 
набувають у цих умовах, з точки зору 
соціального і правового статусу особи, 
насамперед «ком петенційне» значен-
ня. Тобто йдеться про територіальні 
основи побудови і функціонування 
апарату управління (самоврядування) 
у межах відповідних територіальних 
спільностей. Але управління у цьому 
випадку передбачає владний вплив не 
на саму територію, а на людей, які 
живуть у її межах. Адже «територія є 
складовим елементом державної особи 
не сама по собі, а через посередництво 
населення, що мешкає на ній» [6, 186]. 
У цьому сенсі територіальна організа-
ція являє собою універсальний засіб 
забезпечення найбільш зручних умов 
політичного управління суспільством 
у межах всієї території країни.

Інше, здебільшого протилежне зна-
чення з точки зору впливу на правове 
положення громадян набуває не тери-
торіальний, а виробничий, відомчо-
корпоративний («цеховий») принцип 
реалізації прав громадян. Він нерідко 
супроводжується (зокрема в сучас-
ний період, що особливо характерно 
для країн нових демократій) форму-
ванням деякої «корпоративної демо-
кратичної системи», яка є результа-
том злиття політичного, економічно-
го, адміністративного потенціалу, 
його множенням на потенціал тіньо-
вої економіки, корупції, криміналіте-
ту (одночасно у політичній та еконо-
мічній сферах), що веде до викрив-
лення самої суті, природи суверенної 
державної влади, до заперечення 
основоположних цінностей сучасного 
конституціоналізму [7, 41–42], у тому 
числі цінності прав і свобод, рівності 
всіх перед законом незалежно від 
місця проживання.
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В умовах ринкової економіки та 
демократичної організації політичної 
влади безумовний пріоритет у забез-
печувальному механізмі реалізації 
прав і свобод громадян має належати 
територіальному принципу. Створення 
умов для його ефективного функціо-
нування — важливе не лише соціаль-
но-економічне та політичне, а й кон-
ституційно-правове завдання.

Тому вплив територіальної органі-
зації населення на соціальний та пра-
вовий статус особи зводиться, врешті-
решт, насамперед до «позитивної» 
проблеми рівних, однакових для всьо-
го населення країни умов реалізації 
прав і свобод громадян незалежно від 
їх місця проживання. Це включає, у 
свою чергу, й утворення рівних умов 
здійснення над громадянами адміні-
стративно-управлінських, контроль-
них і фіскальних функцій, тобто йдеть-
ся про своєрідний варіант «негатив-
ного» впливу територіальної організа-
ції населення на рівноправ’я громадян. 
Відповідні підходи набувають свого 
підтвердження і в низці зарубіжних 
конституцій (наприклад, ч. 2 ст. 75 
Конституції Аргентини, ст. 72–2 
Конституції Франції).

Нарешті, важливий аспект впливу 
територіальної організації населення 
на правовий статус особи пов’я зується 
із наданням громадянам можливості 
здійснювати свої власні права та 
обов’язки там, де вони оселилися, за 
місцем проживання. Саме в межах без-
посередніх зв’язків індивіда з певною 
територіальною спільністю і в межах 
цієї спільності запускається в дію соці-
альний і правовий механізми забезпе-
чення умов для застосування громадя-
нами своїх сил та здібностей, реаліза-
ції прав і свобод.

Однак різні форми територіальних 
спільностей по-різному можуть впли-
вати на соціальні зв’язки. Найбільш 
сильний позитивний (врівноважу-

ючий) вплив здійснюють самоврядні 
соціально-територіальні спільності. 
У цьому плані муніципальні форми 
територіальної організації населення 
визначально втілюють в себе егалітар-
но-демократичні начала, є основою 
гарантування рівних можливостей 
реалізації прав і свобод громадян за 
місцем проживання. В умовах само-
врядних форм організації населення 
здійснюються не лише функції адміні-
стративного управління, а й, насампе-
ред, завдання політичної та соціально-
економічної самоорганізації населення, 
комплексного розвитку відповідних 
територій. У результаті терито ріальна 
одиниця перестає бути лише адміні-
стративною та стає соціально-терито-
ріальною. В її межах концентрується 
система відносин, які характеризують 
реальний статус особи у суспільстві, її 
фактичну участь як у самоврядуванні 
на місцях, так і у вирішенні загально-
державних питань.

Одночасно територіальні спільноти 
стають соціальними у тому сенсі, що 
належність до них є фактором соціаль-
ної диференціації суспільства в його 
територіальному розрізі. З погляду 
конкретної людини це означає, що 
процес її включення до системи сус-
пільних відносин відбувається у не од-
накових, різних за рівнем сприятли-
вості умовах. При цьому, відповідно до 
сформованих у державі рівнів пуб-
лічної влади, можна виокремити різні 
рівні (федеральний, регіональний, 
муні ципальний) правового статусу 
громадян, маючи на увазі, що стосовно 
них «можна говорити про типи держав-
ного та муніципального регулювання 
прав і свобод людини» [8, 327].

Відповідно правове становище 
людини як жителя певного населеного 
пункту — це питання щодо прав і сво-
бод, які характеризують спеціальний 
статус людини і громадянина як 
суб’єкта місцевого самоврядування. 
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Цей аспект відображає загальнофіло-
софський взаємозв’язок і залежність 
загального та особливого, що втілю-
ється, зокрема, в єдності конституцій-
ного та муніципально-правового рів-
нів статусу громадян. На цій основі 
формується інститут муніципальних 
прав і свобод, які в сукупності утво-
рюють муніципально-правовий статус 
особи як галузеву категорію, яка 
за безпечує конкретизацію конститу-
ційного статусу людини і громадяни-
на [9, 452–565].

При цьому муніципально-правовий 
статус характеризується як загальни-
ми ознаками, притаманними всім 
іншим галузевим статусним катего-
ріям, так і деякими особливостями 
муніципально-галузевого порядку. До 
загальних відносяться ті характерис-
тики, які відображають його якості як 
міри правової свободи, характеру вза-
ємовідносин із публічною (у цьому 
випадку — муніципальною) владою. 
Особливості ж стосуються, по-перше, 
носіїв муніципально-правового стату-

су, до яких відноситься не лише люди-
на, громадянин як член місцевої гро-
мади (індивідуальні муніципальні 
права), а й сама місцева громада 
(колективні муніципальні права); 
по-друге, муніципально-правовий ста-
тус у динаміці характеризує ставлення 
його носіїв до доволі специфічних 
об’єктів — матеріальних і духовних 
благ, доступ до яких забезпечується на 
муніципальному рівні, у зв’язку з вирі-
шенням питань місцевого значення. 
Відповідно муніципально-правовий 
статус, як і деякі муніципальні права і 
свободи, має власний нормативний 
зміст, не кажучи вже про територіальні 
рамки їх реалізації (у межах муніци-
пального утворення).

Таким чином, територія на різних 
рівнях її організації, у тому числі муні-
ципальний, є важливим фактором пра-
вового положення особи, а самі інсти-
тути територіальної організації набу-
вають у такому випадку не лише 
публічно-владних, а й особистісних, 
суб’єктивно-правових характеристик.
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Бондар М. С. Територія як конституційна цінність: поєднання пуб лічно-владних 
та приватно-особистісних засад

Анотація. Відповідно до авторського підходу до державної території як конституцій-
ної цінності в статті розкриваються аксіологічні характеристики цієї категорії крізь призму 
інститутів конституційного ладу, територіальної організації державної та муніципальної 
влади, соціально-територіальних інститутів правового становища людини і громадянина. 
Особлива увага приділяється обґрунтуванню єдності конституційних начал територіаль-
ного верховенства з позицій imperium та dominium; обґрунтовується значення території 
(на різних рівнях її організації, у тому числі муніципальний) як важливого фактора пра-
вового становища особи, реалізації муніципально-правового статусу особи та забезпе-
чення соціально-територіального рівноправ’я людини і громадянина.

Ключові слова: територія, територіальна організація, територіальне верховенство, 
конституційні цінності, соціально-територіальне рівноправ’я, муніципальні права та сво-
боди.

Бондарь Н. С. Территория как конституционная ценность: сочетание публично-
властных и частно-личностных начал

Аннотация. В соответствии с авторским подходом к государственной территории как 
конституционной ценности в статье раскрываются аксиологические характеристики дан-
ной категории сквозь призму институтов конституционного строя, территориальной 
организации государственной и муниципальной власти, социально-территориальных 
институтов правового положения человека и гражданина. Особое внимание уделяется 
обоснованию единства конституционных начал территориального верховенства с пози-
ций imperium и dominium; обосновывается значение территории (на различных уровнях 
ее организации, включая муниципальный) как важного фактора правового положения 
личности, реализации муниципально-правового статуса личности и обеспечения 
со циально-территориального равноправия человека и гражданина.

Ключевые слова: территория, территориальная организация, территориальное вер-
ховенство, конституционные ценности, социально-территориальное равноправие, 
муниципальные права и свободы.

Bondar M. Territory as a Constitutional Value: a Conjunction of Public Authoritative 
and Private Personal Bases

Annotation. In the course of the author’s approach to the state’s territory as a 
constitutional value, the article unfolds axiological characteristics of the issue in terms of 
institutes of the constitutional order, territorial structure of the state’s and municipal 
authorities, social and territorial institutes of the human and citizen’s legal status. A particular 
attention is paid to substantiation of the integrity of constitutional characteristics of the 
territorial paramountry in terms of imperium and dominium; the significance of territory (on 
various levels of its structure, including the municipal one) as an important attribute of the 
legal status of a person, of the implementation of municipal legal status of a person and of the 
safeguarding social and territorial equality of rights of human and citizen is substantiated.

Key words: territory, territorial structure, territorial paramountry, constitutional values, 
social and territorial equality of rights, municipal rights and freedoms.
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СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ 
«КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЛАД» 

ТА «ДЕРЖАВНИЙ ЛАД» 
В УМОВАХ КОНСТИТУЦІЙНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Одним із важливих моментів розу-
міння сучасного процесу пізнан-
ня розвитку державного ладу 

слід визнати необхідність координації, 
узгодження різних поглядів, позицій, 
шкіл, методів дослідження. Цьому має 
сприяти добре усвідомлений методоло-
гічний фундамент, який дозволяє оці-
нювати ефективність методів, що вико-
ристовуються для вирішення науково-
теоретичних і практичних завдань.

Ще у 60-ті роки ХХ ст. І. Самощенко, 
В. Петров та Ф. Лиходєдов наголошу-
вали на необхідності вироблення 
на укового підходу до розуміння дер-
жавного ладу. Як свідчить аналіз, ця 
думка не була належним чином сприй-
нята. І це при тому, що відтоді катего-
рія «державний лад» вживається часто 
і неоднаково трактується науковцями. 
Слід врахувати й те, що зміна власти-
востей соціальної дійсності обумовле-
на набуттям незалежності, рухом до 
стандартів правової демократичної 
соціальної державності й органічно 
пов’язана зі зміною її ознак, передусім 
необхідністю трансформації уявлень 
про державний лад України.

Актуальність статті обумовлена 
відсутністю комплексних теоретичних 
розробок, присвячених визначенню 
поняття, аналізу системи «державного 
ладу», його співвідношення з іншими 
взаємопов’язаними категоріями, їх 
взаємовпливу. Тема державного ладу є 
настільки широкою, що її не можна 
вичерпати й декількома монографіч-
ними та дисертаційними працями, а 
вже існуючі не містять беззаперечних 
позицій внаслідок того, що державний 
лад з нормативного боку та політико-
правової практики має перехідний 
характер; дослідження у монографіях, 
присвячених конституціоналізму, кон-
ституційному ладу, державності й 
окре мим актуальним питанням дер-
жавного ладу, свідчать про те, що 
настав час осмислення цих проблем в 
Україні як комплексної (а не фрагмен-
тарної) наукової теми; збагачення 
науки дослідженнями з цієї актуальної 
тематики, у якій раніше існував дослід-
ницький дефіцит, позитивно впливає 
на практику державного будівництва. 
До того ж ця наукова проблематика 
значно актуалізувалася в умовах 
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сучас ного державно-правового розвит-
ку України і пов’язана з необхідністю 
забезпечення конституційно-правової 
моделі державного ладу.

Державний лад — це багатоаспектне 
і багатопланове комплексне утворення. 
З метою формулювання визначення 
поняття державного ладу доцільно про-
аналізувати основні наукові підходи до 
співвідношення змісту категорії «дер-
жавний лад» з іншими суміжними кате-
горіями. Сьо годні назріла необхідність 
вивчення співвідношення зазначених 
вище по нять для розробки загальної 
концепції розбудови української дер-
жави, зокрема концепції організації й 
удосконалення державного ладу 
України в нових євроінтеграційних і 
глобалізаційних умовах.

Очевидно, що кожен із наукових 
підходів має певні позитивні якості та 
відображає певну позицію того чи 
іншого дослідника. Проте сьогодні 
іс нує певне спрощення у розумінні 
і тлумаченні проблеми взаємодії та 
співвідношення державного ладу з 
іншими суспільними феноменами. 

Виокремлення різних підходів до 
визначення терміна «державний лад» 
та їх різноманітність пов’язана з істот-
ними змінами, що відбулися і відбува-
ються в Україні та в інших державах, а 
також зі збагаченням юридичної думки 
щодо форми, сутності і змісту держав-
ного ладу. Сьогодні необхідно дослі-
джувати цю категорію з іншими суміж-
ними категоріями як ідею, концепцію, 
процес і реальність. 

Визначення поняття «державний 
лад» надається у поодиноких науко-
вих публікаціях і має епізодичний та 
побіжний характер, що призводить до 
неточних термінологічних інтерпрета-
цій, неправильних висновків. З метою 
більш чіткого окреслення предметного 
поля критики варто провести ґрунтов-
ний аналіз наведених вище наукових 
підходів. 

Прихильники першого — широкого 
підходу — включають до змісту дер-
жавного ладу й елементи суспільного 
устрою, а прихильники другого — роз-
глядають державний лад як відносно 
самостійний елемент конституційного 
ладу, сукупність відносин будівництва 
(організації) та діяльності держави й 
державних органів. Представники пер-
шого підходу (П. Кудрявцев, С. Теле-
шун) визначають державний лад як 
організацію держави, що включає в 
себе суспільний і державний устрій, 
систему державних установ, основні 
права і свободи громадян та виборчу 
систему [1, 200; 2, 92]. Близькою до 
зазначеної вище є позиція А. Сухарева 
[3, 69]. У межах цього підходу йдеться 
про певне ототожнення державного та 
конституційного ладу. О. Рум’янцев та 
В. Додонов наголошують, що держав-
ний лад відрізняється від конституцій-
ного ладу в тому випадку, якщо держа-
ва впливає на суспільство в неправо-
вій формі. На думку вчених, змістовно 
визначення поняття «державний лад» 
відрізняється від поняття «конститу-
ційний лад» тим, що, по-перше — це 
система відносин, яка встановлюється 
конституцією та іншими конституцій-
но-правовими актами держави, а 
по-друге — встановлюється тільки 
консти туцією [4, 60]. Зазначену вище 
позицію підтримує також і В. Крав-
ченко, який трактує державний лад як 
систему основних політико-правових, 
економічних, соціальних відносин, які 
закріплюються державно-правовими 
(конституційно-правовими) нормами 
[5, 74–75]. Аналізуючи ці визначення, 
необхідно зауважити, що, по-перше, 
згідно з таким підходом «державний 
лад» майже ототожнюється з «консти-
туційним ладом»; по-друге, ототож-
нення державно-правових та консти-
туційно-правових норм не є обґрунто-
ваним. Автори акцентують увагу на 
тому, що державний лад може бути 
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конституційним, якщо йдеться про 
конституційну державу, тобто держа-
ву, яка впливає на суспільний лад пра-
вовим шляхом, виконує певні обов’яз-
ки перед людиною і суспільством, й 
неконституційним — державний лад 
тоталітарної держави.

Представники другого підходу — 
А. Колодій, В. Копєйчиков — виходи-
ли з того, що конституція — це насам-
перед основний закон держави, звідси 
саме характеристика державного ладу, 
його складових посідає в ній провідне 
місце. Автори зазначають, що на від-
міну від суспільного ладу, поняття 
якого об’єднує і характеризує основні 
риси суспільства, державний лад 
визначає основні риси держави, напря-
ми та форми впливу останньої на сус-
пільство [6, 11–12]. Обґрунтовуючи 
такий підхід, дослідники констатують, 
що поняття державного ладу охоплює 
питання, пов’язані із сутністю і функ-
ціями держави, статусом громадянина 
в ній, формами правління й державно-
го устрою, структурою державного 
апарату тощо.

Державний лад визначає основні 
організаційні форми та інститути полі-
тичної влади, що властиві державі в 
цілому з урахуванням історичних та 
інших умов. На підставі цього, В. Чир-
кін обґрунтовано виокремлює три 
основні параметри державного ладу: 
певну структуру відносин між держа-
вою, суспільством і особою, що відтво-
рюється у системі методів здійснення 
державної влади; систему вищих та 
інших органів державної влади; поря-
док утворення державної влади і дер-
жавного устрою [7, 185–197]. Взаємо-
відносини елементів системи держав-
ного устрою є вагомою складовою 
сукупності суспільно-політичних від-
носин, що становлять собою держав-
ний лад. Використовуючи такий під-
хід, С. Телешун також характеризує 
державний лад України за трьома 

на веденими вище параметрами. 
Держав ний устрій, на думку дослідни-
ка, також має три пріоритетні змістов-
ні значення і полягає в територіально-
му устрої держави, організації всього 
населення на певній території, тобто в 
національному устрої і територіальній 
організації влади [2, 93, 105]. До того ж 
«державний лад» пов’язаний насампе-
ред зі структурою і функціями най-
важливіших інститутів держави, ста-
тус яких визначає Конституція Украї-
ни, і які відіграють найважливішу роль 
у державному будівництві [2, 88].

На єдність організаційного та функ-
ціонального компонентів державного 
ладу звертав увагу В. Погорілко [8, 156]. 
Конкретизуючи ці положення, В. Пого-
ріл ко та С. Бобровник визначають дер-
жавний лад як: 1) складову конститу-
ційного ладу; 2) сукупність загальних 
принципів, закріплених конституцією 
та законодавством держави щодо орга-
нізації державної влади та здійснення 
владних повноважень [9, 139]. Для 
аргументації цієї позиції слід зазначи-
ти, що характер державного ладу 
сучасної України закріплений перед-
усім Конституцією України, Декла-
рацією про державний суверенітет 
України, Актом проголошення неза-
лежності України. Аналіз цих поло-
жень свідчить про те, що державний 
лад є цілісною функціонуючою систе-
мою суспільних відносин і загальними 
засадами функціонування цієї систе-
ми, які базуються на суспільних цін-
ностях, фундаментальних ідеях — 
вихідних положеннях Консти туції 
України.

Предметне поле дослідження пов’я-
зане з конкретизацією категорії «кон-
ституційний лад», яка стосується 
окре мих національних конституційно-
правових систем і отримує конкретно-
історичне правове наповнення. Так, 
поняття конституційного ладу, на дум ку 
О. Рум’янцева, фіксує чітко визначену, 
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основоположну частину соціальних 
відносин, що закріплюють організа-
ційну і функціональну єдність суспіль-
ства, та визначає сукупність прин ци-
пів, без яких лад держави не є консти-
туційним [10, 19]. Термін «конститу-
ційний лад» використовується у 
багатьох конституціях, як правило, без 
офіційного визначення його змісту. 
Лише аналіз конкретного конститу-
ційного тексту дозволяє вивести це 
поняття на доктринальному рівні. Як 
зазначає Н. Богданова, співвідношен-
ня основної інтегруючої категорії 
«конституційний лад» та її логічного 
аналога, що виокремлюється для 
характеристики конституційного ладу, 
можна розкрити через взаємозв’язок 
філософських категорій загального та 
одиничного. Порівняння ж суті та 
змісту конституційного ладу різних 
держав пов’язано ще з однією катего-
рією — категорією особливого [11, 163]. 
У цьому контексті конституційний 
лад тієї чи іншої країни виступає як 
особливе, відмінне від тих матеріаль-
них явищ і логічних узагальнень, з 
якими він порівнюється. Загальним у 
цьому співвідношенні є те, що вказує 
на схожість [12, 130].

У юридичній літературі зазначаєть-
ся, що «конституційний лад» є основ-
ною інтегруючою категорією, яка ство-
рює понятійну систему науки консти-
туційного права в аспекті як її компо-
нентів, так і відносин, що складаються 
між ними. Основне навантаження цієї 
категорії полягає в забезпеченні ціліс-
ності науки конституційного права та 
її провідної ролі в юриспруден-
ції [11, 160–161]. Тому термінологічна 
чіткість та зрозумілість має стати фун-
даментом для подальших наукових 
розробок, у тому числі з метою більш 
ґрунтовного дослідження поняття 
«державний лад».

Точність та методологічна обґрун-
тованість висновків пов’язана з необ-

хідністю системного аналізу наукових 
визначень категорії «конституційний 
лад», якими оперують дослідники. 
Важливою є спроба надання такої 
інтерпретації поняття «конституцій-
ний лад», яка дозволила б не тільки 
усунути термінологічну плутанину, а й 
зрозуміти роль і місце державного 
ладу в системі інших державно-право-
вих явищ.

Комплексний аналіз різноманітних 
точок зору науковців із цієї проблеми 
дозволив врахувати як традиційні, так 
і специфічні підходи, які умовно 
можна поділити на такі групи: 1) кон-
ституційний лад ототожнюється з дер-
жавним ладом (Д. Катков, К. Козлова, 
О. Кутафін, В. Маклаков, О. Фрицький 
та ін.); 2) конституційний лад уособ-
лює в собі суспільний і державний лад 
(Н. Богданова, О. Костюченко, О. Міц-
кевич, Є. Супрунюк, Ю. Тодика та ін.); 
3) народовладдя є сутністю конститу-
ційного ладу, а конституційний лад є 
механізмом реального забезпечення 
народовладдя (Н. Боброва, Ю. Єрьо-
менко, А. Каягін, В. Лучин, О. Тодика 
та ін.); 4) конституційний лад характе-
ризується державним за безпеченням 
прав людини як вищої соціаль ної цін-
ності (М. Баглай, Б. Габ ри чидзе, 
О. Кушніренко, А. Муч ник, О. Рум’янцев, 
Б. Страшун, О. Фри цький та ін.); 5) кон-
ституційний лад є співвідношенням 
влади і відповідальності (Н. Боброва, 
Т. Зражевська та ін.); 6) конституцій-
ний лад — це основи державності та 
права (О. Кокотов, М. Кукушкін, 
В. Лафітський та ін.); 7) конституцій-
ний лад є системою політичних, еконо-
мічних і соціальних відносин, норм і 
принципів (В. Годо ванець, В. Додонов, 
В. Кабишев, В. Кравченко, О. Кокотов, 
В. Погорілко, О. Рум’янцев, О. Тодика, 
В. Федоренко та ін.).

Прихильники першого підходу ото-
тожнюють конституційний та держав-
ний лад, що призводить до нечітких, а 
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подекуди методологічно необґрунто-
ваних висновків. Так, В. Маклаков 
розглядає конституційний лад у двох 
значеннях: 1) у вузькому — як органі-
зацію управління державою і суспіль-
ством, за умови існування якої гаран-
туються права і свободи громадян, 
забезпечується поділ влади; 2) у широ-
кому — як головні засади функціону-
вання демократичної держави [13, 227]. 
У визначенні В. Маклакова йдеться не 
про конституційний лад, а лише про 
його принципи, закріплені в конститу-
ції, які визначають демократичний 
розвиток держави. 

О. Кутафін під конституційним 
ладом розуміє сукупність певних 
гарантій підкорення держави праву. 
У цьому визначенні конституційний 
лад практично ототожнюється із пра-
вовою державою. В іншій праці 
К. Козлова, О. Кутафін та Д. Катков 
визначають конституційний лад як 
певну форму або спосіб організації 
держави, яка забезпечує підкорення її 
праву і характеризує як конституційну 
державу [14, 28–29; 15, 38]. У цьому 
випадку відбувається ототожнення 
понять конституційного та державно-
го ладу. Обмеження державної влади 
правом має на меті створення опти-
мальних умов для функціонування 
громадянського суспільства як 
не від’ємного елемента конституційної 
держави. Обґрунтовуючи своє визна-
чення, К. Козлова та О. Кутафін зазна-
чають, що кожна держава характери-
зується певними рисами, у яких вияв-
ляється специфіка цієї держави. Як 
вважають автори, сукупність зазначе-
них рис дає змогу говорити про певну 
форму, певний спосіб організації дер-
жави, який після закріплення його 
конституцією стає конституційним 
ладом [16, 121–122].

Як зазначав В. Погорілко, такий 
підхід є досить поверховим. Можна 
вважати, що певна форма, певний спо-

сіб організації держави після закріп-
лення конституцією стає органічною 
складовою конституційного ладу краї-
ни [8, 137]. У цьому аспекті визначен-
ня конституційного ладу як організа-
ції держави звужує зміст досліджува-
ної категорії, тому не можна погодити-
ся з таким її розумінням. 

О. Фрицький також у найзагальні-
шому вигляді визначає конституцій-
ний лад як закріплення в основному 
законі форми і засобів організації дер-
жави, які в Україні характеризуються 
тим, що держава, державна влада під-
порядковані праву, а конституція 
завжди є основним засобом обмежен-
ня державної влади. Автор констатує, 
що саме така держава може бути за 
своєю суттю конституційною держа-
вою, яка закріплює в конституції заса-
ди конституційного ладу, характеризу-
ється обмеженістю державної влади 
правом на основі принципу сувереніте-
ту народу, якому належить вся повнота 
державної влади, і забезпеченням цієї 
обмеженості відповідними конститу-
ційними гарантіями [17, 99–100].

Зазначена вище інтерпретація 
«конституційного ладу», на думку 
В. Погорілка, призводить до ототожнен-
ня його з державним ладом [8, 139–160]. 
Однак конституційний лад неприпус-
тимо ототожнювати з державним 
ладом, оскільки на відміну від остан-
нього конституційний завжди перед-
бачає наявність у державі конституції 
й таких ознак, як непорушність і невід-
чужуваність загальновизнаних при-
родних прав і свобод людини, народ-
ний суверенітет та інші, а також меха-
нізмів реального забезпечення існу-
вання демократичного державного 
ладу.

Наступний підхід базується на 
тому, що поняття конституційного 
ладу розвивається із категорій держав-
ного та суспільного ладу, як наголо-
шують Ю. Тодика та Є. Супрунюк [18]. 
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Розширені інтерпретації конституцій-
ного ладу також містяться у працях 
Н. Богданової, яка зазначає, що кон-
ституційний лад — це устрій держави і 
суспільства [11]. О. Костюченко також 
вважає, що поняття «конституційний 
лад» — широка, багатогранна катего-
рія, яка охоплює різні аспекти: від 
закріплення основ соціально-еконо-
мічного і політичного устрою держави 
до визначення юридичних норм і мето-
дів розв’язання поставлених завдань. 
У цьому контексті конституційний 
лад визначається як передбачена кон-
ституцією форма організації держави і 
система суспільних відносин, яка охо-
плює багатогранні аспекти соціально-
економічного, духовного та політично-
го розвитку країни [19, 7; 20, 11–17].

Заслуговує на увагу позиція групи 
науковців, які досліджують взаємо-
зв’язок конституційного ладу та 
народо владдя. Наприклад, на думку 
Ю. Єрьо менка, конституційний лад — 
це система пануючих економічних, 
політичних та ідеологічних відносин в 
їх конституційній формі вираження, 
які втілюють повновладдя (суверені-
тет) народу і визначають сутність та 
основні риси суспільства в цілому 
[21, 18]. Н. Боброва наголошує, що 
конституційний лад виникає з момен-
ту визнання народу джерелом держав-
ної влади [22, 44]. Науковець акцентує 
увагу на функції забезпечення наро-
довладдя і далі зауважує, що народо-
владдя є сутністю конституційного 
ладу, і що конституційний лад вну-
трішньо суперечливе явище, яке має 
революційно-перетворюючу та кон-
сервативно-обмежувальну сторони. 
Тому і зміст поданого автором визна-
чення певною мірою ототожнюється із 
категорією народовладдя [22, 11–12]. 
У такому розумінні обмежувальна сто-
рона конституційного ладу виступає 
не лише як правління, обмежене кон-
ституцією, а й як конституційно вста-

новлені межі (юридичні форми) само-
го народовладдя. 

Підтримуючи таку інтерпретацію 
поняття «конституційний лад», 
В. Лучин акцентує увагу на тому, що 
це механізм вираження і реалізації 
природного права народу бути носієм 
суверенітету і єдиним джерелом влади 
в державі — це інституційна, структу-
рована система суспільних відносин, 
які виражають і забезпечують сувере-
нітет народу, основні права і свободи 
людини і громадянина, визначають 
принципи громадянського суспіль-
ства, тип і форму держави, організацію 
державної влади й місцеве самовряду-
вання [23, 294–295]. Такий підхід є 
доречним внаслідок того, що акценту-
ється увага не тільки на формальній 
ознаці конституційного ладу — наяв-
ності писаної конституції і проголо-
шенні у ній суверенітету народу, а й на 
механізмі реального забезпечення 
народовладдя. 

Аналіз категорії конституційного 
ладу, а також співвідношення визна-
чень понять «конституційний лад», 
«державний лад», «суспільний лад», 
на думку А. Каягіна, дозволяє говори-
ти про конституційний лад як про від-
окремлену правову категорію, політи-
ко-юридичне вираження такого дер-
жавного і суспільного ладу, який 
потребує більш складного механізму 
державної влади — влади від імені 
народу, що конституційно декларуєть-
ся як народовладдя. Змістом консти-
туційного ладу є те, що народ визна-
ється (формальний конституційний 
лад) і є джерелом всієї державної 
влади (реальний конституційний лад), 
бере участь в її формуванні і функціо-
нуванні у формах прямої і представ-
ницької демократії [24, 40–41].

Отже, як свідчить аналіз, конститу-
ційний лад є більш широкою консти-
туційно-правовою категорією, ніж 
народовладдя, оскільки народовладдя 
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лише один із принципів конституцій-
ного ладу, хоча й визначальний. 
Зв’язок народовладдя і конституцій-
ного ладу полягає в тому, що народо-
владдя суттєво впливає на конститу-
ційний лад, оскільки такі форми наро-
довладдя, як референдуми і вибори 
мають важливе значення для форму-
вання й подальшого розвитку демо-
кратичного конституційного ладу.

Наступною тенденцією в дослі-
дженні змісту поняття «конституцій-
ний лад» є акцентування уваги на його 
основній складовій — людині як вищій 
соціальній цінності, інтересам якої 
мають бути підпорядковані всі інші 
елементи конституційного ладу (дер-
жавний та суспільний лад) [17, 98]. 
Так, О. Фрицький зауважує, що майже 
всі підходи до визначення поняття 
«конституційний лад» базуються на 
державницькій стороні цього інститу-
ту у відриві від найбільш важливої 
його складової — людини. 

Близькою до цієї точки зору є пози-
ція Б. Страшуна. Він зазначає, що ще з 
часів французької Декларації прав 
людини і громадянина 1789 р. відомо, 
що конституційний лад характери-
зується державним забезпеченням 
прав людини, зокрема, незалежними 
судами та поділом влади. Впродовж 
70 р. у СРСР існував тоталітарний 
державний лад, але, по суті, ніколи не 
було конституційного ладу [25]. 

Підтримуючи цей науковий підхід, 
М. Баглай, Б. Габричидзе і Д. Катков 
вважають, що конституційний лад — 
це порядок, за умов якого додержу-
ються права і свободи людини і грома-
дянина, а держава діє відповідно до 
конституції [15, 38; 26, 96]. На думку 
М. Баглая, це визначення включає в 
себе не тільки юридичний зміст, воно 
обумовлене, окрім права, рівнем пра-
восвідомості, розвитком політичної 
культури й етики [27, 98]. По-перше, 
таке визначення не стільки характери-

зує конституційний лад, скільки його 
гуманістичні властивості. По-друге, 
наведене визначення містить не сут-
нісні, а оціночні поняття, що характе-
ризують лише окремі сторони явища і 
не розкривають його суті. Оціночний 
підхід до визначення конституційного 
ладу має недолік у вигляді розплив-
частості критеріїв оцінки, що приму-
шує компенсувати недолік спробою 
формалізувати ці критерії. Слід зазна-
чити, що сумарний підхід є логічним 
продовженням оціночного підходу до 
визначення конституційного ладу, має 
важливе значення для характеристики 
конституційного ладу конкретної дер-
жави і для з’ясування того, чи є кон-
ституційною держава.

Більш вдалим з точки зору відме-
жування від державницької сторони 
категорії «конституційний лад» є 
визначення, яке наводить А. Мучник. 
На його думку, — це система принци-
пів, які дають можливість реально 
забезпечити додержання прав і свобод 
людини, а діяльність держави здій-
снювати на основі фактично проведе-
ного розподілу влади відповідно до її 
конституції [28, 41]. Автор конкрети-
зує роль людини в державі. Але кон-
ституційний лад не обмежується лише 
принципами додержання прав і свобод 
людини — це більш комплексне, зміс-
товне поняття.

Іншим підходом є спроба надання 
інтерпретації цієї категорії через спів-
відношення влади та відповідальності. 
Н. Боброва та Т. Зражевська найбільш 
ґрунтовно розкрили зміст досліджува-
ної категорії через вивчення суті фено-
мену конституційно-правової відпові-
дальності в конституційному ладі як 
системі більш високого рівня. Консти-
туційний лад, на їхню думку, — одне з 
найскладніших державно-правових 
понять, осягнути яке можна лише на 
основі глибокого проникнення в його 
генетичну природу, у процес виник-
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нення [29, 71]. Автори дослідили кон-
ституційний лад як співвідношення 
влади і відповідальності, передусім 
конституційно-правової відповідаль-
ності.

Прихильники наступного підходу 
(О. Кокотов, М. Кукушкін, В. Лафіт-
ський та ін.) трактують конституцій-
ний лад як основи державності та 
права [30]. О. Кокотов та М. Кукушкін 
наголошують, що конституційним 
ладом є юридична модель суспільно-
політичного та правового ладу, що 
встановлюється всім масивом консти-
туційно-правових норм; реалізація цієї 
моделі на практиці і такий стан держа-
ви, суспільства, національного права, 
який сформувався під впливом кон-
ституційно-правових норм [31, 87]. 
Такий підхід не отримав подальшого 
розвитку у юридичній науці з огляду 
на відсутність чіткої аргументації цієї 
позиції. 

Найбільш поширеним підходом є 
розуміння конституційного ладу як 
системи суспільних відносин, норм та 
принципів. Так, В. Кабишев наводить 
таке визначення конституційного — це 
система конституційних відносин як 
предмета конституційного регулюван-
ня, а також конституційні норми й 
принципи, що регулюють і закріплю-
ють окремі види суспільних відносин 
реально існуючого ладу [32, 8]. Такий 
підхід пов’язаний із розширеним тлу-
маченням конституційного ладу і, 
порівняно з традиційним підходом, 
акцентує увагу на конституційних від-
носинах. У межах цього наукового під-
ходу В. Шаповал трактує зміст кон-
ституційного ладу як: 1) сукупність 
правовідносин, що виникають у зв’язку 
із застосуванням норм конституції та 
інших джерел галузі конституційного 
права; 2) сукупність основоположних 
правовідносин, закріплених і нерідко 
спеціально виділених конституцією; 
3) систему конституційних положень, 

здебільшого сутнісного характеру, які 
іноді наділені найвищим рівнем юри-
дичної жорсткості [33, 279–280]. 
По-перше, у цьому визначенні відсутні 
деякі важливі загальновизнані складо-
ві конституційного ладу. По-друге, не 
точним є формулювання про те, що 
правовідносини, які притаманні кон-
ституційному ладу, виникають лише у 
зв’язку із застосуванням норм консти-
туції і відповідних джерел конституцій-
ного права, оскільки конституційний 
лад може об’єктивно існувати і за умови 
додержання зазначених норм. По-третє, 
термін «основоположні правовідноси-
ни» є загальним і не має конкретизу-
ючого характеру, він не визначає, які 
саме правовідносини становлять зміст 
конституційного ладу України.

О. Рум’янцев вважає, що конститу-
ційний лад не слід ототожнювати з 
державним ладом. На відміну від 
останнього конституційний лад 
завжди пов’язаний із наявністю в дер-
жаві конституції, яка є ознакою фор-
мального конституційного ладу й 
ефективної реалізації її положень 
(реальний конституційний лад) [10]. 
О. Кушніренко підтримує позицію 
О. Рум’янцева і визначає конституцій-
ний лад як цілісну систему соціально-
правових відносин і інститутів. До 
того ж наявність у державі конституції 
ще не дає підстав вважати існуючий 
суспільний лад конституційним. Це, 
на його думку, зумовлено тим, що сус-
пільний лад не можна вважати держав-
но-правовою категорією, на відміну від 
конституційного ладу [34, 80–82]. Він 
може бути і неконституційним, оскіль-
ки, як зазначалося вище, вплив держа-
ви на людину і суспільство в цілому 
може здійснюватися і поза межами 
права, а тому термін «конституційний 
лад» не є синонімом терміна «суспіль-
ний лад». 

Близьким до змісту зазначеної 
вище інтерпретації є розуміння кон-
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ституційного ладу, яке пропонує 
В. Кравченко. Це такий стан (або поря-
док) суспільних відносин, врегульова-
них конституційно-правовими норма-
ми, що характеризує підпорядкова-
ність держави праву, сприяє закріп-
ленню в суспільній практиці та 
правосвідомості справедливих, гуман-
них і правових взаємозв’язків між 
людиною, громадянським суспіль-
ством і державою [5, 74]. Конститу-
ційний лад, як зазначає В. Кравченко, 
передбачає наявність у державі юри-
дичної конституції, але не зводиться 
лише до факту її існування. О. Кокотов 
та М. Кукушкін більш розширено тлу-
мачать поняття «конституційний лад» 
і стверджують, що ним охоплюються 
суспільні відносини з організації 
публіч ної влади й суспільства в цілому 
[31, 91]. На думку авторів, наведені у 
визначенні відносини є предметом 
регулювання конституційних норм, 
які закріплюють найбільш важливі 
для устрою публічної влади та сус-
пільства принципи. 

В. Годованець та В. Погорілко дослі-
джують конституційний лад як систему 
соціальних, економічних і політико-
правових відносин, які встановлю-
ються й охороняються конститу цією 
та іншими конституційно-правовими 
акта ми держави [8, 135–136; 35, 44–45]. 

Заслуговує на увагу конкретизація 
визначення категорії «конституційний 
лад» В. Погорілка. Так, на його думку, 
за своєю суттю конституційний лад 
становить певний тип конституційно-
правових відносин, зумовлених рівнем 
розвитку суспільства, держави і права. 
За своїм змістом конституційний лад 
опосередковує насамперед передбаче-
ні і гарантовані конституцією держав-
ний та суспільний лад, конституцій-
ний статус людини і громадянина, сис-
тему безпосереднього народовладдя, 
організацію державної влади й місце-
вого самоврядування, територіальний 

устрій, основи національної безпеки 
тощо. За формою автор трактує кон-
ституційний лад як систему основ них 
організаційних і правових форм сус-
пільних відносин, передбачених кон-
ституцією [8, 135–136]. Підсумо вуючи 
свої міркування, науковець зазначив, 
що конституційний лад опосередковує 
передбачену конституцією форму дер-
жави за характером державного 
устрою і державного правління — і 
форми безпосереднього народовладдя. 

Як свідчить аналіз, на думку біль-
шості українських науковців, консти-
туційний лад опосередковує насампе-
ред і, головним чином, суспільний та 
державний лад [18, 7; 36, 8–12, 30–37; 
37, 11].

До змісту категорії «конституцій-
ний лад», з одного боку, входять най-
більш суттєві, основоположні логічні 
судження, вони є основою формуван-
ня понять, створення концепцій, тео-
рій, формулювання доктрин [11, 163; 
38, 377–383]. З другого боку, в них 
концентруються результати наукових 
досліджень, які поповнюються із роз-
витком наукового знання.

На підставі комплексного аналізу 
різноманітних точок зору науковців 
можна зробити такі узагальнення та 
висновки. 

Наукове опрацювання наведених 
вище авторських позицій щодо спів-
відношення конституційного та дер-
жавного ладу дозволяє умовно поді-
лити їх на дві великі групи. Для пер-
шої групи (Н. Боброва, С. Бобровник, 
Н. Богданова, В. Годованець, Ю. Єрьо-
менко, В. Кабишев, О. Коко тов, 
А. Ко ло дій, В. Копєйчиков, В. Ко ре-
цький, О. Костюченко, Л. Кри венко, 
В. Лафітський, О. Міц кевич, Г. Мура-
шин, А. Мучник, Н. Оніщенко, О. Пет-
ришин, В. Петров, В. Погорілко, 
Ф. Рудич, Є. Супрунюк, Ю. Тодика, 
В. Федоренко, О. Фрицький, В. Цвєт-
ков, В. Четвернін, В. Шаповал та ін.) 
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характерним є розгляд конституційно-
го ладу як системи суспільних відно-
син, інститутів та норм з організації і 
функціонування громадянського сус-
пільства і правової держави.

Друга група науковців (М. Баглай, 
Б. Габричидзе, В. Додонов, А. Каягін, 
К. Козлова, В. Кравченко, О. Кутафін, 
О. Кушніренко, О. Рум’янцев, Б. Стра-
шун та ін.) пріоритетними в розумінні 
конституційного ладу та його співвід-
ношенні з державним ладом вважають 
існування певних надпозитивних цін-
ностей та регуляторів, присутність 
яких обумовлює наявність чи відсут-
ність конституційного ладу у країні. 
Така інтерпретація відображає перед-
усім аксіологічне розуміння конститу-
ційного та державного ладу.

Ототожнення конституційного та 
державного ладу також викликає 
за уваження. Адже на рівні конститу-
ції, крім регулювання сфери держав-
но-владних відносин, ще визначається 
правовий статус особистості, засади 
функціонування громадянського сус-
пільства, економічної та духовної 
сфер. Поняття «конституційний лад» 
не збігається із поняттям «державний 
лад». У цьому контексті необхідно 
враховувати дві важливі обставини: те, 
що засади формування та функціону-
вання державних органів, а відтак і їх 
взаємодію із суспільством, неможливо 
повністю зафіксувати лише в консти-
туції, а також те, що навіть на законо-
давчому рівні неможливо врегулювати 
всю існуючу різноманітність методів, 

способів та прийомів, які виникають у 
процесі реального державно-правово-
го та суспільного розвитку і є осеред-
ком існуючого державного режиму. 

Конституційний лад набуває реаль-
ного змісту лише за умови демокра-
тичного характеру конституції та 
реального дотримання конституцій-
них положень, що забезпечує обмеже-
ність держави, державної влади пра-
вом [5, 75]. Саме така обмеженість і 
створює оптимальні умови для функ-
ціонування громадянського суспіль-
ства, яке є невід’ємним атрибутом, 
передумовою конституційної держави. 
Безперечно, конституційний лад може 
бути юридично проголошений, а фак-
тично не існуватиме, оскільки за 
короткий період його утворити немож-
ливо. Слід погодитися з цим, тому що 
його формування — це дійсно трива-
лий процес, який залежить від бага-
тьох чинників.

Отже, конституційний лад опосе-
редковує організацію і діяльність 
держави та суспільства в багатома-
нітності пануючих у ньому суспіль-
них відносин, охоплює різні сторони 
його життя, зокрема організацію і 
функ ціонування економічної, полі-
тичної, соціальної та духовної сфер. 
Збалан сований, гармонійний, ціліс-
ний, дієздатний та сталий конститу-
ційний лад розглядають як соціальну 
систему. Таке розуміння конститу-
ційного ладу може дати ґрунтовне 
уявлення про його зміст (у широко-
му розумінні).
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Наливайко Л. Р. Співвідношення категорій «конституційний лад» та «дер-
жавний лад» в умовах конституційної модернізації

Анотація. У статті розкривається категорія «державний лад» як нормативно-
об’єктивований, складний інституційний комплекс суспільних відносин з організації 
і діяльності держави, які обумовлені історичними умовами і рівнем розвитку політичних, 
економічних та інших відносин і відповідних інституцій. Виокремлено й обґрунтовано 
наукові підходи щодо співвідношення змісту категорій «державний лад» і «конституцій-
ний лад» з метою розробки загальної концепції розвитку України в сучасних євроінтегра-
ційних і глобалізаційних умовах.

Ключові слова: громадянське суспільство, держава, державна влада, державний 
лад, конституційний лад, конституція, народ.

Наливайко Л. Р. Соотношение категорий «конституционный строй» и 
«государственный строй» в условиях конституционной модернизации

Аннотация. В статье раскрывается категория «государственный строй» как 
нормативно-объектный, сложный институциональный комплекс общественных отноше-
ний по организации и деятельности государства, которые обусловлены историческими 
условиями и уровнем развития политических, экономических и других отношений и 
соответствующих институтов. Выделены и обоснованы научные подходы по соотноше-
нию содержания категорий «государственный строй» и «конституционный строй» с 
целью разработки общей концепции развития Украины в современных евроинтег ра-
ционных и глобализационных условиях. 

Ключевые слова: гражданское общество, государство, государственная власть, 
государственный строй, конституционный строй, конституция, народ.

Nalyvaiko L. Ratio of «Constitutional System» and «Political System» Categories in 
a Constitutional Modernization 

Annotation. The article reveals a category of «political system» as a normative object, 
complex institutional complex of social relations on the organization and activities of the state, 
which are possible due to historical conditions and the level of political, economic and other 
relations and institutions. Identified and substantiated are scientific approaches to the content 
ratio of «political system» and «constitutional system» categories in order to develop an overall 
concept for the development of Ukraine in modern European integration and globalization 
conditions. 

Key words: civil society, state, government, political system, constitutional system, 
сonstitution, people.
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ЕВОЛЮЦІЯ УНІТАРИЗМУ В УКРАЇНІ: 
МІЖ КОНСОЛІДАЦІЄЮ ТА КОНСЕРВАЦІЄЮ

З моменту прийняття Конституції 
України у 1996 р. питання форми 
державного устрою перестало 

бути предметом обговорення експер-
тів та широких громадських дискусій, 
а використовується насамперед для 
подальшої дестабілізації ситуації в 
країні як внутрішніми, так і зовнішні-
ми акторами (кінець 2004 р. — початок 
2014 р.). Основна причина полягає у 
домінуванні у свідомості політиків, 
експертів та громадян спрощеного 
уявлення про модель взаємодії між 
центром і регіонами, яка пропонує 
вибір між унітарним або федератив-
ним устроєм. Хоча насправді світова 
практика пропонує безліч варіантів 
збалансування загальнонаціональних і 
місцевих інтересів, які відображають 

історичні, політичні, економічні, куль-
турні особливості конкретної країни. 
Тому було б помилковим говорити про 
прогресивність чи відсталість тієї чи 
іншої форми державного устрою, най-
важливішим питанням є відповідність 
такої форми довгостроковим завдан-
ням державного розвитку. За такого 
підходу основне завдання при виборі 
форми державного устрою полягає в 
оптимальному поєднанні згуртованос-
ті політичної спільноти та збереження 
її різноманітності. 

Згуртованість та різноманіття пред-
ставлені двома традиційними моделя-
ми територіальної організації держав-
ної влади — унітарною, за якою тільки 
у центрі держави ухвалюються рішен-
ня, та федеративною, яка дає змогу 
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ухвалювати рішення на різних верти-
кальних рівнях (за наявності у консти-
туції норм про розподіл компетенції 
між центром і різними суб’єктами 
федерації або сильно децентралізова-
ними територіальними одиницями, як 
це має місце, наприклад, в Іспанії, 
Італії або Португалії). Ще донедавна 
мала місце надмірна абсолютизація 
цих двох форм і виокремлювалася ціла 
низка елементів, які породжували 
принципові відмінності між ними, що 
давали підстави розглядати їх як про-
тилежності. Однак світова практика 
форм державного устрою  є надто бага-
томанітною, щоб чітко вкладатися у 
цю дихотомічну модель. Якщо брати 
узагальнено, то будь-яка держава 
функціонує у рамках єдиної території, 
цілісність якої забезпечується усіма 
наявними у держави засобами, зокре-
ма правовими, а основою територіаль-
ного устрою будь-якої держави є рівні 
й системи територіальних одиниць, в 
межах яких органи публічної влади 
здійснюють свою компетенцію. За 
такого підходу жодних радикальних 
суперечностей між категоріями «уні-
тарна держава» і «федеративна держа-
ва» не існує [1, 62], але їх співставлен-
ня дає змогу виявити сильні й слабкі 
сторони кожної моделі, на основі чого 
можна відібрати елементи, які можуть 
посилити позитивні або ослабити 
негативні тенденції у процесі держа-
вотворення. 

Історично першою сформувалася 
унітарна модель, яка стала ефектив-
ним інструментом подолання феодаль-
ної розробленості, найкраще задоволь-
няла тогочасні вимоги щодо створення 
єдиного ринку, посилення оборонного 
потенціалу, уніфікованого управ ління 
територією без огляду на етнічний 
склад населення у цій країні. 

Під час формування великих центра-
лі зованих унітарних держав об’єд-
нувалася низка дрібних феодальних 

князівств, деяким вдалося зберегти 
ознаки державності, що пізніше при-
звело до політичної та адміністратив-
ної еволюції унітаризму, появи відмін-
ностей між статусами територій дер-
жави, що пізніше знайшло своє закрі-
плення у вигляді автономій. 

Для країн з унітарною формою дер-
жавного устрою характерна єдність, 
яка проявляється у: 1) конституції, 
норми якої застосовуються на всій 
території країни без жодних винятків 
або обмежень; 2) системі найвищих 
органів державної влади (голова дер-
жави, уряд, парламент), юрисдикція 
яких також поширюється на терито-
рію всієї країни; 3) правовій системі; 
4) судовій системі, яка здійснює пра-
восуддя на всій території країни, керу-
ючись єдиними нормами матеріально-
го і процесуального права. Іншими 
словами, між громадянами і унітарною 
державою відсутня будь-яка проміжна 
ланка, а на всій території діє один 
законодавець, яким є або парламент, 
або виборчий корпус при застосуванні 
інститутів безпосередньої демократії. 

Загалом унітарна держава є добре 
керованою і забезпечує високий ступінь 
згуртованості населення, а унітарна 
форма є ефективним інструментом 
забез печення державної єдності та кон-
центрації зусиль для реалізації націо-
нальної стратегії розвитку. Очевидним 
недоліком цієї моделі у класичному 
варіанті є високий ступінь концентрації 
компетенції на верхньому (центрально-
му) рівні територіального устрою і 
здійс нення влади, у зв’язку з чим решта 
рівнів адміністративно-територіального 
устрою жорстко підпорядкована центру 
і не здатні гнучко реагувати на потреби 
місцевого населення. Однак на сучасно-
му етапі своєї еволюції унітаризм пере-
буває під сильним впливом децентралі-
заційних тенденцій, широкого впрова-
дження принципу субсидіарності, що  до 
певної міри нівелює цей недолік.
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Значно вищий ступінь незалежнос-
ті складовим частинам держави та 
кращі гарантії збереження їх ідентич-
ності пропонує федерація, суб’єкти 
якої самостійні у межах розподілених 
між ними і центром компетенцій, 
мають власні законодавчі, виконавчі, 
судові органи і, як правило, конститу-
цію, а часто і подвійне громадянство. 
Головна відмінність федерації від уні-
тарної держави полягає в тому, що 
джерелом влади, суб’єктами держав-
ного суверенітету в ній виступають як 
великі територіальні утворення (штати, 
землі, кантони), так і весь народ. 
Водночас члени федерації — спів-
учасники загальнодержавного сувере-
нітету — фактично не мають індиві-
дуального суверенітету і права одно-
стороннього виходу з федеративної 
держави. 

Відомий дослідник федералізму 
В. Рікер, дослідивши усі федерації, що 
існували починаючи з 1786 р., дійшов 
висновку, що їх створення було зумов-
лено двома чинниками. По-перше, 
бажанням хоча б одного учасника 
федеративної угоди мирним способом 
розширити свою територію шляхом 
формування нової політичної спільно-
ти або забезпечити захист від зовніш-
ньої воєнної загрози чи внутрішньої 
нестабільності. По-друге, майбутні 
суб’єкти федерації добровільно від-
мовляються від частки свого суверені-
тету в обмін на гарантії безпеки, які 
можуть бути надані новим федераль-
ним урядом [2, 10]. Якщо ці чинники 
відсутні або нетривалі у часі, то феде-
рація розпадалася. 

Розподіл повноважень і функцій 
між суб’єктами федерації та її центром 
закріплюється у федеральній консти-
туції і/або федеративному договорі, 
які можуть бути змінені лише за зго-
дою суб’єктів федерації. При цьому в 
документах чітко визначається, які 
питання є а) виключною компетен-

цією федеральних органів; б) суб’єктів 
федерації; в) спільною компетенцією 
федерації та її суб’єктів. Тобто у феде-
рації центральний уряд і уряди суб’єк-
тів федерації мають окремі сфери 
влади, хоча в них можуть бути і спільні 
повноваження. Реалізацію федераль-
ним урядом та суб’єктами федерації 
прав і повноважень контролює неза-
лежний суд, а також двопалатний пар-
ламент, верхня палата якого форму-
ється за принципом рівного представ-
ництва від суб’єктів федерації, а не 
пропорційно від кількості населення.

Слід зазначити, що багато держав, 
які мають федеративну структуру, на 
практиці ними не є, оскільки структу-
ра найчастіше приховує централізова-
ну концентрацію влади, яка супере-
чить принципам федералізму. Тому 
варто розрізняти федералізм як ідео-
логічний принцип організації влади та 
управління в системі політичних від-
носин конкретної держави та федера-
цію як інституціональне вираження 
принципу федералізму, яке реалізуєть-
ся на практиці в конкретних формах 
взаємодії та співпраці між різними рів-
нями влади і являє собою тип терито-
ріально-державного устрою політич-
ної системи [3]. Так, деякі дослідники 
вважають, що Росія є федеративною 
державою лише в юридичному сенсі, а 
не на практиці, оскільки, незважаючи 
на понад двадцятилітнє існування 
федеральних структур, сам федералізм 
є «сплячим інститутом» [4, 22]. 
Протягом останніх десятиліть федера-
тивні принципи не втілювалися у полі-
тичній практиці, що дає підстави вва-
жати Росію «федерацією без федера-
лізму». 

Частково цю відмінність відобра-
жає класифікація федеративних дер-
жав на централізовані й децентралізо-
вані. Централізована федеративна 
модель характеризується: достатньо 
широким обсягом повноважень феде-
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ральних органів державної влади 
(наприклад, Індія, Австрія, Бразилія, 
Мексика, Нігерія, Пакистан, Росія); 
можливістю переходу повноважень 
від регіональних до федеральних орга-
нів державної влади за спрощеною 
процедурою; значною роллю феде-
ральних органів державної влади 
(насамперед голови держави) у фор-
муванні органів державної влади 
суб’єктів федерації. 

Децентралізована федеративна 
мо дель передбачає максимально широ-
кий обсяг компетенції регіональних 
органів, при цьому не лише з предме-
тів відання суб’єктів федерації, а й з 
предметів спільного відання, що реалі-
зовано у ФРН та США. Особливістю 
цієї моделі є ускладнений порядок 
федерального втручання та самостій-
ного формування органів державної 
влади суб’єктами федерації шляхом 
виборів і призначень на посади вищи-
ми органами суб’єкта федерації. 

Через наявність двох основних груп 
акторів відносини в системі «центр — 
суб’єкти федерації» є конфліктними за 
своєю природою: практично завжди 
суб’єкти прагнуть до збільшення полі-
тичної автономії, в той час як феде-
ральний центр віддає перевагу страте-
гії стримування. До найгостріших, 
властивих абсолютно всім федераціям 
проблем належать: міжрегіональна 
асиметрія, зумовлена територіальною 
неоднорідністю федеративних держав; 
поділ суверенітету між рівнями влади; 
пошук балансу між централізацією і 
децентралізацією. 

Тобто систему територіально-дер-
жавного устрою, побудовану на прин-
ципах федералізму, важко оцінити 
однозначно. З одного боку, федералізм 
дає змогу створити ефективну систему 
управління складною політичною 
спільнотою, поєднуючи принципи 
централізованого управління єдиною 
державною територією з децентралізо-

ваним територіальним самоврядуван-
ням. Водночас федеративній системі 
притаманний високий потенціал 
нестійкості, зумовлений насамперед 
значним потенціалом конфліктності у 
відносинах між центром і регіонами. 
Так, протягом ХХ–ХХІ ст. з політич-
ної карти світу не зникла жодна уні-
тарна країна, хоча деякі з них втратили 
частину території у результаті реаліза-
ції права націй на самовизначення. 
Водно час припинили своє існування 
Чехословаччина та Федеративна 
Республіка Югославія, а Бельгія пере-
буває на шляху перетворення у конфе-
дерацію. Тобто федералізм є швидше 
не інструментом протидії сепаратист-
ським тенденціям у регіонах, а меха-
нізмом мирного розлучення частин 
політично неоднорідної спільноти, 
оскільки він пропонує відповідні 
інституційні ресурси для акторів, що 
прагнуть до незалежності [5, 319]. 

Намагання поєднати переваги кла-
сичних форм державного устрою та 
знайти адекватну відповідь на посилен-
ня самоідентифікації окремих терито-
рій зумовило появу так званих регіо-
нальних держав, щодо перспектив роз-
витку яких у дослідників немає одно-
стайності. Одні вважають їх лише 
проміжним етапом на шляху до форму-
вання федеративної держави (про що 
свідчить позначення ними цього фено-
мену як «федерированої регіоналізації» 
або «держави, що федералізується»), а 
інші говорять про появу гібридної 
моделі, що має право на існування у 
сучасному глобалізованому світі. 
Регіональні держави з’явилися лише 
після Другої світової війни, і їх кіль-
кість має тенденцію до збільшення, 
зокрема на Європейському континенті. 

Першою регіоналізованою країною 
прийнято вважати Італію, прикладом 
якої пізніше скористалися Португалія 
та Іспанія. Бельгія, яка створила в 
1970-і роки регіони, перетворилася 
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після ухвалення Конституції 1993 р. 
на федеративну державу, зберігши 
стару регіональну структуру. Після 
законодавчого розширення під час 
деволюції повноважень Шотландії та 
Уельсу можна говорити і про регіона-
лізацію Великої Британії.

Слід зазначити, що регіональні 
утворення унітарних держав мають 
істотні відмінності від суб’єктів феде-
рації. Насамперед відмінності поляга-
ють в обсязі їх повноважень: він є сут-
тєво меншим, ніж у суб’єкта федерації. 
Крім того, за характером передана їм 
компетенція є менш значущою. 

Поява цієї гібридної форми держав-
ного устрою пояснюється чотирма 
чинниками. Насамперед це інституціо-
налізація регіоналізму, який є формою 
територіального поділу влади, що 
поєднує у собі риси федералізму та 
унітаризму. По-друге, у багатьох уні-
тарних країнах уже кілька десятиліть 
тривають децентралізаційні реформи, 
що призводять до появи нових форм 
територіальної організації влади, яка 
одночасно поєднує децентралізацію та 
асиметричні федеральні домовленості. 
Типовою для таких держав є ситуація, 
коли частина території уже організо-
вана як федеральна система, але решта  
залишається регіональною. По-третє, 
це побудова держави загального добро-
буту, яка зробила федеральну й унітар-
ну системи майже схожими одна на 
одну в сфері міжурядових відносин та 
централізаційної динаміки. Концент-
ра ція повноважень в економічній, 
соціальній та низці інших сфер феде-
ральних систем практично повторюва-
ла аналогічну відцентрову динаміку 
унітарних систем. Останній чинник є 
результатом посилення регіональної 
інтеграції шляхом утворення наддер-
жавних організацій, таких як Європей-
ський Союз, що призводить до розми-
вання державного суверенітету та 
поглиблення співробітництва між 

регіонами різних держав, що вимагає 
надання їм додаткових повноважень. 

Наявність у складі України авто-
номного утворення — Автономної 
Респуб ліки Крим свідчить, на перший 
погляд, про можливість її віднесення 
до регіоналізованих держав. Однак 
автономний статус Автономної Рес-
пуб ліки Крим закріпив особливу про-
цедуру її входження до складу України 
та відповідає особливостям конститу-
ційного інституту територіальних 
автономій у пострадянських країнах. 
Для нього характерне закріплення в 
офіційних назвах автономій терміна 
«республіка» та визначення правових 
актів, котрі деталізують статус авто-
номій, як конституцій [6, 149]. Тим 
самим відповідним автономіям нада-
ють певних формальних ознак держа-
ви, що є продовженням практики 
радянських часів. Такий підхід зумов-
лений інерційністю суспільно-полі-
тичного і державно-правового розви-
тку, а в деяких випадках — політични-
ми обставинами, за яких відбувалося 
становлення нових незалежних дер-
жав і створення в їх межах територі-
альних автономій. 

Поява регіоналізованих держав 
свідчить про можливість еволюції уні-
таризму, який не обов’язково транс-
формується у федералізм, але запози-
чує у нього механізми ефективнішої 
взаємодії центру з регіонами. Не зва-
жаючи на це, окремі політичні сили в 
Україні й далі мислять у рамках дихо-
томічної моделі, акцентуючи увагу на 
недоліках унітаризму та нових мож-
ливостях, що відкриває федералізм. 
До прийняття Конституції України 
на уков цями і політиками розглядала-
ся федеративна форма державного 
уст рою. Так, наприкінці 1991 р. нау-
кові консультанти Секретаріату Вер-
хов ної Ради України загалом підтри-
мали ідею створення федерації [7, 21]. 
Декілька проектів Конституції Украї-
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ни спершу також містили елементи 
обмеженого федералізму: в проекті 
Конституції у редакції 1992 р. перед-
бачалося запровадження на рівні 
областей (земель) і Республіки Крим 
адміністративної автономії. Тобто 
йшлося про формування державно-
територіальних одиниць на засадах 
розмежування нормотворчих, уста-
новчих, контрольних і виконавчих 
функцій, які мали здійснюватися від-
повідно радами і виконавчими комі-
тетами областей (зе мель). А проект 
Конституції від 27 травня 1993 р. 
передбачав поділ на землі та створен-
ня спеціального органу для їх пред-
ставництва — Ради територій Верхов-
ної Ради України [8, 13–14]. У 1993 р. 
ідею федералізації регіонального 
управ ління Україною підтримав 
В. Поповкін, який вважав, що це дасть 
можливість погасити можливі регіо-
нальні конфлікти, демократизувати 
адміністративно-територіальний поділ 
[9, 101]. Необхідність перетворення 
України на федерацію обґрунтовував і 
В. Гриньов [10, 37], який пропонував 
трактувати федералізм не як «лазівку 
для потенційного «сепаратизму», а як 
механізм самозахисту регіонів від над-
мірного зосередження влади у центрі. 
Ідею федералізації України в контексті 
надання укрупненим регіонам більш 
широких самоврядних прав, на проти-
вагу «національному самовизначенню 
у вигляді територіальних автономій, 
зокрема у формі республік, держав у 
державі», обстоювали також С. Друзюк 
[11, 88], М. Федчишин та В. Фрончко 
[12, 40].

Після 1996 р. питання форми дер-
жавного устрою актуалізувалося у 
полі тичному порядку денному виключ-
но для поглиблення політичної кризи і 
створення прецедентів для її повторен-
ня у майбутньому, а не заради удоско-
налення механізмів взаємодії між цент-
ром і регіонами, що мало місце у 2004 р. 

та 2014 р. Насамперед жодних підстав 
для створення стабільної федеративної 
держави, перерахованих В. Рікером, в 
Україні не існує. Більше того, у нас від-
сутні регіони як полі тичні суб’єкти, 
оскільки регіональні еліти захищають 
насамперед власні економічні інтереси, 
а не самобутність (політичну, культур-
ну, етнічну, релігійну) певної території. 
Сильно централізована унітарна дер-
жава найкраще відповідає прагненням 
вітчизняних регіональних еліт, оскіль-
ки дає можливість окремим представ-
никам регіонів паразитувати на слабкій 
обізнаності центру з місцевими пробле-
мами і видавати власні інтереси за 
потреби цілого регіону. Небажання 
втрачати контроль за розподілом 
коштів з центру призводить до відсут-
ності політичної волі для реформуван-
ня місцевого самоврядування та адміні-
стративно-територіального устрою, 
необхідність якого декларується про-
тягом останніх 20 років. Як зазначалося 
в одному з наших досліджень, оптимі-
зація адміністративно-територіального 
устрою могла б стати дійовим чинни-
ком підвищення ефективності функціо-
нування та розвитку українського сус-
пільства на тривалий період [13, 5]. 
У результаті здійснення реформи сис-
теми місцевого самоврядування були б 
створені сприятливі умови для функ-
ціо нування сильних, фінансово спро-
можних територіальних громад, які б 
менше залежали як від органів цент-
ральної державної влади, так і пред-
ставників місцевого великого капіталу. 
Якби у регіональних еліт України домі-
нували політичні інтереси, то вони 
обов’язково скористалися б наявністю 
сприятливої кон’юнктури у законодав-
чій та виконавчій владі і закріпили за 
регіонами значний ступінь автоном-
ності у системі публічного управління. 

Якщо нинішню схему відносин між 
м. Києвом та регіонами накласти на 
федеративну структуру, то в результаті 
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отримаємо управлінську анемію: через 
надмірну централізованість органи 
місцевого самоврядування не мають 
досвіду самостійного вирішення міс-
цевих проблем на базовому рівні адмі-
ністративно-територіального устрою, 
не говорячи уже про рівень району чи 
області. Тому різке збільшення їх 
повноважень та відповідальності, що 
передбачає перехід до федерації, загро-
жує втратою керованості соціально-
економічними процесами у всій країні. 
Крім того, боротьба з диспропорціями 
у регіональному розвитку не є пріори-
тетом у діяльності федерації, але є 
життєво необхідною для забезпечен-
ня однорідності в унітарній державі. 
Відповідно існуючі відмінності у 
со ціаль но-економічному розвитку 
регіо нів при переході до федерації лише 
загостряться, створюючи небезпеку її 
швидкого розпаду. 

Саме нерозуміння політичної скла-
дової федералізму призводить до 
використання як синонімів «децентра-

лізації» та «федералізації». Децентра-
лізація спрямована насамперед на 
вирішення управлінських завдань 
(підвищення ефективності адміністра-
тивних органів та зменшення коштів 
на їх утримання під час надання 
публічних послуг за рахунок  їх макси-
мального наближення до споживача), 
в той час як федералізація — на узго-
дження політичних інтересів суб’єктів, 
які постійно порівнюють економічні 
вигоди від співробітництва з центром 
та іншими учасниками федеративної 
угоди з втратами від зменшення ступе-
ня своєї автономії. 

Тобто нині перед Україною стоїть 
завдання консолідації територій за 
рахунок поліпшення управлінських 
процесів завдяки децентралізації, чого 
цілком можна досягнути і в межах уні-
тарної форми державного устрою, а не 
збереження в умовах федерації регіо-
нальних ідентичностей, які спорадич-
но виникають як побічний результат 
політичної нестабільності.  
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Кресіна І. О., Стойко О. М. Еволюція унітаризму в Україні: між консолідацією та 
консервацією

Анотація. Розглянуто особливості виникнення та функціонування унітарної форми 
державного устрою. Наголошено на необхідності розрізняти федералізм як ідеологічний 
принцип організації державної влади та федерацію як інституціональне його вираження;  
вказано на нестабільність такої форми через значний потенціал конфліктності у відноси-
нах між центром і регіонами. Досліджено причини появи у другій половині ХХ ст. регіо-
нальних держав як гібридної форми, що має перспективи подальшого самостійного 
розвитку. Проаналізовано наукові дискусії щодо форми державного устрою України та 
вказано на політизацію цього питання в періоди політичної нестабільності. Обґрунто-
вується неминучість еволюції унітаризму в Україні в результаті здійснення децентралі-
зації, реформи місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою. 

Ключові слова: унітаризм, федералізм, регіоналізація, децентралізація, місцеве 
самоврядування.

Кресина И. А., Стойко Е. М. Эволюция унитаризма в Украине: между консоли-
дацией и консервацией 

Аннотация. Рассмотрены особенности возникновения и функционирования унитар-
ной формы государственного устройства. Подчеркнута необходимость различать феде-
рализм как идеологический принцип организации государственной власти и федерацию 
как его институциональное выражение; указано на нестабильность этой формы из-за 
значительного потенциала конфликтности в отношениях между центром и регионами. 
Исследованы причины появления во второй половине ХХ века региональных государств 
как гибридной формы, имеющей перспективы дальнейшего самостоятельного развития. 
Проанализированы научные дискуссии относительно формы государственного устрой-
ства Украины и указано на политизацию этого вопроса в периоды политической неста-
бильности. Обоснована неизбежность эволюции унитаризма в Украине в результате 
проведения децентрализации и реформы местного самоуправления и административно-
территориального устройства. 

Ключевые слова: унитаризм, федерализм, регионализация, децентрализация, мест-
ное самоуправление.

Kresina I., Stoiko O. Evolution of Unitarism in Ukraine: Between Consolidation and 
Conservation 

Annotation. The specifics of emergence and operation of unitary form of government is 
considered in the article. The necessity of distinction between federalism as ideological 
principle of state power organization and federation as its institutional expression is pointed 
out; the instability of this form caused by the huge conflict potential in relations between 
centre and regions is underlined. The reasons of emergence of regional states as a hybrid form 
in the second half of XX century, which has a perspective of further independent development, 
are studied. The scientific discussions on form of government of Ukraine are analyzed; the 
politization of this issue during the political instability is indicated. The author explained the 
inevitability of evolution of unitary in Ukraine as result of implementing decentralization and 
reforms of local self-government and territorial division.

Key words: unitary, federalizm, regionalization, decentralization, local self-government.
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ІДЕЯ ФЕДЕРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 
У КОНТЕКСТІ 

НАЦІОНАЛЬНО-ЕТНІЧНОГО ЧИННИКА: 
ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ТА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

Питання про перетворення Украї-
ни на федерацію як можливий 
напрям подальшого удоскона-

лення її державно-територіальної 
організації неодноразово порушувало-
ся в суспільстві. При цьому сутність 
федералізму, головні риси та особли-
вості його запровадження у різних 
державах зазвичай залишалися поза 
увагою. За пропозиціями та гаслами 
щодо федералізації України досить 
часто приховувалося доволі спрощене 
бачення як самого феномену федера-
лізму, так і процесу федералізації, 
тобто можливого переходу від уніта-
ризму до федеративного державно-
територіального устрою. Українські 
науковці та експертне середовище 
зазвичай ставилися до проблеми феде-
ралізації досить обережно та стрима-
но, оскільки домінувало переконання, 
що унітаризм має бути визначальним 
принципом державно-територіальної 
організації на довготривалу перспек-
тиву. Разом з тим деякі українські вчені 
зверталися до з’ясування окремих 
аспектів федералізму або в історично-
му плані (як, наприклад, М. Костомаров, 

М. Драгоманов, О. Ейхельман, М. Гру-
шев ський, М. Па лієнко, О. Андрощук, 
А. Арте менко, Я. Артеменко, О. Копи-
ленко, Г. Корольов, Л. Крутова, К. Леме-
щенко, О. Скакун, В. Рибалко, 
А. Рогожин, В. Рум’янцев), або з метою 
визначення певних особливостей 
федералізму у зарубіжних державах 
(В. Бушан ський, С. Гречана, С. Єсау-
лов, В. Качур, Б. Клія ненко, В. Сте-
панов, О. Чернеженко). Одні вітчизня-
ні дослідники вказують на окремі 
небезпеки, котрі може спричинити 
перехід до федералізму (М. Іжа, 
І. Коліушко, Д. Осєчков), інші — ще й 
дотепер обстоюють потребу федера-
тивної трансформації України як пер-
спективний напрям розвитку україн-
ського державотворення (П. Толочко, 
В. Медведчук, Д. Табачник). Однак 
недостатньо дослідженими все ще 
залишаються роль національно-етніч-
ного чинника як одного з критеріїв 
побудови федеративних держав та 
потенційні вади можливої федератив-
ної трансформації унітарної держави.

На конституційному рівні федера-
ція вперше набула правового закріп-
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доктор юридичних наук, професор, 
член-кореспондент НАПрН України, 
професор кафедри конституційного права України 
(Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого)
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лення та логічно довершеного вигляду 
у Конституції США. Проаналізу вавши 
досвід федеративного устрою США, в 
основу якого було покладено територі-
альний принцип, А. де Токвіль пере-
конливо довів окремі переваги федера-
лізму у своїй відомій праці «Про демо-
кратію в Америці» [1, 139–143]. Разом з 
тим він застерігав, що «система федера-
тивного устрою не може бути впрова-
джена в усіх народів» [1, 143]. На його 
думку, «жителі Мексики, бажаючи 
запровадити в себе федералізм, взяли 
як модель федеральний устрій своїх 
англо-американських сусідів, практич-
но цілком скопіювали його. Одначе, 
перенісши до себе букву закону, вони 
не змогли водночас перенести й той 
його дух, який пожвавлює її. У підсум-
ку ми бачимо, як вони без перестану 
плутаються у механізмі свого подвій-
ного управління. Верховна влада шта-
тів та верховна влада Союзу, виходячи 
на ті межі, що їх окреслила їм їхня 
конституція, день у день взаємно про-
никають одна в одну. Досі Мексика 
постійно переходить від анархії до вій-
ськового деспотизму та від військово-
го деспотизму до анархії» [1, 144].

Саме під впливом досвіду США ідеї 
федералізму набули поширення у 
світі, у тому числі й на теренах України. 
Зокрема, прихильниками федераліза-
ції були учасники Кирило-Мефодіїв-
ського товариства. Згідно з консти-
туційним проектом Г. Андру зького 
1850 р. пропонувалося створення 
федеративної слов’янської держави, 
яка мала складатися із семи штатів: 
1) України з Чорномор’ям, Галичиною 
та Кримом; 2) Польщі з Познанню, 
Литвою та Жмуддю; 3) Бесарабії з 
Молдавією і Валахією; 4) Остзеї; 
5) Сербії; 6) Болгарії; 7) Дону [2, 45]. 
Конституційний проект М. Драгома-
нова 1884 р. містив правову модель 
звільнення й розвитку українського 
народу шляхом перетворення Росії в 
демократичну федеративну державу. 

Зокрема, передбачалося визнати 
широкий спектр громадянських та 
політичних прав громадян, запровади-
ти право на судовий захист, новий 
(обласний) територіальний поділ і 
місцеве самоврядування на всіх рів-
нях, створити Державну Думу та 
Союзну Думу тощо [2, 52–60]. 

У 1905 р. М. Грушевський виклав 
своє бачення конституційних перетво-
рень, наголосивши при цьому: «Кож-
ний народ і кожний край має свої 
потреби, свої звичаї, свої справи на 
місці, до котрих трудно приладиться 
уряду чи Думі цілої республіки. Трудно 
заразом порядкувати нашими хлібо-
робськими краями і якими-небудь пів-
нічними коло Білого моря або Тихого 
океану. Українці через те хочуть, щоб 
головний парламент республіки і уряд 
її завідували тільки такими справами, 
які не можна роздати на місця. 
Небагато таких справ — як од ведення 
війни чи миру, складання трактатів з 
іншими державами, завідування вій-
ськом усієї республіки, уставлення 
однакових грошей, міри та віри, і інші 
такі справи. А все інше, щоб порядку-
вали у себе в краю виборні думи чи 
сейми та виборні міністерства, які 
вибере собі людність…» [3, 185].

Ідею перетворення Російської імпе-
рії в федеративну республіку підтри-
мували й деякі представники росій-
ської інтелігенції, зокрема, С. Форту-
натов, М. Ковалевський, С. Корф. 
Останній писав у 1917 р., що «кожний 
народ, кожна національність, природ-
но, прагнуть до найбільш повної само-
стійності; коли кілька народностей 
об’єднані в одне ціле (наприклад, дер-
жава старого режиму), кожна з них 
виявляє центробіжні або сепаратист-
ські ідеали та схильності, але як тільки 
їм забезпечується внутрішня самостій-
ність, можливість для правотворчості 
та гарантія власного культурного роз-
витку, так центробіжні сили зміню-
ються центрострімкими й починається 
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процес об’єднання на основі федера-
лізму» [4, 59]. 

Проте на практиці надмірне за хоп-
лення ідеями федералізму серед укра-
їнських політиків призвело до нега-
тивних наслідків, оскільки спричини-
ло виникнення певних ілюзій та 
не обґрунтованих очікувань серед 
ке рів ни ц тва Української Народної 
Респуб ліки (УНР) щодо подальших 
перспектив української державності. 
Й саме через ці безпідставні ілюзії 
самостійність України було проголо-
шено зі значним запізненням та й то 
лише під тиском зовнішніх обставин 
[5, 243], що, врешті-решт, потягло за 
собою втрату і дорогоцінного часу, і 
динаміки державотворчого процесу, і 
боєздатного війська, і власне україн-
ської державності. Разом з тим слід 
наголосити, що посилання на відомі 
історичні постаті як прихильників 
федералізму в контексті обґрунтуван-
ня необхідності сучасного переходу 
від унітаризму до федерації є не зовсім 
коректним та неприйнятним із двох 
причин. По-перше, тоді йшлося пере-
дусім про Україну як суб’єкт нової 
демократичної федерації, котра мала 
постати на теренах колишньої 
Російської імперії. Тобто перетворен-
ня України з фактичної колонії на рів-
ноправний суб’єкт демократичної 
федерації, заміна колоніальних відно-
син на рівноправні федеративні відно-
сини, безумовно, сприймалося багать-
ма як суттєвий крок вперед, як істот-
ний прогрес, здатний забезпечити 
подальший демократичний поступ 
українського суспільства, спроможний 
вивільнити його потужний творчий 
потенціал. Для початку ХХ ст. ідея 
федералізації саме в такому контексті 
мала доволі привабливий вигляд та, 
безперечно, становила перспективний 
напрям подальшого процесу україн-
ського державотворення. По-друге, в 
основу майбутньої федерації пропону-
валося поклас ти національно-етніч-

ний чинник і саме в цьому передусім 
полягала головна її відмінність від 
американської моделі федералізму, яка 
ґрунтувалася винятково на терито-
ріальному принципі. Але ж добре відо-
мо, що практично усі федерації, засно-
вані на використанні чи врахуванні 
національно-етнічного чинника як 
головного критерію створення суб’єк-
тів федерації, або ж припинили своє 
існування, або ж ще й дотепер продо-
вжують стикатися з новими викликами 
та загрозами і залишаються нестабіль-
ними державами.

УСРР, як така собі квазідержава, 
зовсім недовго залишалася формально 
незалежною й уже наприкінці 1922 р., 
незважаючи на істотний спротив знач-
ної частини української політичної 
еліти, шляхом інтриг була втягнута до 
складу Союзу РСР [6], який за 
Конституцією визнавався федерацією. 
Однак насправді жорстка централіза-
ція звела нанівець відповідні консти-
туційні приписи, принцип федера-
лізму та потужний економічний потен-
ціал. Практично відразу ж після утво-
рення СРСР почалося поступове 
згортання федеративних відносин. 
М. Дєєв наголошує, що «радянський 
національно-державний устрій протя-
гом десятиліть панування адміністра-
тивно-командної системи являв собою 
фактичний унітаризм, одягнений у 
декларативно-федеральні конститу-
ційні та ідеологічні форми» [7, 37]. 
Більше того, реальні втрати від так 
званого «соціалістичного експеримен-
ту» у формі радянської федерації 
виглядають настільки глибокими, тра-
гічними та згубними, що будь-яке їх 
співставлення з так званими «здобут-
ками» виглядають як мінімум блюз-
нірством. Значною мірою саме в 
результаті масштабного соціального 
експерименту, започаткованого Союз-
ним договором 1922 р., більшість наро-
дів колишнього СРСР були значною 
мірою знесилені та виснажені (перш за 
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все морально, демографічно та еконо-
мічно), опинилися на узбіччі цивіліза-
ційних процесів та виявилися безпо-
радними в нових умовах, пов’язаних із 
викликами глобалізації, жорсткою 
конкуренцією на світових ринках, 
міжнародним розподілом ринків праці, 
товарів та послуг. 

Досвід використання національно-
етнічного чинника для формування 
федерацій було накопичено і в деяких 
зарубіжних державах. За національно-
територіальною ознакою були побудо-
вані югославська та чехословацька 
федерації, проте й вони не витримали 
перевірки часом. Незважаючи на 
досить детальне конституційне регу-
лювання, подолати національні образи 
та досягти міжнаціонального прими-
рення і злагоди в югославській феде-
рації так і не вдалося. С. Жижек вва-
жає, що «розпад Югославії спричини-
ла аж ніяк не словенська “сецесія”, що 
викликала ефект доміно (спершу 
Хорватія, потім Боснія, за нею Македо-
нія...), а конституційні реформи Міло-
шевича 1987 р., що скасували автоно-
мію Косова і Воєводини. Відтоді 
Югосла вія існувала лише тому, що не 
помічала власної смерті» [8, 9]. 
Чехословацька федерація також при-
пинила своє існування, а на її теренах 
були створені дві нові унітарні держа-
ви — Чеська й Словацька республіки. 
В. Чиркін вважає, що «у розпаді біль-
шості федерацій, заснованих на союзі 
держав, окрім тоталітарної, недемо-
кратичної структури держави важли-
вим фактором було й те, що вони ство-
рювалися за національною (національ-
но-територіальною) ознакою, націона-
лістичні тенденції отримали гору над 
інтеграційними процесами й еконо-
мічною необхідністю. Національний 
фактор набув відцентрового значення, 
став обставиною, що спричинила 
дезінтеграцію» [9, 140].

У Канадській федерації історично 
склалося так, що одна з її сучасних 

десяти провінцій (Квебек) створена 
саме з урахуванням національно-
етнічного (у тому числі й лінгвістич-
ного) чинника. Протягом майже ста 
років франкомовні канадці обіймали в 
уряді країни лише другорядні посади, 
що сприймалося багатьма з них як 
пряма дискримінація. Криза федера-
тивних відносин 60–70-х років поста-
вила на порядок денний здійснення 
певних перетворень. За прем’єр-міні-
стра П. Трюдо франкомовні канадці 
почали більш широко залучатися до 
державної діяльності, стали набагато 
частіше обіймати важливі політичні й 
адміністративні посади. Незнання 
англійської мови перестало бути пере-
шкодою на шляху кар’єри політика чи 
державного службовця, а офіційними 
мовами було визнано одночасно і анг-
лій ську, і французьку. Федеральне 
законодавство закріпило їх рівний ста-
тус у системі здійснення державної 
влади, збройних силах, державному 
підприємництві, шкільній освіті. 
Французька мова вперше стала рівно-
правною з англійською й саме таким 
чином, тобто юридичними засобами, 
були закладені «передумови вирівню-
вання фактичної нерівноправності 
франкомовних канадців, що сприяло 
збереженню їх національної самосвідо-
мості» [10, 95–96]. Однак значна части-
на громадян франкомовного Квебеку 
підтримує ідею перетворення цієї про-
вінції на самостійну державу і на рефе-
рендумах висловлюється за вихід із 
федерації. Так, якщо на референдумі 
1980 р. за незалежність Квебеку прого-
лосувало 40 % виборців, то у 1992 р. — 
45 %, а в 1995 р. — 49 % [10, 111–112].

Заслуговує на увагу й досвід Бельгії, 
яка тривалий час існувала як унітарна 
держава. Конституційні реформи 
1893 р. і 1921 р., пов’язані із запрова-
дженням системи пропорційного пред-
ставництва, фактично посилили роль 
фламандського населення у політич-
ній сфері. Проте одночасно не відбуло-
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ся жодних змін у сфері мови та культу-
ри, у якій воно було дещо обмежене. 
Соціально-економічний розвиток 
Фланд рії супроводжувався поступо-
вим зростанням національної свідомо-
сті фламандців. У 1898 р. фламандська 
мова стала другою офіційною мовою 
держави, але лише у 1932 р. вона стала 
обов’язковою у початкових школах 
Північної Бельгії. Такі повільні зміни 
спричиняли зростання невдоволення з 
боку фламандського населення [11, 103]. 
Правовою основою вирішення міжна-
ціональних проблем та прикладом 
використання національно-етнічного 
чинника у територіальній організації 
держави на сучасному етапі стали кон-
ституційні реформи 1970 р., 1980 р., 
1988 р., 1993 р., які визначили посту-
повий перехід Бельгії від унітаризму 
до федерації. Тепер до складу Бельгій-
ської федерації входять три співтова-
риства: французьке, фламандське та 
німецькомовне. Вона поділена на три 
регіони: Валлонський, Фламандський 
і Брюссельський та на чотири лінгвіс-
тичні регіони: французької мови, 
нідерландської мови, двомовний 
ре гіон Брюсселя та регіон німецької 
мови. Причому зміна чи уточнення 
меж чотирьох лінгвістичних регіонів 
допус кається лише законом, який має 
бути ухвалений більшістю голосів у 
кожній лінгвістичній групі кожної з 
палат парламенту, за умови, що при-
сутніми є більшість кожної групи і 
загальна кількість поданих голосів в 
обох лінгвістичних групах становити-
ме не менше двох третин тих, хто взяв 
участь у голосуванні [11, 109]. 

В основу побудови сучасної Росій-
ської Федерації також було покладено 
разом з іншими й національно-терито-
ріальний критерій. На думку Е. Таде-
восяна, у розвитку російського феде-
ралізму «переважали централіські тен-
денції... Ця тенденція переважно була 
реакцією на колишній реальний над-
централізм радянського федералізму» 

[12, 24]. Н. Варламова вважає, що 
«неоднозначність та суперечливість 
конституційного регулювання федера-
тивних відносин навмисна… “Розми-
тість” конституційних положень забез-
печує легальний простір для подаль-
ших пошуків, котрі продовжуються й 
сьогодні» [13 , 65]. Саме тому можна 
вважати, що процес формування 
Російської Федерації все ще продов-
жується, її розвиток відбувається за 
різними напрямами, а пошук опти-
мальних моделей регулювання феде-
ративних відносин триває, однак над-
мірний та жорсткий централізм як 
визначальна тенденція російського 
сьогодення знову починає домінувати. 
Тому говорити про ефективність 
сучасної Російської Федерації, в осно-
ву побудови якої також покладено 
національно-етнічний чинник, ще 
занадто рано. 

У сучасній Україні одним із голов-
них аргументів на користь запрова-
дження федеративного державно-
територіального устрою так само 
виступає, хоча й дещо завуальовано, 
національно-етнічний чинник, котрий 
досить часто прямо чи опосередковано 
подається як визначальний. При цьому 
зазвичай наголошується на окреміш-
ності та істотній специфіці передусім 
південно-східних регіонів. Тобто фак-
тично здійснюється спроба штучно 
розмежувати, з одного боку, переваж-
но україномовну (чи, можливо, навіть 
значною мірою двомовну) та, з другого 
боку, начебто переважно російсько-
мовну частини нашої держави, хоча й 
тут виникає забагато політичних спе-
куляцій та міфів. Так, наприклад, у 
Харківській області за офіційними 
даними мешкає 2 млн 48 тис. грома-
дян, котрі визнають себе українцями, і 
742 тис. росіян (при цьому у Харкові 
українців — понад 800 тисяч, а ро сіян — 
близько 400 тисяч). Проте Харків 
(а разом з ним і всю Слобожанщину) 
досить часто безапеляційно називають 
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російськомовним та навіть «росій-
ським» регіоном. При цьому забува-
ючи про численні спроби в буквально-
му розумінні знищити прихильників 
збереження українського духу на 
Харків щині. Так, у 30-х роках ХХ ст. у 
Харківській області склалася ситуація, 
коли викладати українську мову в 
школах було нікому, оскільки майже 
усіх учителів української мови та літе-
ратури зарахували до чергової міфіч-
ної антирадянської терористичної 
організації й відправили до виправно-
трудових таборів. Красномовним є й 
інший факт: 22 травня 1951 р. майже 
800 студентів Харківського універси-
тету звернулися до ректора з заявою 
дозволити складати екзамени україн-
ською мовою, а вже наступного дня 33 
з них були заарештовані та згодом 
засуджені до розстрілу [14]. Ці та бага-
то інших фактів переконливо свідчать 
про те, що і на Слобожанщині, і в бага-
тьох інших регіонах України тривалий 
час існувала така напружена соціаль-
но-політична атмосфера, коли спілку-
ватися українською мовою було або 
непрестижно, або неприйнятно, або 
навіть небезпечно. Така атмосфера 
була створена штучно саме як резуль-
тат тривалих переслідувань. Тобто 
змусивши кілька поколінь українців 
відмовлятися від рідної мови та пере-
ходити на російську заради виживан-
ня (як, наприклад, під час Голодомору), 
провідники «удаваного інтернаціона-
лізму» та їх нащадки тепер намагають-
ся розколоти Україну на підставі націо-
нально-етнічного чинника, котрий про-
понується покласти в основу федералі-
зації. При цьому наголошується на 
особливому менталітеті та специфіч-
ній спорідненості населення Донбасу 
або навіть мешканців усіх південно-
східних регіонів України. 

Але ж досвід федерацій, заснованих 
на національно-етнічному чиннику, 
переконливо доводить, що вони є 
нежиттєздатними та неефективними й 

саме тому переважно припинили своє 
існування. Винятки у вигляді Бельгії, 
Боснії-Герцеговини та Росії лише під-
тверджують загальну закономірність, 
оскільки проблеми у згаданих федера-
ціях продовжують наростати. До того 
ж Росія навряд чи може вважатися 
справжньою федерацією, оскільки 
жорст ка централізація, так звана 
«керована» демократія та орієнтація 
винятково на одноосібного лідера 
фактично звели нанівець усі переваги 
класичного федералізму. Саме тому 
україн ському суспільству не варто 
експериментувати з побудовою феде-
рації, суб’єкти якої позиціонуватимуть 
себе або як прихильники української 
державності, або як представники так 
званого «російського світу». Таке заву-
альоване використання національно-
етнічного чинника у процесі федера-
тивної трансформації може закласти 
підвалини подальшої руйнації україн-
ської державності. До чого призводять 
спекуляції на тему «федералізації» 
українське суспільство вже мало змогу 
переконатися на прикладах Слов’ян-
ська, Краматорська, Маріуполя, 
До не цька, Луганська та інших міст і 
містечок Донбасу. У деяких із них 
дійшло навіть до того, що їх самопро-
голошені керівники наказують затри-
мувати та «прискіпливо перевіряти» 
будь-яку особу, котра спілкується 
українською мовою.

Разом з тим в Україні деякі політи-
ки та науковці все ще продовжують 
наполягати на перспективності феде-
ративного устрою та його перевагах. 
Так, В. Медведчук вважає перспектив-
ним для України «запровадження 
федеративних основ її організації і 
функціонування», наголошує на потен-
ційних перевагах, які «несе в собі ідея 
федералізації та модель федеративно-
го конституційного державно-терито-
ріального устрою» [15, 106]. У зв’язку 
з цим варто нагадати, що сучасні демо-
кратичні держави майже не здійсню-
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вали добровільного переходу від уні-
таризму до федералізму. Ті федерації, 
що нині існують у світі, утворилися 
переважно або ж історично шляхом 
об’єднання політично самостійних 
держав чи державних утворень (як, 
наприклад, США), або ж мали поперед-
ній досвід такого об’єднання держав-
них утворень (наприклад, ФРН). 
Єдиним винятком серед розвинених 
держав може бути приклад Бельгії, 
котра лише під тиском складних обста-
вин, пов’язаних перш за все із трива-
лим міжетнічним напруженням, зму-
шена була дуже поступово та повільно 
перейти від унітаризму до федератив-
ного устрою, але це не вирішило навіть 
частину проблем, що виникли перед 
бельгійським суспільством, і цю дер-
жаву періодично лихоманить. Так само 
під тиском складних обставин федера-
тивний устрій було нав’язано Боснії-
Герцеговині, але проблеми у цій дер-
жаві лише поглибилися.

По-друге, варто наголосити, що 
федерація — це складна, як правило, 
об’єднана держава, до якої входять 
державні утворення, що мають певну 
юридично визначену, політичну само-
стійність та окремі ознаки державно-
сті. Для федеративної держави прита-
манними є такі головні ознаки: 1) тери-
торія федерації складається із терито-
рій суб’єктів федерації; 2) суб’єкти 
федерації мають установчу владу, 
тобто мають право ухвалювати власну 
конституцію; 3) наявність багаторівне-
вої та надто складної системи організа-
ції публічної влади (органи держави, 
органи влади суб’єктів федерації, орга-
ни кількох рівнів місцевого самовря-
дування); 4) суб’єкти федерації мають 
власні законодавчі органи, а отже, й 
право видавати закони та інші зако-
нодавчі акти (на відміну від адміні-
стративно-територіальних одиниць); 
5) су б’єк ти федерації мають власну сис-
тему права; 6) суб’єкти федерації мають 
власну судову систему; 7) ускладнена 

багаторівнева податкова система 
(загальнодержавні податки; податки 
суб’єктів федерації; місцеві податки); 
8) багаторівнева бюджетна система 
(загальнодержавний бюджет; бюджети 
суб’єктів федерації; місцеві бюджети 
кількох рівнів) тощо.

Саме тому можливий перехід до 
федеративного устрою обов’язково 
висуває проблему визначення опти-
мальної кількості суб’єктів федерації 
та їх територіальних меж. Виникає 
низка надзвичайно складних питань: 
як визначити оптимальну кількість 
суб’єктів федерації, які критерії слід 
покласти в основу їх побудови та 
ви окремлення їх меж? Вирішення 
зазначеної проблеми потребує трива-
лих і складних розрахунків. Теоре-
тично суб’єктами федерації могли б 
стати: або адміністративно-терито-
ріальні одини ці вищого рівня, передба-
чені ч. 2 ст. 133 Конституції України 
(тоді суб’єктів можливої української 
федерації могло бути 27 чи 25), або 
об’єднання кількох вказаних адміні-
стративно-територіальних одиниць 
вищого рівня, передбачених ч. 2 ст. 133 
Конституції України (тоді суб’єктів 
федерації могло би бути, наприклад, 
шістнадцять, десять, дев’ять чи сім), 
або й взагалі три суб’єкти федерації 
(Схід, Захід, Південь). Але тоді 
обов’язково виникне істотна протидія з 
боку місцевих еліт, оскільки це означа-
тиме втрату їх влади та впливу у відпо-
відному регіоні. Наприклад, якщо 
одним із майбутніх суб’єктів україн-
ської федерації буде визнано Слобо-
жанщину, тоді логічно буде включити 
до неї Харківську область, а також час-
тину Сумської та Луганської областей. 
Зрозуміло, що така логіка може викли-
кати шалену протидію з боку луган-
ської та сумської регіональних еліт. До 
того ж за розрахунками фахівців еконо-
мічно спроможними та самодостатніми 
протягом останніх років були лише три 
з-поміж 24 областей України.
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Проте визначившись із суб’єктами 
федерації (навіть якщо це відбудеться 
на основі політичних компромісів та 
загального консенсусу еліт, що є мало-
ймовірним), українське суспільство 
не лише не вирішить жодної пробле-
ми, а й навпаки зіткнеться з низкою 
ще більш складних і заплутаних 
питань. Відразу ж виникає проблема 
двох рівнів конституційного регулю-
вання. Численні спроби реформувати 
Консти туцію України здійснювалися 
неодноразово, а екскурс до сучасної 
історії українського конституційного 
процесу свідчить про те, що україн-
ське суспільство виявилося не гото-
вим знаходити політичний компроміс 
та досягати його юридичного закріп-
лення у вигляді оновленого конститу-
ційного тексту навіть попри численні 
загрози, що постають перед ним, 
незважаючи на виклики й небезпеки, 
які нависли над Україною через гли-
боку політичну кризу й сучасні глоба-
лізаційні процеси. Зрозуміло, що роз-
робка та ухвалення конституцій окре-
мих суб’єктів федерації саме як пра-
вових актів установчої влади, тобто 
створення другого рівня конституцій-
ного регулювання, вимагатиме наба-
гато більше часу та інтелектуальних 
зусиль, ніж розробка й ухвалення 
оновленої загальнодержавної консти-
туції. Доволі складним є й завдання 
узгодження двох рівнів конституцій-
ного регулювання (вищий рівень — 
загальнодержавний, нижчий рівень — 
конституції суб’єктів федерації).

Відразу ж виникає ще одна, насправ-
ді найскладніша, проблема — опти-
мального співвідношення та розмежу-
вання компетенції федеральних (тобто 
загальнодержавних) органів публічної 
влади та органів влади суб’єктів 
фе дерації. Для багатьох федерацій ця 
проб лема залишається актуальною й 
сьогод ні, оскільки доволі часто орга-
нам влади федерації видається, що 
суб’єкти федерації мають забагато 

повноважень і вони постійно втруча-
ються у прерогативи федерації, а орга-
нам влади суб’єктів федерації зазвичай 
здається, що повноважень у них занад-
то мало. В Індії спробували дуже 
детально розмежувати виняткову ком-
петенцію федерації (97 повноважень), 
виняткову компетенцію суб’єктів 
федерації (66 повноважень) та спільну 
компетенцію (47 повноважень). Але 
проб лем після цього у взаєминах між 
органами влади, в політиці, в економі-
ці, в суспільстві та в повсякденній 
практиці державотворення не стало 
менше, а навіть побільшало. До того ж 
проблема розмежування повноважень 
та їх уточнення переслідує практично 
кожну федерацію до останнього дня її 
функціонування, включаючи й такі, 
загалом успішні, як США.

Окрім того, паралельно виникає 
проблема забезпечення відповідності 
законодавства суб’єктів федерації 
одночасно і загальнодержавному зако-
нодавству, і конституції відповідного 
суб’єкта федерації. Як же можна за 
таких умов забезпечити належну 
якість законодавчого регулювання на 
рівні суб’єктів федерації, якщо навіть 
зараз на загальнодержавному рівні, 
використовуючи могутній потенціал 
наукових установ і провідних вищих 
навчальних закладів, в Україні рідко 
вдається збалансувати належним 
чином законодавство та запровадити 
оптимальні моделі законодавчого (та й 
конституційного) регулювання? 
А знач на частина сфер життєдіяльно-
сті суспільства все ще залишається або 
ж неврегульованою, або ж містить чис-
ленні прогалини й суперечності. 
Одночасно виникає й проблема над-
мірного правового регулювання, що 
інколи перетворюється на справжнє 
гальмо соціально-економічного 
розвит ку окремих сфер та галузей (як, 
наприклад, податкове законодавство, 
ускладнена звітність тощо). Виходить, 
що залучаючи провідні наукові уста-
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нови, відомих фахівців та експертів, 
ґрунтуючись на одній (єдиній) Консти-
туції українському парламенту поки 
що не вдалося створити ефективну, 
дієву та узгоджену систему законодав-
ства. А що ж тоді отримаємо, коли у 
кожному суб’єкті федерації буде ство-
рено «власний» парламент, «власний» 
уряд, «власні» міністерства та «власне 
законодавство»? Напевно можна 
стверджувати, що значно зросте бюро-
кратичний апарат та витрати на його 
утримання. А це обов’язково призведе 
до розбалансування усієї правової сис-
теми України. І захистити своє право в 
суді чи в іншій установі стане набагато 
складніше. Тобто прихильники феде-
ралізації фактично штовхають Україну 
до нової хвилі бюрократизації та штуч-
ного поширення сфери надмірного 
адміністрування й сваволі посадовців. 
Саме до таких наслідків призвела 
штучно нав’язана Боснії-Герцеговині 
федералізація, де на три з половиною 
мільйони мешканців зараз три прези-
денти, тринадцять прем’єр-міністрів та 
понад 130 міністерств.

А ще у разі спроби запровадити 
федералізм в Україні обов’язково 
виникне проблема перевірки коло-
сального масиву підзаконних актів 
суб’єктів федерації на відповідність 
законам двох різних рівнів (як загаль-
нодержавним законам, так і законам 
суб’єктів федерації). Виникає також 
проблема їх взаємного узгодження 
(між конституціями різних рівнів, між 
конституціями і законами, між закона-
ми двох рівнів та підзаконними акта-
ми — загальнодержавними та суб’єктів 
федерації — і так далі).

Отже, початок процедури федералі-
зації, тобто переходу від унітаризму до 
можливого федеративного державно-
територіального устрою, загрожує 
втягнути Українську державу і все 
наше суспільство у кращому випадку в 
безодню безкінечних і тривалих дис-
путів, дискусій та узгоджень норма-

тивно-правових актів. При цьому полі-
тики, численні фахівці та експерти 
будуть відволікатися від конкретних 
проблем сьогодення у сфері економі-
ки, політики, соціально-культурного 
життя, занурюючись в абстракції, 
окреслюючи штучні проблеми та моде-
люючи механізми їх подолання, все 
більше провалюючись у трясовину 
чергового кола бюрократизації та над-
мірного адміністрування. І виборсати-
ся з отих дискусій, нарад, форумів, 
симпозіумів, круглих столів, поклика-
них зарадити штучно створеним про-
блемам, пов’язаним із федералізацією, 
скоріше за все, вдасться не дуже скоро. 
Особливо з огляду на масову міфоло-
гізацію свідомості та спотворені уяв-
лення про конституціоналізм, консти-
туційні цінності, демократію та власну 
історію, що продовжується на тлі 
тотальної втрати довіри громадян до 
владних інституцій і політичних еліт 
та в умовах відсутності так званого 
«соціального капіталу», котрий 
Ф. Фукуяма пов’язує перш за все із 
взаємною довірою в суспільстві. Саме 
тому набагато продуктивнішим та 
більш перспективним за так звану 
федералізацію є відновлення справж-
нього унітаризму на засадах широкої 
децентралізації. Приклади Італії та 
Польщі переконують, що повернення 
до ефективного сучасного унітаризму 
є можливим та досить реалістичним 
стратегічним напрямом демократич-
ного поступу. При цьому держава може 
залишатися унітарною, і одночасно — 
стати децентралізованою. 

Таким чином, обґрунтування феде-
ралізації посиланням на відомих 
україн ських мислителів та політичних 
діячів другої половини ХІХ ст. — почат-
ку ХХ ст. є неприйнятним, оскільки їх 
позиція зазвичай формувалася за інших 
політичних обставин та в умовах зовсім 
іншої історичної епохи. Звернення до 
національно-етнічного чинника як 
одного з критеріїв формування феде-
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рації є небезпечним з огляду на нега-
тивний досвід більшості держав, побу-
дованих за національно-етнічною чи 
національно-територіальною ознакою. 
Але найголовніший висновок полягає 
в тому, що процес федеративної транс-
формації неодмінно надмірно усклад-
нить і заплутає систему конституцій-
ного і поточного законодавчого врегу-
лювання, спричинить надмірне зрос-
тання підзаконної правотворчості, 

значне розширення кількості посадов-
ців, посилення бюрократизації та адмі-
ністрування, а отже, може збільшити 
ймовірність розростання корупції. 
Окрім того, відразу ж виникає пробле-
ма розмежування повноважень різних 
підсистем публічної влади (загально-
державний рівень, рівень суб’єктів 
федерації та рівень органів місцевого 
самоврядування), яку багатьом феде-
раціям так і не вдалося розв’язати.
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Колісник В. П. Ідея федералізації в Україні у контексті національно-етнічного 
чинника: історичний досвід та сучасні виклики 

Анотація. У статті досліджується історичний досвід функціонування федерацій, ство-
рених на основі національно-етнічного чинника, визначено основні вади, котрі може 
спричинити процес можливого перетворення України на федерацію. Подається визна-
чення федерації та її головні ознаки, з’ясовано головні проблеми, котрі зазвичай 
по стають в процесі федералізації, тобто переходу від унітаризму до федералізму: визна-
чення оптимальної кількості суб’єктів федерації та їх територіальних меж, розмежування 
компетенції федеральних органів публічної влади та органів влади суб’єктів федерації, 
дворівневого конституційного регулювання, дворівневого законодавчого регулювання, 
взаємного узгодження між конституціями різних рівнів, між конституціями і законами, 
між законами двох рівнів і підзаконними актами – загальнодержавними та суб’єктів 
федерації.

Ключові слова: форма правління, федерація, федеративний устрій, ідея федераліза-
ції, національно-етнічний чинник, вади федеративної трансформації. 

Колесник В. П. Идея федерализации в Украине в контексте национально-
этнического фактора: исторический опыт и современные вызовы

Аннотация. В статье исследуется исторический опыт функционирования федераций, 
созданных на базе национально-этнического признака, установлены основные недостат-
ки, которые могут сопровождать процесс возможного превращения Украины в федера-
цию. Указано определение федерации и разработаны ее основные признаки, установлены 
главные проблемы, которые обычно возникают в процессе федерализации, то есть в 
процессе перехода от унитаризма к федерализму: определение оптимального количе-
ства субъектов федерации и их территориальных пределов, разграничение компетенции 
федеральных органов публичной власти и органов власти субъектов федерации, двух-
уровневого конституционного регулирования, двухуровневого законодательного регу-
лирования, взаимного согласования между конституциями разных уровней, между 
законами двух уровней и подзаконными актами – общегосударственными и субъектов 
федерации.

Ключевые слова: федерация,  федеративное устройство, идея федерализации, 
национально-этнический фактор, недостатки федеративной трансформации.

Kolisnyk V. The Idea of Federalization of Ukraine in the Context of National and 
Ethnical Factor: Historical Experience and Modern Challenges

Annotation. The historical experience of federations functioning created on the basis of 
national and ethnical factor has been researched in the article, the main problems which could 
appear during the transformation of the Ukraine into a federation have been outlined. The 
author suggests the definition of the federation and its main features. Covered are the key 
issues arising in the federalization process, i.e. in the transition process from unitary to 
federalism: determination of the optimal number of federal subjects and their territorial limits; 
differentiation between competence federal public authorities and authorities of the 
Federation; constitutional regulation in two stages; two-level legislative wording of a common 
agreement between the constitutions of various levels, between the laws of two levels and 
regulations – national and federal subjects.

Key words: federalization, federative structure, idea of federalization, national and 
ethnical factor, federative transformations problems.
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У глобалізаційному та міждержав-
но-інтеграційному вимірах акту-
альність подальшого на уково-

доктринального вивчення проблема-
тики державного устрою та його класич-
них форм — політико-терито ріального 
устрою та адміністративно-терито-
ріального устрою — зумовлена праг-
ненням країн утвердити та захистити 
атрибути державності, забезпечити 
стабільний стан національної безпеки, 
модернізувати (покращити) відповід-
но викликам часу та сучасним тенден-
ціям гуманізації та демократизації сус-
пільства систему публічного управлін-
ня на принципах міжнародного права; 
зберегти державну ідентичність і 
націо нальні традиції; ефективно вико-
ристовувати природні ресурси дер-
жавних територій та їх окремих час-
тин; забезпечити їх сталий (збалансо-
ваний) розвиток, з цією метою сприя-
ти міжнародному, транскордонному 
співробітництву тощо. Глобалізація і 
міждержавна інтеграція як фактори 
реалізації форми державного устрою 
України є достатньо неоднозначними 
за своїми наслідками. Так, в одному із 
звітів Генеральної Асамблеї ООН 
2001 р. щодо глобалізації та її впливу 
на розвиток держав підкреслюється 

політичний аспект такого впливу, що 
полягає, зокрема, «у зміщенні влади 
від суверенних держав до технологіч-
но розвинених світових еліт та приват-
них багатонаціональних (часто без 
національних) інтересів» [15]. Також 
слушними з цього приводу є вислов-
лювання вчених про протилежні сто-
рони глобалізації, яка, з одного боку, 
«відкрила людям нові можливості для 
новаторства й підприємництва, а 
також прискорила глобальне еконо-
мічне зростання. З другого боку, глоба-
лізація має і негативні аспекти. Вона 
підсилює нерівність між багатими та 
бідними як всередині країн, так і поміж 
ними; вона викликає неправильний 
розподіл ресурсів між приватними і 
державними інтересами» [2]. У свою 
чергу, ці процеси є об’єктивною реаль-
ністю та закономірними явищами. 
Тому для кожної країни постає одним 
із пріоритетних завдань адаптація 
обраної форми державного устрою, 
його системи до сучасних умов рухли-
вого та динамічного сучасного сус-
пільства.

У національному сенсі державний 
устрій сучасної країни є одним із 
невід’ємних атрибутів її конституцій-
ного ладу. Побудова ефективної націо-

Х. ПРИХОДЬКО 
доктор юридичних наук, доцент, 
головний консультант сектору 
наукового супроводу моніторингової діяльності 
відділу моніторингу законодавства 
(Інститут законодавства Верховної Ради України)



65• ПРАВО УКРАЇНИ • 2014 • № 9 •

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ

нальної системи державного устрою є 
основоположним фактором у процесі 
розбудови незалежної і суверенної, 
демократичної, правової, соціальної 
держави, адже саме цією системою та її 
складовими представлено сегментар-
но-синергетичний аспект території 
держави та визначається структурно-
функціональна основа системи орга-
нів державної влади та органів місце-
вого самоврядування, які забезпечу-
ють надання публічних, зокрема адмі-
ністративних і муніципальних, послуг 
громадянам. З цієї точки зору, привер-
тає увагу комплексний характер цієї 
проблеми, її регіональний і муніци-
пальний аспекти, а також необхідність 
її вирішення на рівні окремого дослі-
дження. 

Отже, в умовах унормованого кон-
ституційного ладу та форми держав-
ного устрою, який є його територіаль-
ною основою, для України важливим є 
відбутися як унітарна держава та реа-
лізувати її національну модель, зумов-
лену багатьма факторами: історични-
ми, політичними, національними та 
мовними, ментальними і духовними, 
економічними і соціальними, демогра-
фічними, культурними та ін. 

Порушена нами проблематика 
актуа лізується і у зв’язку з черговими 
спробами конституційної реформи, 
одними з ключових і невід’ємних скла-
дових якої є територіальна, адміністра-
тивна, муніципальна реформи, їх усе-
бічне концептуально-правове супрово-
дження та законодавче забезпечення. 

Під час подальшого становлення та 
розвитку держави як повноправного 
члена Європейського Союзу та утвер-
дження головних цінностей і пріори-
тетів внутрішньої і зовнішньої політи-
ки цього міждержавного утворення 
суттєво актуалізується питання нала-
годження ефективного публічного 
управління територіями, їх захист, а 
також забезпечення потреб і законних 

інтересів їх населення. У зв’язку з цим 
знову виникає питання вкрай важли-
вої подальшої реалізації норми п. 13 
ст. 92 Конституції України від 28 черв-
ня 1996 р., відповідно до якої виключ-
но законами України визначається 
територіальний устрій України. Врахо-
вуючи відсутність конституційного 
закону, а також існуючу потребу уніфі-
кації фактичного (реального) та юри-
дичного (конституційно визначеного) 
територіального устрою України, є 
очевидними прагнення як науковців, 
так і практиків заповнити прогалини в 
частині недосконалого конституційно-
правового регулювання відносин тери-
торіальної та адміністративної органі-
зації держави. 

Отже, як на загальнодержавному, 
так і на регіональному і муніципально-
му рівнях ключовим питанням на 
сучасному етапі державотворення є 
визначення та сприйняття адміністра-
тивно-територіального устрою як 
територіальної основи оптимізації усіх 
рівнів публічного адміністрування, 
регіонального та місцевого самовряду-
вання, налагодження ефективної мере-
жі освітніх, медичних, екологічних, 
кому нікаційних, транспортних, соці-
альних, адміністративних і інших, 
зокрема муніципальних, послуг жите-
лям тієї чи іншої адміністративно-
територіальної одиниці.

Констатуємо те, що сучасний стан 
законодавства у сфері державного 
устрою України, а так само рівень 
на укової розробки відповідної консти-
туційно-правової проблематики не 
можна вважати таким, що відповідає 
сучасним українським реаліям і світо-
вим тенденціям конституціоналізму в 
сфері політико-територіальних і адмі-
ністративно-територіальних основ 
конституційного ладу. Численні недо-
ліки чинного правового матеріалу та 
необхідність усунення прогалин док-
тринального тлумачення та осмислен-
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ня проблем національної системи дер-
жавного устрою у світлі концептуаліза-
ції демократичних децентралізованих 
підходів подальшої його модерні зації 
зумовлюють потребу в системному ана-
лізі та виробленні пропозицій щодо 
практичного вдосконалення конститу-
ційно закріпленого державного устрою 
незалежної України.

Різним аспектам проблематики дер-
жавного устрою України приділяється 
увага у працях вітчизняних дослід ників: 
М. Баймуратова, О. Батанова, Р. Без-
смертного, В. Борденюка, Ю. Га ну ща ка, 
А. Георгіци, М. Корнієнка, О. Копиленка, 
В. Кравченка, В. Куйбіди, Н. Мяло-
вицької, М. Орзіха, Ю. Паней ка, 
В. По горілка, М. Пух тинського, 
С. Телешуна, А. Ткачука, Ю. Тодики, 
В. Федоренка, О. Фрицького, В. Ша по-
вала, В. Яцуби, Ю. Шемшученка та ін. 
Вченими започатковано обґрунтування 
державного устрою України як найваж-
ливішого конституційно-правового 
інституту, а також його обґрунтування 
в системному зв’язку з основами кон-
ституційного ладу. Зазначимо, що 
напрям проблем національної моделі 
державного устрою (територіального 
устрою та/або адміністративно-тери-
торіального устрою) в сучасній галузе-
вій науці представлений кількома спе-
ціальними дисертаційними досліджен-
нями, присвяченими окремим його 
питанням (праці В. Баранчука, А. Геть-
мана, О. Іщенка, І. Заяць, В. Но вик, 
Л. При полової, М. Росенко, П. Ткачука, 
В. Шка ба ро). Незважаючи на комп-
лексність наведених досліджень, про-
блема системного підходу до подаль-
шої конституціоналізації державного 
устрою України та його складових не 
втрачає своєї актуальності, а в окре-
мих прикладних питаннях залишаєть-
ся і зовсім невирішеною та, навіть, 
конфліктогенною.

Сукупність наведених вище чинни-
ків є підставою думати, що проведення 

ґрунтовного системного аналізу консти-
туційно-правової і муніципально-право-
вої проблематики державного устрою 
України на доктринальному та приклад-
ному рівнях є актуальним і необхідним. 
Дослідження окремих аспектів цієї про-
блематики є метою статті.

«Держаний устрій» традиційно 
визначається як спосіб поділу терито-
рії держави на певні частини і поділу 
влади між її центральними органами 
та органами влади її частин (П. Рабі-
нович) або як порядок поділу терито-
рії на певні складові частини та спів-
віднесення влади між ними та держа-
вою в цілому (О. Скакун). 

За формою державного устрою 
Украї на є унітарною державою (ст. 2 
Конституції України). Це означає, що 
територія держави є єдиною та ціліс-
ною, поділяється на адміністративно-
територіальні одиниці, що не мають 
статусу державних утворень, не мають 
ознак суверенітету, хоча окремі з них 
можуть мати статус територіальної 
автономії [6]. Головною ознакою такої 
держави є єдність — унітарність (влас-
тивість унітарного — фр. unitaire; 
unitas — єднання), якій є характерни-
ми єдині конституційна система; сис-
тема законодавства; система публічної 
влади; інститут громадянства; терито-
ріальна система та державна право-
суб’єкт ність. 

Концептуально значущими є й інші 
характеристики унітарної держави. 
Так, російський дослідник А. Ірінін у 
своєму спеціальному дослідженні 
надає визначення унітарної держави 
як простого єдиного державного утво-
рення, яке складається з юридично 
рівних адміністративно-територіаль-
них одиниць, які підпорядковані цен-
тральним органам влади і не мають 
ознак державного суверенітету, а біль-
шість населення в такій державі має 
унітарну правосвідомість (тут і далі 
курсив наш. — Х. П.) [5,  42–56]. 
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У контексті універсалізації методо-
логічних підходів до унітарних харак-
теристик сучасної держави особливої 
уваги заслуговує системний підхід. 
У британській енциклопедії поняття 
«унітарна система» визначається як 
система політичної організації, за якої 
усі або більшість владних повнова-
жень зосереджені на рівні центрально-
го уряду, на відміну від федеральної 
системи. В умовах унітарної системи 
центральний уряд, як правило, делегує 
повноваження територіальним одини-
цям і дозволяє останнім реалізовувати 
прийняті політичні рішення [16]. 

У сучасному світі більшість держав 
є унітарними системами — Велика 
Британія, Франція, Італія, Португалія, 
Данія, Швеція, Фінляндія, Норвегія 
та ін. Однак кожна з них має суттєві 
особ ливості. Наприклад, Велика Брита-
нія децентралізує владу на практиці, 
але не в конституційних принципах. 
Інші країни наділяють різним ступе-
нем автономності територіальні оди-
ниці. У Франції — класичному при к ладі 
децентралізованої адміністративної 
системи, деякі члени місцевої влади 
призначаються центральним урядом, 
тоді як інші обираються. У США усі 
штати мають унітарний уряд з двопа-
латним парламентом, за винятком 
Небраски, в якій однопалатний парла-
мент. Зрештою, усі місцеві органи 
влади підпорядковані центральній 
владі [16].

У Конституції України характерис-
тика унітарної системи України нада-
ється у спеціальному розділі «Терито-
ріальний устрій України», в якому 
визначені його принципи, зокрема 
єдності та цілісності державної тери-
торії, поєднання централізації і децен-
тралізації у здійсненні державної 
влади, збалансованості та соціально-
економічного розвитку регіонів, з ура-
хуванням їх історичних, економічних, 
екологічних, географічних і демогра-

фічних особливостей, етнічних і куль-
турних традицій. А також принцип 
унітарності територіального устрою 
визначається імпліцитними нормами, 
присвяченими територіальній ціліс-
ності, принципам і механізмам реалі-
зації публічної влади та публічного 
управління. 

Унітарній системі України є харак-
терним адміністративно-територіаль-
ний устрій, систему якого становлять 
Автономна Республіка Крим, області, 
райони, міста, райони в містах, селища 
і села. 

Адміністративно-територіальний 
устрій є територіальною та адміністра-
тивною організацією держави як усе-
редині, так і зовні, що є основою надан-
ня публічних послуг населенню та 
здійснення управління публічними 
справами на центральному, регіональ-
ному та місцевому рівнях. 

У зовнішньому аспекті утвердження 
та реалізації форми державного устрою 
остання є важливим фактором націо-
нальної безпеки України, зокрема її 
політичної складової. Враховуючи суть 
політичної безпеки «як стабільного 
стану політичної системи суспільства 
та найбільш сприятливого режиму 
взаємо дії її суб’єктів, формалізованої в 
політичних відносинах, які охороня-
ються, регулюються та гаран туються 
Конституцією та законами України» 
[8], державний устрій є одним із пріо-
ритетних об’єктів національної безпеки 
України. 

Аналізуючи різні національні уні-
тарні системи з точки зори їх внутріш-
ньої організації, можна констатувати, 
що одними з ключових факторів засто-
сування того чи іншого типу такої сис-
теми є баланс та рівновага централізо-
ваного та децентралізованого підходів 
(принципів) функціонування публіч-
ної влади. Україна характеризується 
як держава перехідного типу, складна, 
відносно децентралізована унітарна 
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система, яка перебуває у стані рефор-
мування: переходу від централізовано-
децентралізованої до децентралізова-
но-централізованої системи публічної 
влади. 

У зв’язку з цим одним із пріоритет-
них завдань конституційної реформи є 
оптимізація функціонування та взає-
модії підсистем національної унітар-
ної системи, у цьому контексті — дер-
жавної влади та місцевого самовряду-
вання; а також територіальної основи 
їх функціонування, формально вира-
женої в адміністративно-територіаль-
ному устрої та муніципально-терито-
ріальному устрої. 

З конституюванням і подальшою 
реалізацією демократичних принципів 
конституційного ладу, зокрема прин-
ципів народовладдя, місцевого само-
врядування, закономірним явищем 
вважається тенденція «муніципаліза-
ції» сучасних суспільних відносин. 
Так, О. Батанов стверджує, що «муні-
ципалізація конституційного життя та 
конституційного права, передусім 
маючи вихід на локальний рівень, тор-
кається усіх процесів трансформації та 
модифікації публічної влади в умовах 
демократизації держави та суспільства 
[3, 177].

Ці процеси не можуть не відобража-
тися і на реалізації форми державного 
устрою, зокрема його модифікаціях у 
стані утвердження та розвитку. Акценти 
розставляються на основних складо-
вих: традиційному для унітарної дер-
жави адміністративно-територіально-
му устрої та «муніципально-терито-
ріальному устрої» [12], який виступає 
територіальною основою місцевого 
самоврядування та основним просторо-
во-організаційним ресурсом оптиміза-
ції локальної мережі публічних послуг. 

Доцільність подальшого застосу-
вання такої дворівневої моделі дер-
жавного устрою України є наслідком 
актуалізації проблеми децентралізації. 

З цього приводу цілком слушними є 
зауваження М. Корнієнка, який зазна-
чає, що держава, якщо вона демокра-
тична, не може обійтися без децентра-
лізації своє виконавчої влади. Вчений 
наводить основі форми децентралі-
зації, відомі світовій практиці уряду-
вання та самоврядування — адмі ніст-
ративну та демократичну. Децент ра-
лі зація демократична передбачає 
перенесення (деволюцію) частини 
дер жав ної виконавчої влади на рівень 
населення відповідних адміністратив-
но-територіальних одиниць (терито-
ріальних громад, общин, комун, муні-
ципалітетів, територіальних колек-
тивів) і тих органів, які воно обирає 
(орга нів місцевого самоврядування). 
Децентра лізація адміністративна 
пе ред бачає створення на місцях спеці-
альних урядових органів (місцевих 
державних адміністрацій, префектур, 
урядових комісаріатів тощо), які ста-
новлять так звану урядову або виконав-
чу вертикаль. Особливої уваги заслуго-
вує позиція вченого щодо критеріїв 
вибору державою того чи іншого типу 
децентралізації та, по суті, прогнозу-
вання соціальних (в широкому сенсі) 
наслідків такого вибору [7, 146–148]. 
Крім цього, надзвичайну небезпеку 
становить проблема підміни понять, 
коли, говорячи про децентралізацію, 
чітко не визначається її тип і тоді на 
прикладному (нормопроектному) рів-
ні децентралізація набуває псевдо- або 
квазі- характеристик. В умовах подаль-
шої інституціоналізації адміністратив-
ної та територіальної складових дер-
жавного устрою України це питання є 
одним із ключових. 

З огляду на наведені положення, 
важливою є не просто констатація 
обраного Україною курсу децентралі-
зації як однієї з умов модернізації та 
оптимізації територіальної й адміні-
стративної основ надання публічних 
послуг населенню, про що свідчать 
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численні заяви та промови офіційних 
осіб, а й конкретизація типу/моделі 
децентралізації на конституційному та 
законодавчому рівнях. 

Враховуючи підписану політичну 
(21 березня 2014 р.) та економічну час-
тини (27 червня 2014 р.) Угоди про 
асоціацію між Україною та Європей-
ським Союзом, ми маємо особливе 
значення надавати європейському 
розумінню та брати до уваги вже про-
тестовані європейськими унітарними 
системами механізми децентралізації. 
У зв’язку з цим варто приділити увагу 
інтерпретації децентралізації західни-
ми фахівцями, які в її сутність і зміст 
вкладають два основних аспекти. 
По-перше, децентралізація передбачає 
розмежування відповідальності між 
центральним, регіональним і муніци-
пальним управлінням. По-друге, 
децент ралізація є внеском у ключові 
елементи ефективного управління, а 
також у розширення можливостей 
участі людей в економічних, соціаль-
них і політичних рішеннях [14, 2]. 
Такий підхід, на нашу думку, принци-
пово відрізняється від наведеного у 
вітчизняних джерелах. Так, в одній із 
праць під «децентралізацією» розу-
міється процес розширення і зміцнення 
прав та повноважень адміністративно-
територіальних одиниць або нижчих 
органів й організацій при одночасному 
звуженні прав і повноважень відповід-
ного центру з метою оптимізації та під-
вищення ефективності управління сус-
пільно важливими справами, найповні-
шої реалізації регіональних і місцевих 
інтересів [4, 10]. У деяких джерелах 
«децентралізація», по суті, зводиться 
до муніципальної реформи і визнача-
ється як система управління, за якої 
частина функцій центральної влади 
переходить органам місцевого самовря-
дування [13, 6].

Таким чином, для подальшої реалі-
зації антропологічної та праксеологіч-

ної сторін децентралізації, які, воче-
видь, домінують у наведеному підході, 
ми маємо першочергово законодавчо 
визначити принципи та рівні терито-
ріального управління (територіально-
го устрою) та регламентувати механіз-
ми дії та взаємодії складових адміні-
стративної системи (адміністративно-
го устрою) з метою, насамперед, 
відтворення та покращання мережі 
публічних послуг населенню.

Наведені домінанти виступають 
векторами змісту новітніх терито-
ріальної та адміністративної реформ. 
Однак, як зауважують дослідники, 
«з одного боку, трансформація терито-
ріального устрою вже може вплинути 
на благополуччя конкретного грома-
дянина, сім’ї, територіальної соціаль-
ної групи. Адже в Україні від статусу 
населеного пункту залежить можли-
вість кількісного та якісного отриман-
ня всього спектру послуг. З другого 
боку, перетворення територіального 
устрою саме по собі нездатне привести 
до кардинальних якісних змін у полі-
тико-правовому устрої держави» 
[1, 176]. Отже, територіальна реформа 
має здійснюватись системно з адміні-
стративною в контексті конституцій-
ної. Причому в аспекті подальшої кон-
ституціоналізації та законодавчої 
регламентації методологічно значу-
щим питанням реалізації форми дер-
жавного устрою України як унітарної 
держави є його як матеріально-право-
ве, так і процесуально-правове забез-
печення — формування та становлен-
ня адміністративно-територіального 
процесу, предметом якого є відносини, 
що складаються у зв’язку з дотриман-
ням процедур, процесуальної форми 
реалізації компетенцій (повнова-
жень) — Автономною Республікою 
Крим та її органами, а також іншими 
конституційно визначеними адміні-
стративно-територіальними одиниця-
ми; їх взаємодії. 
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Підсумовуючи, підкреслимо доціль-
ність подальшого обґрунтування дер-
жавного устрою України як системної 
сукупності адміністративно-терито-
ріального устрою та муніципально-
територіального устрою — підсистем 
національної унітарної системи; її 
матеріальних і процесуальних сторін. 
Під адміністративно-територіальним 
устроєм варто розуміти поділ території 
не тільки з метою налагодження мере-
жі публічних послуг населенню та 
ефективного управління, а й ефектив-
ного та економічного використання 
природних і інших ресурсів. Муніци-
пально-територіальний устрій являє 
собою локальну територіально-органі-
заційну мережу обслуговування тери-
торіальної громади на основі самоор-
ганізації та взаємодії (колаборації) її 
інститутів і членів. Інституційну осно-
ву муніципально-територіального уст-
рою становить суб’єктний склад систе-
ми місцевого самоврядування, як юри-
дичної, так і фактичної.

Особливу методологічну цінність у 
дослідженні цієї проблематики віді-
грає системний підхід, збалансоване 
застосування якого має забезпечува-
тись у поєднанні здійснення системно-
структурної характеристики держав-
ного устрою України та перспективно-
го проведення структурно-функціо-
нального аналізу останнього з метою 
визначення функціональних характе-
ристик і особливостей унітарної систе-
ми та її складових, на основі чого стає 
можливим концептуально-правове та 
дефінітивне формулювання функцій і 
функціональності національної унітар-
ної системи, зокрема адміністративно-
територіального устрою та муніципаль-
но-територіального устрою.

Погоджуючись з домінуючими 
на уковими підходами щодо визначен-
ня поняття адміністративно-терито-
ріального устрою держави, наведени-
ми в цій статті, вважаємо, що одним із 

важливих факторів адміністра тив но-
територіального устрою, який не 
відобра жений в останніх спеціальних 
дослідженнях, є обумовленість публіч-
ними послугами населенню, їх рівнем, 
якістю та оптимальними механізмами 
надання відповідно до міжнародних 
стандартів. У свою чергу, в обґрун-
туванні визначення поняття-кон-
струкції адміністративно-територіаль-
ного устрою України вважаємо доціль-
ним виокремлення двох його складо-
вих: адміністративно-правової та 
територіально-правової, які об’єднані 
єдиною конституційно-аксіологічною 
та муніципально-аксіологічною осно-
вами їх діалектичної взаємодії, співіс-
нування та розвитку. Вважаємо, що 
такий підхід сприяв би подальшій 
на уково-методологічній структурова-
ності наукових обґрунтувань і висно-
вків щодо подальшого вдосконалення 
публічно-правової концепції держав-
ного устрою України.

Серед існуючих, достатньо різних 
за змістом концептуально-правових 
підходів до реформування складових 
державного устрою України, які пред-
ставлені зареєстрованими в парламен-
ті України законопроектними ініціати-
вами (1997–2013 рр. [9; 10; 11]), зали-
шається поза увагою правова уніфіка-
ція та усебічне процесуально-правове 
забезпечення подальшого системного 
застосування та вирішення питань 
територіальної організації й адміні-
стрування на усіх рівнях відповідно до 
міжнародно-правових стандартів ста-
лого розвитку територій, надання 
публічних послуг, місцевого самовря-
дування. Оскільки саме ці складові та 
їх правова модернізація є концеп-
туальною основою реформування 
адміністративно-територіального 
устрою. А також зазначимо важливість 
прий няття комплексного за змістом 
(матеріально-процесуального) законо-
давчого акта під час модернізації адмі-
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ністративно-територіального устрою 
України як складової новітньої кон-
ституційної реформи. У такому фор-
маті потребує невідкладного і систем-
ного вирішення питання регламентації 
процедур не тільки легалізації адміні-
стративно-територіальних одиниць, 
тобто утворення, перейменування, лік-
відації, а й процедури моніторингу, 
захисту (як позасудового, так і судово-
го) територіальних прав.

Надзвичайно важливим, на нашу 
думку, є питання гарантій державного 
устрою України та його складових. На 
жаль, це питання є предметом окремих 
комплексних досліджень, хоча фактич-
но на науково-доктринальному рівні 
аналізується в контексті досліджень 
питання принципів адміністративно-
територіального устрою України; а 
також виступає предметом офіційної 
конституційної доктрини. Враховуючи 
відповідні правові позиції Конститу-
ційного Суду України, вважаємо, що 
конституціоналізація у спосіб офіцій-
ного тлумачення норм інституту дер-
жавного устрою є одним із факторів 
реалізації та подальшого утвердження 
форми державного устрою України як 
унітарної держави. Унітарність, у свою 
чергу, є одним із стратегічно важливих 
об’єктів національної безпеки, зокрема 
її політичної складової.

Однією з важливих політико-право-
вих умов реалізації конституйованого 
державного устрою України є муніци-
палізація — активізація функцій децен-
тралізованого управління; ефективне 
функціонування муніципально-тери-
торіального устрою (як підсистеми 
національної унітарної системи) у вза-
ємодії з адміністративно-територіаль-
ним устроєм. Ключовим правовим 
інструментом для вирішення цього 
завдання є децентралізація — розмежу-
вання компетенції, зокрема відпові-

дальності між центральною, регіональ-
ною та муніципальною владами і тим 
самим запобігання дублювання функ-
цій центральної та муніципальної сис-
тем управління. Децентралізація перед-
бачає забезпечення умов для участі 
людини у прийнятті економічних, соці-
альних, політичних й інших публічних 
рішень і контролю за їх виконанням. 
У зв’язку з цим зосередження більшої 
уваги інститутів влади та громадян-
ського суспільства потребують міжна-
родно-правові стандарти територіаль-
ної організації сучасної демократичної, 
правової, соціальної держави, які фор-
малізуються в комплексі міжнародних 
документів про місцеве самоврядуван-
ня, регіональну політику, сталий розви-
ток, єдиний адміністративний простір 
тощо. Враховуючи підвищений інтерес 
держав до тенденції урбанізації з харак-
терними їй агломеративними рисами, 
слід приділити увагу і цьому перспек-
тивному, на нашу думку, питанню як на 
доктринальному, так і нормопроектно-
му та законодавчому рівнях.

У зв’язку з викладеним вище та на 
підставі проведеного аналізу останніх 
наукових досліджень конституційно-
правових і муніципально-правових 
основ предмета нашого дослідження, 
вбачається доцільним запровадження 
в науковий обіг та подальше науково-
методологічне обґрунтування терміна-
конструкції «територіально-адміні-
стративний устрій», що зумовлено 
низкою чинників, насамперед об’єк-
тивними факторами формування, ста-
новлення і розвитку території та її 
населення — територіальної громади, 
їх первинним характером щодо публіч-
ної адміністрації відповідного рівня. 
Вважаємо, що територіальна домінан-
та відповідає міжнародним правовим 
стандартам «адміністративно-терито-
ріального устрою». 
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Приходько Х. В. Актуальні проблеми державного устрою України
Анотація. Представлено дослідження окремих доктринальних та прикладних аспек-

тів проблематики державного устрою України на основі застосування системного підхо-
ду. Підкреслюється стратегічна значущість подальшої реалізації форми державного 
устрою України як унітарної держави. Подальша конституціоналізація та муніципалізація 
державного устрою обґрунтовуються як одні з факторів забезпечення національної без-
пеки України. Аналізується концептуально-правові основи національної унітарної систе-
ми та її складових — адміністративно-територіальний устрій і муніципально-територіаль-
ний устрій, зокрема їх матеріально-правові та процесуально-правові сторони. 

Ключові слова: державний устрій України, національна унітарна система, адміні-
стративно-територіальний устрій, децентралізація, місцеве самоврядування, національ-
на безпека.

Приходько К. В. Актуальные проблемы государственного устройства Украины
Аннотация. Представлено исследование отдельных доктринальных и прикладных 

аспектов проблематики государственного устройства Украины на основе применения 
системного подхода. Подчеркивается стратегическая значимость дальнейшей реализа-
ции формы государственного устройства Украины как унитарного государства. Дальней-
шая конституционализация и муниципализация государственного устройства 
обосновываются как одни из факторов обеспечения национальной безопасности 
Украины. Анализируется концептуально-правовые основы национальной унитарной 
системы и ее составляющих — административно-территориальное устройство и муници-
пально-территориальное устройство, в частности их материально-правовые и процес-
суально-правовые стороны. 

Ключевые слова: государственное устройство Украины, национальная унитарная 
система, административно-территориальное устройство, децентрализация, местное 
самоуправление, национальная безопасность.

Prykhodko Kh. Topical Issues of the State System in Ukraine
Annotation. The study of individual doctrinal and applied aspects of the issues of the state 

system in Ukraine is presented based on a systematic approach. Emphasized is a strategic 
importance of further implementation of unitary form of government in Ukraine. Further 
constitutionalization and municipalization of the government is justified as one of the factors 
of national security of Ukraine. Analyzed are the conceptual and legal foundations of national 
unitary system and its components – administrative divisions and municipal and territorial 
structure, including its substantive and procedural legal basis. 

Key words: state system of Ukraine, national unitary system, administrative-territorial 
division, decentralization, local self-government, national security.
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ІІ. Проблеми реформування 
адміністративно- територіального устрою 

та місцевого самоврядування в Україні

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: 
ДО ПИТАННЯ ОНТОЛОГІЇ ТА АКСІОЛОГІЇ 

ВИЗНАЧЕННЯ І РОЗУМІННЯ

Досвід реалізації чинної Консти-
туції України свідчить, що її 
положення щодо адміністратив-

но-територіального устрою значною 
мірою так і залишилися нереалізовани-
ми, зокрема, не прийнято закони про 
порядок вирішення питань адміністра-
тивно-територіального устрою Украї-
ни, про місто-герой Севасто поль, не 
визначено на законодавчому рівні поря-

док вирішення інших питань у сфері 
державної регіональної та муніципаль-
ної політики. Водночас існуючий адмі-
ністративно-територіальний устрій не 
приведено у відповідність із конститу-
ційною моделлю.

Це унеможливлює чітке розмежу-
вання компетенції між органами міс-
цевого самоврядування та місцевими 
органами державної влади, що 
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функціо нують у різних адміністратив-
но-територіальних одиницях, призво-
дить до дублювання їх функцій і 
повноважень, ускладнює земельні та 
бюджетно-фінансові відносини, роз-
межування об’єктів комунальної влас-
ності, призводить до неточного, а в 
деяких випадках і до відсутності 
визначення на місцевості меж адміні-
стративно-територіальних одиниць, 
створює труднощі у вирішенні інших 
питань локально-регіонального зна-
чення.

Новітній конституційний процес, 
ініційований Президентом України, 
створює умови для вирішення означе-
них та інших проблем у сфері регіо-
нальної політики держави. Так, у 
ст. 113 проекту Закону України «Про 
внесення змін до Конституції Украї-
ни», що внесений 25 червня 2014 р. до 
Верховної Ради України П. Порошен-
ком (далі — Проект) [1], закріплюєть-
ся фактично нова система адміністра-
тивно-територіального устрою держа-
ви, яку становлять адміністративно-
тери торіальні одиниці: регіони, райо ни, 
громади.

Згідно з Проектом регіонами Украї-
ни є: Автономна Республіка Крим, Він-
ницька, Волинська, Дніпропет ров ська, 
Донецька, Житомирська, Закар пат-
ська, Запорізька, Івано-Франківська, 
Київська, Кіровоградська, Луганська, 
Львівська, Миколаївська, Одеська, Пол-
тав ська, Рівненська, Сумська, Терно-
пільська, Харківська, Херсонська, 
Хмель ницька, Черкаська, Чернівецька, 
Чернігівська області, міста Київ та 
Севастополь.

Зазначені конституційно-проек т ні 
положення об’єктивують та актуалі-
зують необхідність конституцій но-пра-
вової регламентації поняття «ре гіон» і 
регулювання його діяльності та функ-
ціонування відповідно до конкретного 
компетенційного на ван таження, шля-
хом закріплення у конституційному 

законодавстві відповідних положень 
щодо правового статусу та повнова-
жень регіону.

На підставі системного аналізу 
положень Проекту, в профільній для 
нас сфері, можна зробити декілька 
висновків:

• шляхом компаративного аналізу 
можна стверджувати, що регіони вини-
кають на базі Автономної Республіки 
Крим та областей України;

• регіони фактично виходять із сис-
теми місцевого самоврядування Украї-
ни, бо ст. 140 Проекту містить поло-
ження, де вони взагалі не згадуються, а 
побічно розуміються, але вже через 
повноваження відповідних обласних 
рад: а) органами місцевого самовряду-
вання, що представляють спільні 
інтереси громад області, є обласна рада 
та її виконавчий орган; б) розмежуван-
ня повноважень у системі органів міс-
цевого самоврядування та їх виконав-
чих органів різних рівнів здійснюється 
за принципом субсидіарності; в) орга-
ни місцевого самоврядування, що діють 
на рівні областей, здійснюють визначе-
ні законом повноваження, які, на основі 
обсягу і характеру завдань, вимог досяг-
нення ефективності та економії, най-
кращим чином можуть бути здійснені 
на цьому рівні;

• наведені положення Проекту, що 
мають профільний характер, практич-
но нівелюють роль і значення регіонів 
як суб’єктів управління та політичних 
акторів, реально звужують їх можли-
вості як найбільших територіальних 
суб’єктів після рівня самої держави, 
нейтралізують їх можливості щодо 
вирішення питань місцевого значення, 
а отже, знижують ефективність децент-
ралізації публічної влади.

Такий наявний і небезпечний роз-
рив між фактично деструктивним кон-
ституційним статусом регіонів та їх 
функціональними можливостями, що 
виникне після прийняття і легалізації 
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Проекту, об’єктивує необхідність та 
важливість визначення і дослідження 
саме регіональної політики, через яку 
можна продемонструвати конститу-
ційно-правове значення регіонів у 
житті держави, їх інституційно-функ-
ціональну роль у становленні системи 
публічної влади через основополож-
ний статутарний модус і соціально-
нормативний наратив у функціону-
ванні демократичної правової держав-
ності.

Тому метою цієї статті є визначення 
онтологічних і аксіологічних підходів 
до регіональної політики держави з 
метою підвищення ролі та значення 
регіонів у функціонуванні державності.

Насамперед слід зазначити, що 
поняття регіональної політики держа-
ви є досить складним і пов’язане з тим, 
що вона є системним багатоаспектним 
феноменом, реалізація якого безпосе-
редньо пов’язана з існуванням самої 
держави як суверенного суб’єкта 
націо нального й міжнародного права.

Традиційно вважається, що регіо-
нальна політика є складовою держав-
ного регулювання; комплексом зако-
нодавчих, адміністративних і еконо-
мічних заходів, що сприяють найбільш 
раціональному розміщенню продук-
тивних сил і вирівнюванню рівня 
життя населення [2]. 

Будучи складовою політики держа-
ви, регіональна політика спрямована на 
організацію національного простору 
відповідно до вибраної стратегії розвит-
ку. Її основними об’єктами є: адміні-
стративно-територіальні поділи (облас-
ті, краї, провінції); одиниці політико-
територіального поділу (автономії, 
утворені на моно- чи поліетнічній осно-
ві); суб’єкти федерації. У надзвичайних 
ситуаціях об’єктами стають зони сти-
хійних та екологічних лих, конфліктів. 

За своїм обсягом регіональна полі-
тика охоплює всі найважливіші галузі 
матеріального виробництва, зайня-

тість населення, розміщення сфери 
обслуговування, стимулювання туриз-
му тощо. Її головною метою є згладжу-
вання найбільш гострих соціальних та 
економічних диспропорцій між окре-
мими районами країни [2]. 

Особливе значення у становленні й 
розвитку регіональної політики дер-
жави має низка факторів, які наділені 
конституюючою й інституціональною 
властивостями, до яких варто віднести 
такі: а) ступінь самостійності регіонів 
у різних країнах є неоднаковим, бо 
залежить від державного устрою; 
б) виникаючі між центром і регіонами 
суперечності вирішуються, як прави-
ло, за допомогою компромісів; в) успі-
хи чи невдачі у здійсненні регіональ-
ної політики залежать від правильно 
обраної, науково обґрунтованої стра-
тегії регіонального розвитку.

Онтологічний підхід до розуміння 
й формування регіональної політики 
держави дає можливість стверджува-
ти, що така політика прямо пов’язана з 
декількома факторами системного 
характеру: а) в основі регіональної 
політики лежить об’єктивне прагнен-
ня держави управляти територіями, 
що входять до її складу (тобто йдеться 
про організацію просторового управ-
ління); б) регіональна політика дер-
жави має об’єктивний характер, бо 
фактично пов’язана з необхідністю її 
існування та самовиживання (екзис-
тенційна властивість регіональної 
полі ти ки); в) регіональна політика 
являє собою цілеспрямовану діяль-
ність, в основі якої міститься і прева-
лює локально-регіональний фактор, 
який держава за необхідності враховує 
(телеологічна детермінованість регіо-
нальної політики держави); г) регіо-
нальна політика реалізується за допо-
могою цілеспрямованої телеологічно 
обґрунтованої діяльності державних 
інституцій (телеологічна спрямова-
ність у реалізації регіональної політи-
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ки держави); ґ) в основі регіональної 
політики лежить низка системних 
факторів, що спираються на законо-
давчі, адміністративні й економічні 
заходи, які вживає держава. Звідси 
виоремлюються як складові регіональ-
ної політики соціальна, податкова, 
бюджетна, цінова, інвестиційна, струк-
турна тощо (поліоб’єктність регіональ-
ної політики держави); д) необхідність 
розробки регіональної політики дер-
жави обумовлюється могутніми про-
цесами глобалізації, що впливають на 
процес управління територіями та 
об’єктивно змушують держави до роз-
межування повноважень між ними та 
найбільшими територіальними утво-
реннями (глобалізаційний фактор 
ви никнення регіональної політики дер-
жави).

Обґрунтовуючи об’єктивне виник-
нення регіональної політики держави, 
група фахівців під керівництвом 
З. Варналія зазначає, що функціону-
вання і розвиток регіональних еконо-
мічних систем не можуть здійснювати-
ся лише на основі ринкового саморегу-
лювання, бо політика державного 
невтручання неминуче призводить, як 
свідчить світовий досвід, до наростан-
ня суперечностей, здатних зруйнувати 
цілісність національної економіки й 
суспільства. Тому турбота про просто-
рову організацію господарства держа-
ви є невід’ємною функцією будь-якої 
країни, безумовним рефлексом її само-
збереження. Згадані вище фахівці 
стверджують, що характерні ознаки дер-
жавного регулювання регіонального 
розвитку можна знайти в історії біль-
шості держав. І активізація діяльності 
держави у цій сфері показує розуміння 
того, що без вирішення регіональних 
проблем не можна досягти проголоше-
них урядами більшості розвинених дер-
жав національних цілей, повної зайня-
тості, поліпшення якості життя, спра-
ведливого розподілу доходів, економіч-

ного зростання тощо [3, 14]. Крім того, 
автори наголошують на аксіологічно-
му аспекті досліджуваної проблемати-
ки. Вони стверджують, що суперечки 
щодо того, чи існує регіональна полі-
тика, виникають у зв’язку з тим, що 
усвідомлену й діючу регіональну полі-
тику нерідко важко ідентифікувати у 
різноаспектній і слабко скоординова-
ній діяльності різних державних інсти-
туцій, що впливають на регіональний 
розвиток [3, 14]. 

Досліджуючи архітектоніку (струк-
турну характеристику) регіонального 
розвитку, вони зазначають, що в здій-
сненні його регулювання беруть участь 
певною мірою всі державні інститути, 
оскільки їхня діяльність так чи інакше 
пов’язана із певною територією 
(локальний фактор у діяльності орга-
нів держави. — М. Б., І. Б.). Однак вирі-
шення регіональних проблем, як пра-
вило, не є їхньою функцією. Тому в 
системі державного регулювання регіо-
нальним розвитком доцільно виділяти 
спеціальну регіонально орієн товану 
діяльність, що називається регіональ-
ною політикою [3, 14]. 

На нашу думку, у цьому визначенні 
криється внутрішня суперечність, бо 
автори підмінюють суб’єктів, котрі 
беруть участь у регіональному розвит-
ку, спеціальною, регіонально орієнтова-
ною діяльністю (регіональна політи-
ка. — М. Б., І. Б.). Тоді виникає своєрід-
ний суб’єктний «розрив» у цьому дефі-
нітивному визначенні — немає вказівки 
на те, хто саме, який орган (органи) 
здійснюють регіональну політику.

Варто зазначити, що доктринальні 
позиції щодо дефінітивного визначен-
ня регіональної політики відрізняють-
ся різними підходами, в основі яких 
лежать авторські пріоритети щодо 
цілей і завдань такої політики.

Так, відомий радянський економі-
ко-географ Е. Алаєв у своєму понят-
тєво-термінологічному словнику із 
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со ціально-економічної географії ви зна-
чав регіональну політику як «сферу 
діяльності з управління економічним, 
со ціальним і політичним розвитком 
держави в просторовому, регіонально-
му аспекті, тобто пов’язану з відносина-
ми між державою і районами, а також 
районів між собою» [4, 189]. Пріори-
тетним завданням регіональної політи-
ки у цьому визначенні є всебічний роз-
виток території на рівні регіону в кон-
тексті його відносин із центром та 
іншими територіальними одиницями 
регіонального рівня. Недоліком дефі-
ніції є відсутність чіткого поняття 
«ре гіон» через одночасне використання 
термінів «регіон» і «район».

Позитивом вказаного визначення є 
те, що вчений включає в коло питань 
регіональної політики низку напрямів, 
які апріорі дають розуміння того, що 
ця політика в просторовому відношен-
ні явно виходить за межі району як 
адміністративно-територіальної оди-
ниці. До зазначених напрямів Е. Алаєв 
відносить: а) співвідношення і взаємо-
дію рушійних сил регіонального роз-
витку (всі сектори національної еко-
номіки, внутрішні й зовнішні фактори 
та способи) (інтерпретація всіх сфер 
національної економіки на локально-
регіональний рівень. — М. Б., І. Б.); 
б) співвідношення національного 
(за галь нодержавного) й регіонального 
аспектів розвитку, центрального й 
регіонального рівнів управління еко-
номікою (рівень регіональної автоно-
мії, ступінь централізації планування 
й управління) (транспонування різних 
політик держави на регіональний 
рівень управління. — М. Б., І. Б.); 
в) ставлення до завдань підйому еко-
номіки відсталих районів, освоєння 
нових районів і ресурсів (урахування 
власне регіональних особливостей у 
контексті регіонального розвитку. — 
М. Б., І. Б.); г) ставлення до національ-
но-етнічних питань (в умовах бага-

тонаціональної держави) (акцент 
ро бить ся на реалізацію державної 
національної політики й вирішення 
етнічних проблем на рівні регіону як 
основної просторової сфери такої 
політики. — М. Б., І. Б.); ґ) регіональні 
аспекти демографічної політики, полі-
тики урбанізації, аграрної політики й 
інших заходів державної влади (децен-
тралізація і деконцентрація функцій 
державного управління на регіональ-
ний рівень. — М. Б., І. Б.); д) функціо-
нування регіональної політики у прос-
торовому вимірюванні держави актуа-
лізує компаративні аспекти такої 
по літики, особливо між суміжними дер-
жавами або державами субрегіону, регіо-
ну тощо (порівняльно-правовий потен-
ціал у регіональній політиці держа-
ви. — М. Б., І. Б.);

Більшою визначеністю й чіткістю в 
контексті власне виділення регіональ-
ної політики відрізняється визначен-
ня, що запропонували Ю. Гладкий та 
А. Чистобаєв. Вони визначають регіо-
нальну (соціально-економічну) полі-
тику держави як «сферу діяльності з 
управління політичним, економічним, 
соціальним і екологічним розвитком 
держави в просторовому, регіонально-
му аспекті, що відображає як відноси-
ни між державою й регіонами, так і 
регіонів між собою» [5, 19].

Перевагою цієї дефініції є згадуван-
ня у ній регіонів як суб’єктів регіо-
нальної політики і включення в таку 
діяльність екологічної політики, що в 
сучасних умовах функціонування дер-
жави та її територій є обґрунтованим.

Видатний український економіко-
географ В. Поповкін, на основі того, що 
регіональна політика повинна розгля-
датися через призму регіонально-ціліс-
ного підходу в управлінні економікою 
держави, вважав, що «регіональна полі-
тика повинна сприяти найбільш ефек-
тивному досягненню голов них еконо-
мічних, соціальних і екологічних цілей 
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розвитку держави з метою використан-
ня закономірностей і факторів терито-
ріального поділу праці й регіонального 
комплексоутворення» [6, 54]. 

За всієї схожості підходу з дефіні-
цією, яку запропонували попередні 
автори, визначення відрізняється ці лою 
низкою системоутворюючих характе-
ристик. Насамперед закріплюється 
телеологічна спрямованість регіональ-
ної політики на реалізацію на локаль-
ному рівні основних цілей держави 
(регіональна політика як форма й про-
довження державного управління на 
більш низькому, ніж держава, рівні. — 
М. Б., І. Б.). Потім зазначений автор 
більш широко й системно трактує 
локально-територіальну ознаку регіо-
нальної політики — він акцентує увагу 
й виокремлює значущість викори-
стання закономірностей і факторів 
саме територіального поділу праці 
(ви окрем лення об’єктивних підходів 
до створення, вироблення, реалізації й 
оцінки регіональної політики. — М. Б., 
І. Б.). Якісно новим і дуже ефектив-
ним, на нашу думку, є акцент цього 
дослідника на деяку автономність 
здійснення такої політики за допомо-
гою використання закономірностей і 
факторів регіонального комплек со-
утворення (структуроутворюючий 
по тен ціал регіональної політики, що 
має конкретні виходи на вирішення 
широкого кола соціально значущих 
питань. — М. Б., І. Б.).

Щодо останнього положення 
В. По пов кін зазначає, що регіональна 
політика повинна бути спрямована 
на: створення в усіх регіонах, містах і 
сільській місцевості, населених пунк-
тах будь-якого масштабу рівних умов 
для життєдіяльності людини, реаліза-
ції її можливостей, відтворення робо-
чої сили, праці, побуту, відпочинку; 
поступальне зниження антропо- й тех-
ногенного тиску на територію з ураху-
ванням екологічної ємності кожного з 

регіонів чи підняття відновлення еко-
логічної рівноваги [6, 54–55]. 

Необхідно зазначити, що в еконо-
мічній і географічній науках мають 
місце і більш вузькі підходи до розу-
міння регіональної політики. Причому 
економічний критерій у її здійсненні 
превалює над всіма іншими критерія-
ми регіонального життя, у результаті 
чого поняття «регіональна політика» й 
«регіональна економічна політика» 
часто вживаються як аналогічні один 
одному. Прикладом цього може бути 
позиція вітчизняних дослідників 
М. Кноглера й О. Сєкарєва, котрі 
ви значають регіональну політику як 
«сукупність заходів, спрямованих на 
усунення відмінностей в економічній 
дієздатності й життєвому рівні, що 
мають місце між територіально діле-
ними частинами країни» [7, 65]. Якісно 
новими характеристиками регіональ-
ної політики тут виступають економіч-
на дієздатність і життєвий рівень насе-
лення, що розрізняються у різних 
ре гіонах (територіях. — М. Б., І. Б.) 
однієї країни. Метою такої політики є 
усунення відмінностей за цими крите-
ріями та, природно, приведення їх до 
якогось загального рівня, про який 
автори цієї дефініції не згадують, що 
робить визначення науково неповним 
і досить схоластичним.

Разом з тим слід зазначити, що, 
незважаючи на всю важливість еконо-
мічних регіональних процесів, буде 
методологічно деструктивним ототож-
нювати їх з усією регіональною полі-
тикою держави, в якій провідне місце 
належить управлінській діяльності, 
що включає в себе і її нормативно-пра-
вовий супровід. 

Переважно управлінським і адмі-
ністративно-правовим потенціалом 
ха рак теризується доктринальна позиція 
дослідника С. Романюка, який під дер-
жавною регіональною політикою розу-
міє «систематичний вплив на регіони 
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центрального уряду, а також його 
територіальних підрозділів» [8, 3]. 
Вважаємо, що автор розуміє певну 
вразливість і неповноту такого підходу 
до досліджуваного феномену, бо в 
більш ранній своїй праці говорить про 
те, що «навіть у тих випадках, коли 
йдеться про неекономічні сфери, меха-
нізм забезпечення однаково спираєть-
ся на фінансово-економічні важе-
лі» [9, 41]. Однак такий підхід, на нашу 
думку, хоча і є відображенням марк-
систської орієнтації автора, все-таки є 
контрпродуктивним, бо навіть з огля-
ду на всю важливість економічних 
процесів варто мати на увазі, що не 
тільки вони впливають на регіональну 
політику, що є більш багатогранним 
феноменом. 

Разом з тим необхідно підтримати 
автора цієї дефініції у досить чіткому 
виявленні й визначенні управлінської 
парадигми, що міститься у регіональній 
політиці. Щоправда, С. Романюк зазна-
чає всього лише одну з її сторін — 
субординаційну (вплив центру на 
місця. — М. Б., І. Б.), забуваючи про 
наявну координаційну (взаємне враху-
вання інтересів центру й місць. — М. Б., 
І. Б.) і реординаційну (вплив регіонів 
на політику центру. — М. Б., І. Б.) сторо-
ни управлінської парадигми.

Найбільш вдалим підходом у визна-
ченні поняття регіональної полі тики 
характеризується підхід вітчизняного 
вченого М. Долішного. Він вважає, що 
в процесі визначення терміна «регіо-
нальна політика» його необхідно 
трактувати в широкому й вузькому 
розумінні. У широкому розумінні це 
означає політику, яку держава здій-
снює щодо регіонів і самі регіони в 
межах наданих їм повноважень. 
У вузькому розумінні така політика 
повинна трактуватися тільки як дії 
держави, і саме тоді варто говорити 
про державну регіо нальну політи-
ку [10, 11]. 

М. Долішній вважає, що «в широко-
му розумінні регіональна політика — 
це система цілей і дій, спрямованих на 
реалізацію інтересів держави щодо 
регіонів і внутрішніх інтересів самих 
регіонів за допомогою методів, що вра-
ховують історичну, етнічну, соціальну, 
економічну й екологічну специфіку 
територій» [10, 14]. 

Систематичне тлумачення цього 
визначення дає підставу говорити про 
те, що воно має конституююче значен-
ня і містить важливий методологічний 
потенціал у контексті початого дослі-
дження, бо в ньому є вказівки на: 
а) оптимальну двосторонню телеоло-
гічну домінанту регіональної політи-
ки — реалізація інтересів держави 
щодо регіонів й одночасно внутрішніх 
інтересів самих регіонів; б) мотивацію 
регіонів у розробці й реалізації регіо-
нальної політики — реалізація їхніх 
внутрішніх інтересів; в) управлінський 
інструментарій реалізації регіональної 
політики — система цілей, дій і мето-
дів, що породжує організаційні й орга-
нізаційно-правові форми діяльності 
органів держави профільного характе-
ру; г) врахування особливостей тери-
торіального фактора — історична, 
етніч на, соціальна, економічна й еко-
логічна специфіка територій.

Крім того, М. Долішній вважає, що 
в сучасних умовах регіональна політи-
ка стає вагомим інструментом просто-
рового регулювання соціально-еконо-
мічного розвитку, особливо в тих сфе-
рах, де дія ринкових важелів обмежена 
(соціальна, екологічна, науково-тех-
нічна); що тільки через механізми 
регіо нальної політики як важливого 
елемента загальнонаціональної стра-
тегії стає можливим активізувати 
внутрішні потенціали регіонів для 
соціально-економічного зростання 
територій і держави в цілому. Саме 
регіональна політика може стати тим 
універ сальним засобом ефективного 
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використання внутрішніх регіональ-
них резервів, чого важко досягти за 
допомогою галузевих методів управ-
ління [10, 11]. Таким чином, дослідник 
надає регіональній політиці роль уні-
версального регулятора регіонального 
й загальнодержавного розвитку, в осно-
ві якого лежить внутрішня мотивація й 
ініціатива регіонів, що сполучається з 
позитивним протекціонізмом держави 
здійсненню такої політики.

Ще більш вагому нормативну 
до мінанту в регіональній політиці від-
стоює вітчизняний фахівець-регіона-
ліст В. Си моненко. Він розуміє під 
регіональною політикою, «з одного 
боку, чітко відпрацьовану в законодав-
чому аспекті практичну діяльність 
держави у всіх регіонах країни, а з 
іншого — соціально-економічну полі-
тику, здійснювану на базі загальнодер-
жавного законодавства самими регіо-
нами для досягнення тих чи інших 
регіональних цілей і завдань» [11, 31]. 
Причому соціально-економічну полі-
тику він визначає як сукупність еконо-
мічних, правових і адміністративно-
організаційних способів і методів, що 
враховують і органічно пов’язують 
між собою весь комплекс загальнодер-
жавних і місцевих інтересів і спрямо-
вані в підсумку на повноцінний і рів-
номірний розвиток регіонів [12, 46]. 

Стратегічною метою такої політики 
В. Симоненко вважає підвищення 
життєвого рівня населення регіонів 
країни («людський фактор». — М. Б., 
І. Б.) на основі якісного поліпшення 
використання ресурсного потенціалу 
регіонів («ресурсний фактор». — М. Б., 
І. Б.), принципово нових підходів до 
розвитку їхніх продуктивних сил (під-
вищення ефективності «людського 
фактора». — М. Б., І. Б.), корінної зміни 
екологічної ситуації («екологічний 
фактор». — М. Б., І. Б.). Постановка 
таких цілей-завдань у державному 
управлінні об’єктивно формує потребу 

в необхідності програмного забезпе-
чення такої політики [12, 46]. 

Це підтверджується й позицією 
групи фахівців під керівництвом 
З. Варналія, який вважає, що під регіо-
нальною політикою, як правило, варто 
розуміти сферу діяльності з управління 
економічним, соціальним, екологічним 
і політичним розвитком країни в регіо-
нальному аспекті відповідно до попе-
редньо розробленої програми [3, 47]. 

Непрямими факторами, які під-
тверджують необхідність такого плану-
вання, є те, що: а) державна регіональна 
політика повинна стати не від’ємною 
складовою політики держави, спрямо-
ваної на організацію території країни 
відповідно до прийнятої державної 
стратегії розвитку; б) об’єктивними 
умовами такої політики виступає 
структурна неоднорідність території 
країни в природно-географічному, 
ресурсному, економічному, соціально-
му, етнічному й політичному аспектах; 
в) така неоднорідність змушує будь-
який захід у межах державної регіо-
нальної політики вживати у виборчо-
му ключі, з урахуванням інтересів і 
особливостей кожного з регіонів 
[3, 47–48]. 

Становить науковий і прагматич-
ний інтерес власне нормативна регла-
ментація основних начал регіональної 
політики України. У Концепції дер-
жавної регіональної політики (далі — 
Концепція), затвердженої Указом 
Президента України від 25 травня 
2001 р. [13], яка до 2005 р., по суті, була 
єдиним офіційно діючим профільним 
документом у цій сфері, було відсутнє 
нормативне поняття такої політики. 

Замість цього були зазначені основ ні 
параметральні цілі такої політики, що в 
конституційному праві іменуються нор-
мами-цілями: а) створення умов для 
динамічного, збалансованого со ціаль но-
економічного розвитку Украї ни та її 
регіонів; б) підвищення рівня життя 



82 • ПРАВО УКРАЇНИ • 2014 • № 9 • 

М. Баймуратов, І. Балабанова

населення; в) забезпечення дотримання 
гарантованих державою соціальних 
стандартів для кожного її громадянина 
незалежно від місця проживання; 
г) поглиблення процесів ринкової транс-
формації на основі підвищення ефек-
тивності використання потенціалу 
ре гіонів, підвищення дієвості управлін-
ських рішень, удосконалення роботи 
органів державної влади й місцевого 
самоврядування (ч. 1 розділу I Концеп-
ції). Таким чином, були нормативно 
встановлені телеологічні домінанти в 
діяльності органів держави й регіонів із 
реалізації профільної політики. Слід 
зазначити їх багаторівневість і полі-
об’єктність, що ставить під сумнів мож-
ливість їх системного взаємозв’язку й 
можливість такого самого системного їх 
вирішення у межах такої політики.

У документі також зазначалося, що 
державна регіональна політика є скла-
довою національної стратегії соціаль-
но-економічного розвитку України, 
що тісно пов’язана зі здійсненням 
адміністративної реформи й упоряд-
куванням адміністративно-терито-
ріального устрою та реалізується шля-
хом вжиття органами виконавчої 
влади й органів місцевого самовряду-
вання системи заходів для забезпечен-
ня ефективного комплексного управ-
ління економічним і соціальним 
розвит ком України та її регіонів — 
Автономної Республіки Крим, облас-
тей, міст Києва і Севастополя (ч. 2 роз-
ділу I Концепції). 

Названий пункт має важливе мето-
дологічне й аксіологічне значення для 
нашого дослідження, бо:

• по-перше, констатується, що дер-
жавна регіональна політика є складо-
вою національної стратегії соціально-
економічного розвитку Украї ни, що 
підтверджує її загальнодержавну важ-
ливість і значущість, а також струк-
турне становище (інтеграційна скла-
дова. — М. Б., І. Б.).

• по-друге, встановлює генетичний 
зв’язок державної регіональної політи-
ки з адміністративною реформою й 
упорядкуванням адміністративно-
територіального устрою (системно-
реформуюча складова. — М. Б., І. Б.);

• по-третє, фактично визначає 
ін сти туціалізацію регіонів України 
через їх зв’язування з упорядкуванням 
адміністративно-територіального уст-
рою (інституціональна складова. — 
М. Б., І. Б.);

• по-четверте, вказує на те, що таку 
політику в суб’єктному аспекті реалі-
зують органи виконавчої влади й орга-
ни місцевого самоврядування (суб’єкт-
на складова. — М. Б., І. Б.);

• по-п’яте, встановлює, що в праг-
матичному аспекті з метою її реалізації 
зазначені суб’єкти вживають систему 
заходів для забезпечення ефективного 
комплексного управління економіч-
ним і соціальним розвитком України 
та її регіонів (управлінська складо-
ва. — М. Б., І. Б.);

• по-шосте, зазначає, що вжиття 
органами виконавчої влади й органом 
місцевого самоврядування системи 
заходів має за мету забезпечення ефек-
тивного комплексного управління 
економічним і соціальним розвитком 
України та її регіонів (об’єктна складо-
ва. — М. Б., І. Б.);

• по-сьоме, у гносеологічному 
аспекті встановлює поняття регіонів 
України як адміністративно-терито-
ріальних одиниць держави: Автоном-
ної Республіки Крим, областей, міст 
Києва і Севастополя. 

У Концепції державної регіональ-
ної політики, схваленої на засіданні 
Кабінету Міністрів України 2 липня 
2008 р. [14] (далі — Концепція 2008 р.), 
був зафіксований відхід від традицій-
ної моделі регіональної політики, в 
основі якої лежить подолання диспро-
порцій у розвитку регіонів за допомо-
гою застосування державної підтрим-
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ки й субсидування для зосередження 
підприємств різних галузей у депресив-
них регіонах. Це було викликано тим, 
що такий підхід виявився невиправда-
ним і не тільки не дав економічного 
ефекту, а й загострив соціально-еконо-
мічні проблеми регіонів і разом з тим 
викликав певне відчуження між ними. 
Крім того, Концепція державної регіо-
нальної політики 2001 р. мала досить 
загальний характер і не містила достат-
ньої кількості критеріїв і показників, 
які б давали можливість забезпечити 
якісний моніторинг її виконання у про-
сторі й часі [15]. 

Ставка в Концепції 2008 р. була 
зроблена на сучасну модель регіональ-
ної політики, в основі якої лежить 
ефективне використання потенціалу 
різних регіонів і районів. Саме така 
політика враховує вплив ринкової 
конкуренції і світової економіки на 
такі територіальні утворення й тому 
використовується як для розвитку 
регіонів, так і національної економіки 
[16, 41]. 

Істотними новаціями Концепції 
2008 р. є наяв ність нормативно-дефіні-
тивних визначень державної регіональ-
ної полі тики й регіону. 

У документі зафіксовано, що дер-
жавна регіональна політика — це сис-
тема стратегічних заходів, засобів, 
механізмів, інструментів і взаємопого-
джуваних дій органів державної влади 
й місцевого самоврядування із забез-
печення розвитку держави в цілому та 
стійкого збалансованого розвитку її 
регіонів відповідно до поставлених 
цілей; створення повноцінного життє-
вого простору для людей на всій тери-
торії України; забезпечення просторо-
вої єдності держави, стійкого збалан-
сованого розвитку її регіонів [14, 28]. 

Можна констатувати, що в доку-
менті вперше міститься: а) перелік 
інструментального забезпечення про-
фільної політики — стратегічні заходи, 

засоби, механізми, інструменти й вза-
ємопогоджувані дії органів державної 
влади й місцевого самоврядування; 
б) досить чітко й однозначно зафіксо-
вані її телеологічні домінанти — забез-
печення розвитку держави в цілому і 
стійкого збалансованого розвитку її 
регіонів відповідно до поставлених 
цілей; створення повноцінного життє-
вого простору для людей на всій тери-
торії України; забезпечення просторо-
вої єдності держави, стійкого збалан-
сованого розвитку її регіонів. 

Варто звернути увагу на певну 
непослідовність та навіть алогічність 
закріплення зазначених цілей. Вони 
закріплені не в логічній послідовності 
й без урахування принципу групуван-
ня цілей (спочатку варто було б 
закріпи ти інтереси держави та її тери-
торій, потім цілепокладання просторо-
вої характеристики держави в контек-
сті забезпечення інтересів її грома-
дян. — М. Б., І. Б.).

Регіонами, у розумінні Концеп-
ції 2008 р., є визначені законодавством 
територіальні утворення із системою 
органів виконавчої влади й органів міс-
цевого самоврядування (Автономна 
Респуб лі ка Крим, області, міста Київ і 
Севасто поль). Для цілей планування й 
регіонального розвитку можуть визна-
чатися макрорегіони у складі декіль-
кох регіонів або їхніх частин, що харак-
теризуються специфічністю, цілісніс-
тю й спільністю розвитку та визначені 
законодавством для досягнення особ-
ливих цілей розвитку територій [14, 28]. 
Позитивними рисами цього визначен-
ня є закріплення чіткого етимоло гіч-
ного зв’язку — «регіони — Авто ном на 
Республіка Крим, області, міста Київ і 
Севастополь» і можливостей створен-
ня макрорегіонів на основі регіонів або 
їх частин з урахуванням їх загальних 
особливостей (хоча механізм такого 
створення у Концепції 2008 р. не про-
писаний. — М. Б., І. Б.).
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Варто звернути особливу увагу на 
певну наступність і трансформаційний 
потенціал регіональної політики в 
контек сті розвитку незалежної Україн-
ської держави. З часу відновлення дер-
жавності і донині існувало три підходи 
до розуміння регіональної політики: 
«Перший підхід був сформований 
1992 року й зводився до структурних 
перетворень у регіонах, акцентуючись 
виключно на економічному аспекті. 
Тоді ставилася мета з уламків радян-
ської економіки побудувати економіку 
незалежної держави і реструктурувати 
економіку регіонів. Через кілька років 
була розроблена нова парадигма від-
носин між центром і регіонами. Вона 
була сформульована в такий спосіб: 
підтримка проти зросту. Згадайте 
середину 90-х років минулого століт-
тя, коли відбувалися падіння й стагна-
ція виробництва. Тоді центр своїм 
обов’язком вважав підтримувати точ-
ки зростання. Наприкінці 90-х років 
була сформульована ще інша парадиг-
ма відносин із регіонами — підтримка 
депресивних регіонів. Але всі ці три 
парадигми не виходили за межі розу-
міння регіональної політики як полі-
тики соціально-економічного розвит ку 
регіонів. Тобто було досить вузьке 
розуміння регіональної політики» [17]. 

Резюмуючи, можна зробити декіль-
ка висновків:

1. Актуалізація та об’єктивізація 
регіонального рівня місцевого самовря-
дування та його вдосконалення в 
Україні напряму пов’язане, по-перше, з 
адміністративно-територіальним поді-
лом держави (управлінська ознака); 
по-друге, комплексом питань  щодо  
розподілу населення за її територією 
(гуманітарна ознака); по-третє, терито-
ріальною організацією державної влади 
й місцевого самоврядування (терито-
ріально-владна й територіально-само-
врядна ознака); по-четверте, з потуж-
ними процесами децентралізації та 

деконцентрації державної влади в умо-
вах глобалізації (глобалізаційно-децен-
тралізована ознака); по-п’яте, міжна-
родними тенденціями до децентраліза-
ції публічної влади у межах міждержав-
них інтеграційних об’єднань, членом 
яких прагне стати Україна (міжнарод-
но-інтеграційна ознака);

2. Подальший конституційно-пра-
вовий розвиток правового статусу 
регіонів органічно пов’язаний із регіо-
нальною політикою держави, що вико-
нує роль універсального регулятора 
регіонального й загальнодержавного 
розвитку, в основі якого лежить вну-
трішня мотивація й ініціатива регіо-
нів, що сполучається з позитивним 
протекціонізмом держави здійсненню 
такої політики;

3. Проблематика вдосконалення 
правового статусу обласних рад як 
органів місцевого самоврядування, що 
формуються безпосередньо населен-
ням сіл, селищ і міст, розташованих на 
території області, та представляють 
колективні інтереси територіальних 
громад, є об’єктивною та такою, що 
потребує свого нагального вирішення, 
яке може бути успішно реалізованим 
тільки у процесі реформи територіаль-
ного устрою України й шляхом адек-
ватного наділення компетенцією орга-
нів публічної влади, що функціонують 
на її територіях (відродження повно-
цінного рівня регіонального самовря-
дування в Україні шляхом повернення 
виконавчих комітетів обласних рад; 
визнання територіальних громад райо-
ну та області первинним суб’єктом 
місцевого самоврядування в Україні; 
трансформування через наділення від-
повідною компетенцією обласної ради 
з об’єкта в суб’єкт управління);

4. Метою державної регіональної 
політики в сучасних умовах є створен-
ня умов для поліпшення якості життя 
людини незалежно від місця її прожи-
вання, забезпечення територіально 
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цілісного й збалансованого розвитку 
України, інтеграції регіонів у єдиному 
політичному, правовому, інформацій-
ному й культурному просторі, макси-
мально повного використання їх потен-

ціалу з урахуванням їх природних, еко-
номічних, історичних, куль турних, 
соціальних та інших особливостей, під-
вищення конкурентоздатності регіонів 
і територіальних громад.
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Баймуратов М. О., Балабанова І. В. Регіональна політика держави: до питання 
онтології та аксіології визначення і розуміння

Анотація. У статті досліджуються онтологічні та аксіологічні підходи до визначення 
регіональної політики держави. Доведено, що актуалізація та об’єктивізація регіонально-
го рівня місцевого самоврядування та його вдосконалення в Україні напряму пов’язані, 
по-перше, з адміністративно-територіальним поділом держави (управлінська ознака); 
по-друге, комплексом питань  щодо  розподілу населення за її територією (гуманітарна 
ознака); по-третє, територіальною організацією державної влади й місцевого самовряду-
вання (територіально-владна й територіально-самоврядна ознака); по-четверте, з потуж-
ними процесами децентралізації та деконцентрації державної влади в умовах глобаліза-
ції (глобалізаційно-децентралізована ознака); по-п’яте, міжнародними тенденціями до 
децентралізації публічної влади у межах міждержавних інтеграційних об’єднань, членом 
яких прагне стати Україна (міжнародно-інтеграційна ознака).

Ключові слова: децентралізація публічної влади, конституційна реформа, регіон, 
регіональна політика, місцеве самоврядування.

Баймуратов М. А., Балабанова И. В. Региональная политика государства: 
к вопросу антологии и аксиологии определения и понимания 

Аннотация. В статье исследуются онтологические и аксиологические подходы к 
определению региональной политики государства. Показано, что актуализация и 
объекти вация регионального уровня местного самоуправления и его совершенствова-
ние в Украине напрямую связаны, во-первых, с административно-территориальным 
делением государства (управленческий признак); во-вторых, комплексом вопросов по 
распределению населения на ее территории (гуманитарный признак); в-третьих, терри-
ториальной организацией государственной власти и местного самоуправления (тер-
риториально-властный и территориально-самоуправленческий признак); в-четвер тых, 
серьезными процессами децентрализации и деконцентрации государственной власти в 
контексте глобализации (глобализационно-децентрализованный признак); в-пятых, 
международными тенденциями к децентрализации государственной власти в рамках 
межгосударственных интеграционных объединений, членом которых стремится стать 
Украина (международно-интеграционный признак).

Ключевые слова: децентрализация публичной власти, конституционная реформа, 
регион, региональная политика, местное самоуправление.
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Baimuratov M., Balabanova I. State’s Regional Policy: the Question of Ontology and 
Axiology Definition and Understanding

Annotation. This paper investigates the ontological and axiological approaches to defining 
regional policy. We show that update and objectification of the regional level of local 
government and its improvement in Ukraine is directly connected, firstly, with the administrative-
territorial division of the state (administrative grounds), and secondly, a set of questions about 
the distribution of population on its territory (humanitarian grounds), and thirdly, the territorial 
organization of state power and local self-government (territorial and domineering and self-
governing territorial sign) and, in fourth, with strong decentralization and deconcentration of 
state power in the context of globalization (globalization and decentralized sign) and, fifth, 
international trends towards decentralization of public authority under the interstate integration 
associations, which aspires to become a member of the Ukraine (international integration 
sign).

Key words: decentralization of public administration, constitutional reform, region, 
regional policy, local self-government.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ, КОНСТИТУЦІЙНІ, 
ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Оновлення Конституції України, 
процес конституційно-правової 
модернізації пов’язані зі станов-

ленням цілісної системи публічної 
влади, публічного управління, вряду-
вання в Україні. Зокрема, це стосується 
територіальної організації публічної 
влади. Врядування в європейському 
розумінні (governance) має дві складові: 
інституційну та функціональну. Інсти-
туційна — окреслює коло суб’єк тів вря-
дування: інститути пуб ліч ної влади, 
зокрема, самоврядування, громадян-
ського суспільства, самоорганізації 
населення, громадян. Функ ціо наль на — 
пов’язана з налагодженням процесу 
належного (good governance) врядуван-
ня, публічного управління під контро-
лем громадянського суспільства. 

Саме таку систему врядування було 
започатковано на Майдані Незалеж но-
сті під час Революції гідності, і вона 
має знайти відображення в оновленій 
Консти туції України як на загально-
національному, так і на територіальному 
рівнях організації публічної влади. 
У цьому сенсі доречно продумати мож-
ли вість кореляції відповідних норм роз-
ділу І Конституції України, а саме ста-
тей 5 і 6, і запропонувати таку редакцію. 
Щодо ч. 2 ст. 5: «Носієм суверенітету і 

єдиним джерелом пуб ліч ної влади в 
Україні є народ. Народ здійснює публіч-
ну владу і врядування безпосередньо і 
через органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування за участю 
організацій громадянського суспіль-
ства» Щодо ст. 6: «Публічна влада в 
Україні здійснюється на засадах її 
єдності, поді лу державної влади на 
законодавчу, виконавчу та судову, а 
також рівноваги і збалансування її 
гілок, повсюдності місцевого самовря-
дування в системі адмі ністративно-
територіального устрою Украї ни, вза-
ємодії державної влади та місцевого 
самоврядування.

Органи державної влади та орга-
ни місцевого самоврядування здій  с-
ню ють свої повноваження у встанов-
лених цією Конституцією межах і від-
повідно до законів України».

Сучасні, проєвропейські концеп-
туальні, конституційні, політико-пра-
вові засади територіальної організації 
пуб ліч ної влади [1, 411–436] мають 
спиратися на такі постулати:

1. Антропологічна, людиноцент-
рист ська філософія організації публіч-
ної влади [2, 11]. Революційна доба 
засвідчила нагальність докорінної змі-
ни взаємин між людиною, громадяни-
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ном, громадянським суспільством і 
владою, державою, її інституціями та 
необхідність відображення цих змін на 
рівні Основного Закону. У Конституції 
слід відобразити цю нову парадигму, а 
саме: оновлена Конституція України 
має забезпечити розбудову цілісної 
системи врядування в країні, в якій 
фактичним доменом, володарем є 
людина, громадянин, громадянське 
суспільство, народ, а держава, публічна 
влада та її інститути обслуговують, 
захищають, представляють інтереси 
цього домена. Отже, від патерналіст-
ської конструкції взаємин, що прита-
манна чинній Конституції, слід пере-
йти до філософії, ідеології сучасного 
українського конс титу ціоналізму, спря-
мованого на антро по логічну, людино-
центристську модель суспільних відно-
син, де на вершині піраміди врядування 
перебуває людина, громадянин, грома-
дянське суспільство.

2. Належне місцеве врядування 
(good governance) [3] як комплекс вза-
ємовідносин між органами публічної 
влади, інститутами громадянського 
суспільства та людиною, громадянами 
з пріоритетом їх прав і свобод, задово-
лення життєвих потреб та інтересів;

3. Відповідність принципам Євро-
пейської хартії місцевого самовряду-
вання та додаткових протоколів до неї 
щодо організаційної, адміністративної, 
правової, фінансової автономії місце-
вого самоврядування, а також безпо-
середньої участі населення в управлін-
ні місцевими справами;

4. Конституційна визначеність 
основних елементів системи терито-
ріальної організації публічної влади;

5. Комплексне законодавче забезпе-
чення функціонування місцевого вряду-
вання та самоврядування. Законо давча 
основа антропоцентричної системи 
влади з погляду принципу системності 
має бути забезпечена на трьох рівнях. 
Конституційно-правовий рівень торка-
ється положень чинної Конституції, 
проектів змін і доповнень до неї в части-
ні територіальної організації влади та 

місцевого самоврядування, а також 
органічних, конституційних законів 
щодо цієї сфери. Законодавчо-спеціа-
лізований рівень може передбачити 
пакет законопроектів про засади місце-
вого врядування; самоврядування гро-
мади; організацію врядування у районі 
та області. Законодавчо-галу зевий рівень 
має врегулювати окремі аспекти рефор-
мування місцевого самоврядування у 
сферах бюджетної, податкової, земель-
ної політики, охорони здоров’я, освіти, 
соціального забезпечення, житлово-
комунального господарства. 

Отже, конституційна модель тери-
торіального устрою, територіальної 
організації публічної, в тому числі 
муніципальної, влади, місцевого вря-
дування та самоврядування може 
виглядати таким чином.

1. Враховуючи чинну в Україні пар-
ламентарно-президентську форму дер-
жавного правління, необхідність забез-
печення цілісної системи публічної 
влади та публічного управління, а 
також наближення до населення 
на дання йому доступних адміністра-
тивних і громадських послуг, положен-
ня Консти туції щодо терито ріальних 
основ та організації місцевої влади 
доцільно зосередити в єдиному розділі 
«Територіальний устрій, територіаль-
на організація публіч ної влади, місцеве 
врядування». Це дасть можливість 
закласти засади оптимальної системи 
адміністративно-територіального 
устрою, належного місцевого вряду-
вання, реалізації політики децентралі-
зації державної влади, здійснення адмі-
ністративної, адміністративно-терито-
ріальної реформ. Отже, в цьому розділі 
Конституції мають знайти відображен-
ня: принципові засади тери торіального 
устрою України та його складові; при-
писи щодо територіальної організації 
публічної влади та місцевого врядуван-
ня, зокрема, конституційні основи 
територіального устрою Украї ни, ста-
тусу Автономної Республіки Крим, міс-
цевих органів виконавчої влади та заса-
ди місцевого самоврядування. Впро-



90 • ПРАВО УКРАЇНИ • 2014 • № 9 • 

М. Пухтинський

вадження терміна «місцеве врядуван-
ня», який охоплює структурні елементи 
системи територіального публічного 
управління (громади, органи місцевого 
самоврядування), місцеві органи вико-
навчої влади, організації громадянсько-
го суспільства, — сприятиме комплек-
сному конституційному баченню роз-
будови місцевої влади.

2. Система адміністративно-терито-
ріального устрою країни закладає осно-
ви розбудови територіальної організації 
влади. Тому зазначений розділ Консти-
туції України доцільно розпочати з 
визначення системи адміністративно-
територіального устрою. При цьому 
необхідно розмежувати штучно утворю-
вані державою адміністративно-терито-
ріальні одиниці (з метою організації сис-
теми управління на відповідній терито-
рії, надання населенню доступних 
публічних послуг) від природних тери-
торіальних поселень лю дей (село, сели-
ще, місто). Змішу вання цих категорій 
веде до дезорганізації системи адміні-
стративно-територіального устрою. 

До системи адміністративно-тери-
торіального устрою України доцільно 
віднести регіони (Автономну Респуб-
ліку Крим, області, міста Київ та 
Севастополь), райони, громади.

Статус адміністративно-терито-
ріальних одиниць, які складають систе-
му адміністративно-територіального 
устрою, порядок вирішення питань 
ад міністративно-територіального 
устрою слід визначити у спеціальному 
законі. Слід підтвердити у Конституції 
спеціальний статус міст Києва та 
Севастополя, який має визначатися 
законами України.

3. Наступні конституційні положен-
ня цього розділу мають визначати орга-
нізацію інститутів публічної вла ди в 
Автономній Республіці Крим, у системі 
місцевої виконавчої влади та місцевого 
самоврядування. Конститу ційний ста-
тус Автономної Республіки Крим має 
природу адміністративно-політичної 
автономної одиниці у складі України та 
повинен дорівнювати статусу регіо-

нального самоврядування. У Консти ту-
ції України доцільно визначити сфери 
предметів відання органів публічної 
влади Автономної Республіки Крим, 
питання, які належать до компетенції 
представницького і виконавчого органу 
автономії, позначити статус, порядок 
формування представницького і вико-
навчого органу автономії, Представ-
ництва Прези дента України в Авто-
номній Республіці Крим, положення 
щодо актів респуб лікан ських органів 
влади, дії та порядку зупинення дії нор-
мативно-правових актів Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим. 

4. На підставі адміністративно-тери-
торіального устрою, формування систе-
ми місцевих органів виконавчої влади, 
місцевого самоврядування залежить від 
ступеня реалізації принципу субсидіар-
ності — максимального наближення 
надання публічних послуг населенню, 
розмежування повноважень, що мають 
належати органам виконавчої влади від 
власних повноважень органів місцево-
го самоврядування. У зв’язку з цим 
доцільно визначити систему місцевого 
врядування: «Систему місцевого вря-
дування складають: громади, місцеві 
органи публічної влади — представ-
ницький та виконавчий органи 
Автономної Рес пуб ліки Крим, місцеві 
органи виконавчої влади, органи міс-
цевого самоврядування; організації 
громадянського суспільства, які 
беруть участь у вирішенні питань дер-
жавного та місцевого значення».

У Конституції, з урахуванням про-
цесу децентралізації державної влади, 
має бути визначена система місцевих 
органів виконавчої влади, в тому числі 
функціонального призначення інсти-
туту «державних уповноважених» 
(префектів), які повинні діяти на рівні 
областей, районів, у містах зі спеціаль-
ним статусом. Місцеве самоврядуван-
ня в особі його органів функціонує на 
рівні громад, районів, областей, у міс-
тах зі спеціальним статусом.

В умовах реальної загрози суверені-
тету, територіальній цілісності України 
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державна присутність у регіонах має 
бути реальною та дієвою і не обмежува-
тися лише «контрольно-наглядовими» 
функціями. Державні представники 
мають бути позбавлені функцій і повно-
важень щодо державного управління 
місцевими справами, вирішення питань 
місцевого значення, які доречно пере-
дати виконавчим органам районних і 
обласних рад. Проте вони мають збе-
регти суто державницькі повноважен-
ня. Про це свідчить і зарубіжний досвід 
функціонування, зокрема, префектів у 
Франції, воєвод у Польщі. Так, на воє-
воду покладаються такі функції: полі-
тико-представницька — представник 
уряду в регіоні; наглядова — за терито-
ріальним управлінням (врядуванням) 
у воєводстві; забезпечення громадсько-
го правопорядку і колективної безпеки; 
контроль за використанням державної 
власності.

Доцільно визначити, що державні 
уповноважені відповідальні перед 
Президентом України та підконтрольні 
Кабінету Міністрів України. Державні 
уповноважені призначаються на посаду 
за поданням Прем’єр-міністра України 
Президентом України, який має право 
звільняти їх з посади.

На основі змішаної форми правлін-
ня, відомої біблейської істини «Кесарю 
кесарево, а Богу Богове» («кожному 
своє») щодо виконання саме держав-
них функцій державними уповноваже-
ними, а також, враховуючи досвід 
функціонування аналогічних інститу-
тів у Франції, Польщі, місцеві органи 
виконавчої влади мають на відповід-
ній території, з одного боку, забезпечу-
вати реалізацію повноважень Прези-
дента України як глави держави, а з 
другого — повноваження вищого орга-
ну виконавчої влади — Кабінету Міні-
стрів України. З огляду на це, державні 
уповноважені на відповідній території 
мають виконувати низку функцій, які 
доцільно визначити у Конституції: 
1) контрольно-наглядову щодо додер-
жання прав і свобод громадян, Консти-
туції України, законів, указів Прези-

дента України, актів Кабінету Міні ст-
рів України з боку територіальних 
підрозділів центральних органів ви ко-
нав чої влади, а також щодо актів орга-
нів та посадових осіб місцевого само-
врядування. З реалізації цієї функції 
державний уповноважений відпові-
дальний перед Президентом України; 
2) забезпечення організації виконавчої 
влади щодо координації діяльності 
територіальних підрозділів централь-
них органів виконавчої влади, взає-
модії місцевих органів виконавчої 
влади з місцевим самоврядуванням; 
3) управ лінські, виконавчо-розпорядчі 
в окремих сферах (соціально-еконо-
мічного прогнозування розвитку регіо-
нів, транс порту і зв’язку, науки, освіти, 
культури, охорони здоров’я, викорис-
тання землі, природних ресурсів, охо-
рони довкілля, оборонної роботи та 
мобілізаційної підготовки, соціально-
го захисту тощо), у визначених зако-
ном межах. З реалізації цих функцій 
державний уповноважений підконтро-
льний Кабінету Міністрів України.

У Конституції слід зазначити, що 
розмежування повноважень між дер-
жавними уповноваженими та органами 
місцевого самоврядування визначаєть-
ся у законах України або в законі «Про 
засади місцевого врядування в Україні».

5. Конституційні положення щодо 
місцевого самоврядування доцільно 
визначати з урахуванням принципу 
конституційно-правової економії. 
Основи його організації мають регу-
люватися Конституцією. Функції, 
повноваження та форми діяльності 
органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування — спеціальними зако-
нами; специфічні форми організації та 
діяльності — у статутах громад.

У Конституції доцільно визначити 
територіальну основу місцевого само-
врядування, матеріальні та фінансові 
засади його функціонування, порядок 
формування органів місцевого само-
врядування, особливості його здій-
снення на регіональному рівні, гаран-
тії місцевого самоврядування.
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У Конституції доцільно дати визна-
чення місцевого самоврядування: 
«Місце ве самоврядування є правом 
та спроможністю жителів громади 
самостійно та через органи місцевого 
самоврядування вирішувати питання 
місцевого значення у межах Консти-
туції і законів України, формою само-
організації населення, організації 
системи надання йому доступних 
публічних послуг». 

Згідно з принципами Європейської 
хартії місцевого самоврядування у 
Конституції слід зазначити засади 
правової, адміністративної, матеріаль-
но-фінансової самостійності місцевого 
самоврядування.

За Конституцією територіальною 
основою місцевого самоврядування 
має стати громада. Громадою є адміні-
стративно-територіальна одиниця та 
спільнота жителів, що проживають на 
її території. Громада є первинним рів-
нем місцевого самоврядування, має 
власні представницькі, виконавчі орга-
ни місцевого самоврядування.

Представницьким органом місцево-
го самоврядування первинного рівня 
має бути рада громади, депутати якої 
обираються жителями громади, що 
мають право голосу, строком, що 
визначений законом. Такий самий 
строк повноважень встановлюється і 
для обраного жителями громади голо-
ви громади. Слід встановити, що 
активним виборчим правом користу-
ються жителі громади, а пасивним — 
громадяни України.

У Конституції доцільно визначити, 
що органами місцевого самоврядуван-

ня, які представляють спільні інтереси 
громад, є обласні та районні ради. 
Депутати до них обираються пропор-
ційно до чисельності населення відпо-
відних громад їх жителями, що мають 
право голосу, строком, що визначений 
законом. Із числа депутатів обираєть-
ся голова обласної, районної ради. 
Обласна, районна рада формує влас-
ний виконавчий орган.

Доцільно встановити, що в містах зі 
спеціальним статусом (Київ, Севасто-
поль) система місцевого самовряду-
вання відокремлена від місцевих орга-
нів виконавчої влади. Місцеве само-
врядування у таких містах має власні 
виконавчі органи, жителі міст оби-
рають відповідних голів, які не сумі-
щають посади з іншим мандатом.

У процесі подальшої трансформації 
територіальної організації влади, систе-
ми врядування та місцевого самовряду-
вання необхідно спиратися на вдоско-
налення законодавства про місцеве 
самоврядування, зміцнення його мате-
ріальних і фінансових засад, розмежу-
вання відповідних повноважень сто-
совно надання публічних послуг, роз-
витку форм партисипативної демокра-
тії, змін у статусі органів місцевого 
самоврядування на районному й облас-
ному рівнях, а також місцевих органів 
виконавчої влади, етапів здійснення 
модернізації — на положення Концепції 
реформування місцевого самовряду-
вання та територіальної організації 
влади в Україні, що затверджена 
Розпорядженням Кабінету Міні стрів 
України від 1 квітня 2014 р. [4].
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Пухтинський М. О. Концептуальні, конституційні, політико-правові засади 
територіальної організації публічної влади

Анотація. У статті розглядаються концептуальні, конституційні, політико-правові 
аспекти оновлення Конституції Україні в контексті територіальної організації публічної 
влади, врядування та самоврядування. Зазначено, що оновлення Конституції, процес 
конституційно-правової модернізації пов’язані із становленням цілісної системи публіч-
ної влади, публічного управління, врядування в Україні. Зокрема, це стосується терито-
ріальної організації публічної влади. Врядування в європейському розумінні (governance) 
має дві складові: інституційну та функціональну. Інституційна – окреслює коло суб’єктів 
врядування: інститути публічної влади, зокрема, самоврядування, громадянського сус-
пільства, самоорганізації населення, громадян. Функціональна – пов’язана із налаго-
дженням процесу належного (good governance) врядування, публічного управління під 
контролем громадянського суспільства. Саме таку систему врядування було започаткова-
но на Майдані, і вона має знайти відображення в оновленій Конституції як на загально-
національному, так і територіальному рівнях організації публічної влади.

Ключові слова: конституція, публічна влада, територіальна організація влади, вряду-
вання, місцеве самоврядування.

Пухтинский Н. А. Концептуальные, конституционные, политико-правовые 
начала территориальной организации публичной власти

Анотация. В статье рассматриваются концептуальные, конституционные, политико-
правовые аспекты обновления Конституции Украины в контексте территориальной орга-
низации публичной власти, управления и самоуправления. Указано, что обновление 
Конституции, процесс конституционно-правовой модернизации связаны со становле-
нием целостной системы публичной власти, публичного управления, управления в 
Украине. В частности, это касается территориальной организации публичной власти. 
Управление в европейском понимании (governance) имеет две составляющие: институ-
циональную и функциональную. Институциональная — очерчивает круг субъектов управ-
ления: институты публичной власти, в частности, самоуправления, гражданского обще-
ства, самоорганизации населения, граждан. Функциональная — связана с налаживанием 
процесса надлежащего (good governance) управления, публичного управления под 
контролем гражданского общества. Именно такая   система управления была основана на 
Майдане, и она должна найти отражение в обновленной Конституции как на общенаци-
ональном, так и территориальном уровнях организации публичной власти.

Ключевые слова: конституция, публичная власть, территориальная организация 
власти, управление, местное самоуправление.

Pukhtynskyi M. Conceptional, Constitutional, Political and Law Bases of Territorial 
Organization of Public Authority

Annotation. The article considers conceptional, constitutional, political and law aspects in 
modernization of the Constitution of Ukraine in the context of territorial organization of public 
authorities, governance and self-government. It is stated that the amendment of the 
Constitution, constitutional and legal modernization processes are connected with formation 
of an integrated system of public authorities, public administration and governance in Ukraine. 
In particular, this applies to territorial structure of public authorities. In the European 
understanding governance consists of two parts: institutional and functional. The institutional 
part outlines the range of management subjects, namely public authority institutions, self-
government, civil state, community and citizen self-organization. The functional part is 
associated with setting up good governance process and public management under the control 
of civil society. This particular system was formed on Maidan and it should be reflected in the 
Amended Constitution both on national and territorial levels of public authority organization. 

Key words: constitution, public authorities, territorial organization of public authority, 
governance, local self-government.
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СИСТЕМА 
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО 

УСТРОЮ УКРАЇНИ: 
ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ 

ТА ПРАКТИКИ

Сьогодення ставить перед сучас-
ною правовою наукою складні 
завдання та виклики, раніше не 

відомі державотворенню та правотво-
ренню незалежної України. Це зумов-
лено складністю та неоднозначністю 
нинішніх політико-правових процесів, 
героїчних і драматичних водночас. 
Євромайдан кінця 2013 р., що переріс 
у січні — лютому 2014 р. у Революцію 
гідності, започаткування конститу-
ційної реформи і повернення до парла-
мент сько-президентської форми дер-
жавного правління, проведення анти-
консти туційного референдуму 16 бе рез-
ня 2014 р. у Криму з подальшою 
окупацією цієї адміністративно-тери-
торіальної одиниці України сусідньою 
державою, загострення військово-
політичної ситуації в Луганській і 
Донецькій областях, позачергові вибо-
ри Президента України, а також про-
ведення виборів Київського міського 
голови, Київської міської ради і пред-
ставницьких органів місцевого само-
врядування в багатьох селах, селищах і 

містах України, а також презентація 
новообраним главою держави П. Поро-
шенком у червні 2014 р. проекту вне-
сення змін до Конституції України 
щодо запровадження принципу децен-
тралізації в територіальній організації 
влади примушують по-новому пере-
осмислити основоположні питання 
теорії та практики конституціоналіз-
му, конституційного права та Основ-
ного Закону України.

Одним із таких наріжних питань 
конституційної теорії та практики 
ни ні є питання збереження державно-
го суверенітету на всій території 
України з одночасним реформуванням 
існуючої моделі територіальної органі-
зації публічної влади та системи місце-
вого самоврядування на засадах децен-
тралізації. У зв’язку з цим необхідно 
проаналізувати конституційні засади 
системи адміністративно-територіаль-
ного устрою України, визначити проб-
леми її функціонування в умовах сьо-
годення, а також виявити перспектив-
ні шляхи і напрями її вдосконалення.

В. ФЕДОРЕНКО 
доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри державної служби 
та кадрової політики 
(Національна академія державного управління 
при Президентові України)
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Як відомо, територіальний устрій є 
організацією території держави. Відпо-
відно до ст. 2 Основного Закону суве-
ренітет України поширюється на всю її 
територію. Тобто Україна наділена 
виключ ним правом здійснювати на 
своїй території всю повноту державної 
влади і виступати від імені народу, що 
проживає на цій території, незалеж-
ним суб’єктом міжнародних відносин. 
У межах своїх територіальних кордо-
нів Україна, будучи суверенною дер-
жавою, виступає як єдиний офіційний 
представник усього Українського 
народу, який об’єднується за ознакою 
громадянства і на сьогодні, після 
Революції гідності 2014 р., утвердився 
як нація політична.

Жоден інший суб’єкт не наділений 
суверенітетом на території України. 
Російська Федерація, а також само-
проголошені Луганська народна рес-
публіка (ЛНР), Донецька народна рес-
публіка (ДНР), інші квазідержавні, а 
тим більше терористичні утворення на 
території України не мають права на 
здійснення публічної влади в адміні-
стративно-територіальних одиницях 
України, зокрема Крим, Луганська та 
Донецька області. Будь-які, а тим біль-
ше воєнні посягання на територію 
України грубо порушують загально-
визнані принципи і норми міжнарод-
ного права, зокрема, щодо недопущен-
ня ревізії повоєнних кордонів у Європі. 

Це зумовлено перш за все юридич-
ним режимом території держави у 
внутріш ньодержавному та міжнарод-
ному праві. Так, поняття «територія» 
(з лат. terra — земля) вживається в гео-
графії та інших науках, але в юридич-
ній науці воно набуває специфічного 
змісту і застосовується як категорія 
«територія держави».

Відповідно, територія держави — це 
простір, зафіксований державним кор-
доном, на який поширюється суверені-
тет держави. Вона охоплює: сухопутну 

територію, водні простори (внутрішні 
морські води і територіальне море), 
повітряну територію (простір над сухо-
путною і водною територіями, умовно 
до космічного простору), а також під-
земну територію (простір під сухопут-
ною і водною територіями до технічно 
доступної глибини). Особливий право-
вий режим, що регулюється насампе-
ред міжнародним правом, мають конти-
нентальний шельф і виключна (мор-
ська) економічна зона [1, 515].

За своїм змістом категорія «терито-
рія держави» визначає правовий режим 
зв’язку держави з певною територією 
та її окремими складовими — адміні-
стративно-територіальними одиниця-
ми чи суб’єктами федерації у федера-
тивних державах. Для визначення адмі-
ністративно-територіального устрою у 
вітчизняній юридичній навчальній і 
науковій літературі іноді вживають 
поняття «адміністративно-терито-
ріальний устрій», «адміністративно-
територіальний лад», «адміністратив-
но-територіальний поділ держави», 
«територіальна організація влади» та 
ін. Кожен із них має свою сутність і 
зміст, а також право на існування у 
правовій науці, правотворчій і право-
застосовній практиці. Але з метою 
уникнення термінологічної плутанини 
і різночитань ми будемо застосовувати 
термін «територіальний устрій», вине-
сений у заголовок розділу IX Консти-
туції України.

У правовій теорії та практиці роз-
різняють два основних види терито-
ріального устрою: політико-територі-
альний та адміністративно-терито-
ріальний. Політико-територіальний 
уст рій передбачає поділ території дер-
жави на окремі самостійні частини. 
Він є характерним для федеративних 
держав (Бразилія, Індія, США, ФРН, 
Швейцарія та ін.). Натомість, адміні-
стративно-територіальний устрій — це 
внутрішній поділ території держави на 
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адміністративно-територіальні одини-
ці. Він властивий унітарним державам 
(Велика Британія, Китай, Україна, 
Франція, Японія та ін.).

Така правова позиція обумовлюєть-
ся тим, що в державах із федеральним 
устроєм територіальний устрій харак-
теризується наявністю політичних 
зв’язків між державою і суб’єктами 
феде рації, а в унітарних державах, до 
яких належить і Україна, зв’язок між 
державою й адміністративно-терито-
ріальними одиницями має переважно 
адміністративний характер. Навіть 
запровадження принципу децентралі-
зації в територіальну організацію дер-
жавної влади передбачає посилення 
бюджетної, економічної, самоорганіза-
ційної, але не політичної самостійності 
відповідних адміністративно-терито-
ріальних одиниць.

Отже, адміністративно-територіаль-
ний устрій — це територіальна органі-
зація держави, що характеризується 
внутрішнім поділом її на складові — 
адміністративно-територіальні одини-
ці різного рівня, відповідно до яких 
утворюються місцеві органи виконав-
чої влади та органи місцевого самовря-
дування, що представляють публічну 
владу на місцях. Очевидно, що за умо-
ви реалізації загалом проєвропейських 
конституційних ініціатив Президента 
України П. Порошенка центр публіч-
ної влади в адміністративно-терито-
ріальних одиницях має зміститися від 
місцевих державних адміністрацій до 
місцевих рад і їх виконавчих органів. 

Адміністративно-територіальний 
устрій та його система зумовлені в 
кожній державі низкою об’єктивних і 
суб’єктивних чинників — історичних, 
географічних, національних, еконо-
мічних, культурних, мовних та ін. 
В одних країнах існують складні та роз-
галужені системи адміністративно-тери-
торіального устрою (Велика Брита нія, 
Італія, Китай, Франція та ін.), тоді як в 

інших, менших за територією країнах 
(Бахрейн, Ватикан, Мальта, Монако, 
Сан-Маріно та ін.) такі системи взага-
лі відсутні або ж є спрощеними. Хоча 
навіть у невеликих державах можуть 
існувати національні системи адміні-
стративно-територіального устрою. 

Адміністративно-територіальний 
устрій України сформувався історич-
но. За часів входження України до 
складу Австро-Угорщини, Польщі, 
Румунії та Російської імперії укра їн-
ські землі були інтегровані до адміні-
стративно-територіальних систем 
цих держав. Зокрема, українські 
землі, що ввійшли до Австро-Угор-
щини, разом із польськими, угор-
ськими та румунськими територіями 
були інтегровані до складу таких 
адмі ністративно-територіальних оди-
ниць, як Буковина, Галичина та 
Карпатська Україна.

За радянської доби система адміні-
стративно-територіального устрою 
України створювалася переважно 
волюнтаристськими методами, без 
урахування історичних, національних, 
культурних, мовних та інших тради-
цій. У 1932 р. на території радянської 
України було створено шість областей, 
у 1937–1939 рр. їх стало 15, а після 
приєднання в 1939–1940 рр. до складу 
СРСР західних областей України та 
Буковини в Українській РСР нарахо-
вувалося 23 області. На час розпаду 
колишнього СРСР адміністративно-
територіальна система України скла-
далася з 24 областей і двох міст респуб-
ліканського підпорядкування. 

Після проголошення незалежності 
України в 1991–1992 рр., коли Верхов-
на Рада України поновила в 1992 р. 
територіальну автономію Криму, було 
сформовано нинішню систему адмі-
ністративно-територіального устрою 
Украї ни, що отримала закріплення в 
розділі IX Конституції України «Тери-
то ріаль ний устрій України».
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Сьогодні відповідно до ст. 133 
Конституції систему адміністративно-
територіального устрою України ста-
новлять: Автономна Республіка Крим, 
області, райони, міста, райони в містах, 
селища і села. Таким чином, система 
адміністративного устрою України — 
це упорядкована система адміністра-
тивно-територіальних одиниць, що 
становлять основу територіального 
устрою України [1, 520–521]. При 
цьому зміст системи адміністративно-
територіального устрою визначається 
характером усталених доктринальних, 
предметних, функціональних і інших 
правових зв’язків між центром і регіо-
нами, а також адміністративно-терито-
ріальними одиницями, насамперед 
сусідніх, між собою.

Структура адміністративно -терито-
ріального устрою України є його внут-
ріш  ньою побудовою, зумовленою 
ме тою, цілями і функціями цього ін сти-
туту конституційного права. Адмі ні-
стративно- територіальний устрій — це 
свого роду внутрішній «каркас» дер-
жавного устрою, що відповідно до чин-
ного Основного Закону України скла-
дається з адміністративно терито ріаль-
них одиниць трьох рівнів: 1) Ав то ном-
на Республіка Крим, області та міста зі 
спеціальним правовим статусом — 
м. Київ і м. Севастополь; 2) райони, 
міста республіканського та обласного 
значення; 3) міста районного значення, 
селища, села.

Стаття 133 Конституції України 
визначає виключний склад адміністра-
тивно-територіальних одиниць першо-
го рівня системи адміністративно-тери-
торіального устрою України: Авто ном-
на Республіка Крим, Він ницька, Во лин-
ська, Дніпропетровська, Донецька, 
Жи то мирська, Закарпатська, Івано-
Фран ків ська, Київська, Кіровоград ська, 
Луганська, Львівська, Миколаїв ська, 
Оде ська, Полтавська, Рівнен ська, 
Сум ська, Тернопільська, Хар ків ська, 

Хер сонська, Хмельницька, Чер ка ська, 
Чернівецька, Чернігівська області, 
міста Київ і Севастополь [2]. Що ж до 
повної систематики всіх рівнів ад мі-
ністративно-територіального устрою 
Ук раї ни, то нині він визначається в 
електронному довіднику «Украї на. 
Адміністративно-територіальний 
устрій», розміщеному на веб-сайті 
Верховної Ради України [3]. 

Охарактеризуємо основні ланки 
системи адміністративно-територіаль-
ного устрою України. Частина 1 ст. 132 
Конституції України називає першою 
адміністративно-територіальною оди-
ницею автономію.

Україна, будучи унітарною держа-
вою, має складний територіальний уст-
рій, оскільки має у своєму складі тери-
торіальну автономію — Автономну 
Республіку Крим. Під автономією 
(з грец. — «незалежність») у юридичній 
науці прийнято розуміти відносно само-
стійне у здійсненні державної влади або 
місцевого самоврядування територіаль-
не утворення у складі держави.

Наявність автономії у складі уні-
тарної держави є досить поширеним 
явищем у світовій практиці державно-
го будівництва. Автономії існують у 
складі таких унітарних держав, як 
Велика Британія, Данія, Іспанія, 
Італія, Китай, Португалія, Фінляндія 
та ін. Наприклад, у Данії статус авто-
номії мають такі її адміністративно-
територіальні одиниці, як Ґренландія і 
Фарерські острови; в Іспанії — Анда-
лузія, Галіція, Каталонія, Країна Басків 
та ін.; у Китаї — Тибет, Синьцзянь, 
Внут рішня Монголія та ін.; у Порту-
галії — Азорські острови та Мадейра. 
Автономії існують і у федеративних 
державах, наприклад, Ненецький, 
Хан ти-Мансійський, Чукотський і 
Ямало-Ненецький автономні округи у 
Російській Федерації.

Як правило, статус автономій 
на дається окремим територіям дер-
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жави, які суттєво відрізняються від 
інших адміністративно-територіаль-
них одиниць історичними, географіч-
ними, економічними, національними, 
мовними, соціальними, культурними 
умо вами, побутом, звичаями, традиці-
ями тощо. За таких умов держава з 
метою вирішення проблем децентра-
лізації державного управління чи 
національного питання, або для уник-
нення проб лем сепаратизму за ініціа-
тиви населення щодо утворення авто-
номії проголошує або сприяє прого-
лошенню автономії певної адміністра-
тивно-територіальної одиниці або 
території.

Залежно від походження автономії 
поділяються на національні, територі-
альні та змішані. Визначальним чин-
ником сутності та змісту автономії є 
домінуючий чинник, що призвів до її 
утворення. У Криму традиційно про-
живали представники багатьох націо-
нальностей — українці, росіяни, тата-
ри, греки, караїми, гагаузи та ін., тому 
утворенню автономії на території 
Кримського півострова сприяли пере-
важно територіальні чинники — істо-
ричні, географічні, економічні, побу-
тові, мовні та ін.

Автономна Республіка Крим — це 
адміністративно-територіальна оди-
ниця України зі спеціальним правовим 
статусом, невід’ємна складова України, 
що вирішує в межах Конституції та 
законів України питання, віднесені до 
її відання. Нині Крим, після його анек-
сії Російською Федерацією, має статус 
тим часово окупованої території Украї-
ни. На території Криму окупаційною 
адміністрацією незаконно демонтовано 
встановлену Конституцією України 
систему органів влади (Верховна Рада 
Автономної Республіки Крим, Рада 
міністрів Автономної Республіки Крим, 
Представництво Президента України 
в Автономній Республіці Крим), орга-
нів державної влади (територіальні 

органи міністерств і центральних орга-
нів виконавчої влади, суди і прокура-
тура) і органів місцевого самовряду-
вання (місцеві ради, сільські, селищні, 
міські голови). 

Наступною адміністративно-тери-
торіальною одиницею є область. Це 
адміністративно-територіальна оди-
ниця, що сформувалася у межах тери-
торії України під впливом історичних, 
географічних, економічних та інших 
чинників і характеризується певною 
самостійністю у вирішенні соціальних, 
економічних і культурних питань, а 
також у здійсненні регіональної полі-
тики. За Конституцією в Україні існує 
24 області. Зміна системи областей 
України можлива лише за умови вне-
сення відповідних змін до Конституції.

Важливим елементом верхньої 
ланки адміністративно-територіально-
го устрою України є також міста зі 
спеціальним правовим статусом — 
Київ і Севастополь. Спеціальний пра-
вовий статус м. Києва обумовлюється 
тим, що це місто є столицею держави 
(ст. 20 Конституції України), її полі-
тичним і адміністративним центром. 
У Києві розташовані резиденції Прези-
дента України, Верховної Ради Украї-
ни, Кабінету Міністрів України, а 
також міністерств та інших централь-
них органів виконавчої влади, Верхов-
ного Суду України, інших органів дер-
жавної влади, а також дипломатичні 
представництва іноземних держав і 
міжнародних організацій в Україні.

Відповідно до ст. 1 Закону «Про 
столицю України — місто-герой Київ» 
від 15 січня 1999 р. столичний статус 
покладає на органи місцевого само-
врядування й органи виконавчої влади 
додаткові обов’язки та гарантує цим 
органам надання з боку держави додат-
кових прав [4, 12].

Адміністративно-територіальними 
одиницями України також є райони, 
міста, райони у містах, селища і села. 
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Так, райони як адміністративно-тери-
торіальна одиниця України є части-
ною території області. Вони є середнім 
рівнем системи адміністративно-тери-
торіального устрою України, терито-
ріально-просторовою межею функціо-
нування територіальних громад. Райо-
ни створюються з метою інтеграції 
економіки, промисловості, транспорту 
і зв’язку, торгівлі, соціально-культур-
них закладів територіальних громад 
сіл, селищ і міст у єдину інтегровану 
соціально-економічну та культурну 
систему.

Важливою адміністративно-терито-
ріальною одиницею є місто. Місто — це 
великий населений пункт (від 10 тис. 
осіб), що має власне комунальне госпо-
дарство, житловий фонд і мережу соці-
ально-культурних закладів; адміністра-
тивний, промисловий, торговельний і 
культурний центр. До того ж місто, як 
село і селище, є ба зовою територією 
територіальної громади. 

У складі міст можуть створюватися 
та ліквідовуватися райони у містах. 
Вони створюються з метою оптималь-
ного вирішення територіальною грома-
дою міста питань місцевого значення та 
більш ефективного управління містом. 
Натомість, ліквідація районів у містах, 
як це, до прикладу, трапилось у 2010 р. 
у м. Києві, обґрунтовується економією 
коштів та оптимізацією системи місце-
вого самоврядування, хоча на практиці 
не рідко переслідує мету централізації 
публічної влади у столиці.

Особливості правового статусу сто-
лиці України — м. Києва зумовлені 
додатковими повноваженнями відпо-
відних органів у зв’язку зі здійсненням 
ним столичних функцій. Українські 
правознавці стверджують, що м. Київ, 
відповідно до Конституції і Закону 
України «Про столицю України – міс-
то-герой Кив», наділене спеціальним 
статусом столиці України, є її політич-
ним і адміністративним центром, при-

рівняним за значенням до символу 
незалежної держави, наділене додат-
ковими функціями і повноваженнями 
[5, 4].

Наступною базовою для терито-
ріальних громад одиницею є селище, 
тобто населений пункт, як правило, 
розташований при промислових під-
приємствах, будовах, залізничних вуз-
лах, гідротехнічних спорудах, підпри-
ємствах із переробки сільськогос-
подарської продукції тощо, що має 
власну комунальну і соціальну інфра-
структуру.

З точки зору соціально-економіч-
ного розвитку селища є найбільш 
вразливими у сенсі владоспромож-
ності адмі ністративно-терито ріаль-
ними одиницями. Адже за роки неза-
лежності України підприємства, заво-
ди, фабрики, залізничні вузли, гідро-
технічні споруди, що мали визна чальний 
вплив на формування місцевих бюдже-
тів, працевлаштування жителів відпо-
відних територіальних громад, розви-
ток комунальної та соціальної струк-
тури, закрилися або зменшили обсяг 
своєї роботи. Особливо помітною ця 
тенденція стала у промислових регіо-
нах на Сході України і призвела до 
появи низки депресивних селищ. 
У цьому сенсі позитивним для України 
вбачається досвід сусідньої Польщі, 
яка відроджує депресивні після згор-
тання промисловості селища та міста 
шляхом створення в них технопарків, 
«інкубаторів для дрібних підприєм-
ців» тощо. 

Найдрібнішою та найчисленнішою 
адміністративно-територіальною оди-
ницею України є село. Селами є населе-
ні пункти зі сталим складом жителів, 
зайнятих здебільшого сільським госпо-
дарством, рідше — народними промис-
лами або санаторно-курортною спра-
вою, в яких місцеве самоврядування 
здійснюється сільською радою та сіль-
ським головою.
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У свою чергу, території міст, селищ, 
сіл можуть поділятися на окремі 
мікрорайони та інші мікроструктури, 
які не є адміністративно-територіаль-
ними одиницями України: вулиці, 
квартали, житлові масиви тощо. Не 
вважаються адміністративно-терито-
ріальними одиницями хутори, двори 
й інші невеликі поселення, що мають 
тимчасовий характер, а також посе-
лення службового призначення в сис-
темі певної галузі народного господар-
ства.

Найменування і перейменування 
населених пунктів та інших адміні-
стративно-територіальних одиниць 
здійснюється Верховною Радою Украї-
ни з урахуванням їх історичних, гео-
графічних, культурних, національних, 
побутових та інших місцевих особли-
востей. Після проголошення незалеж-
ності України стійкою стала тенденція 
щодо повернення адміністративно-
територіальним одиницям їх тради-
ційних історичних назв.  

Присвоєння ж адміністративно-
територіальним одиницям наймену-
вань із метою увічнення пам’яті найви-
датніших державних, громадсько-
політичних діячів, захисників вітчиз-
ни, діячів науки і культури може 
проводитися тільки посмертно і лише 
у виняткових випадках з урахуванням 
думки громадян, які проживають на 
території відповідної адміністративно-
територіальної одиниці [6, 341]. При 
цьому передбачуваним трендом щодо 
перейменування адміністративно-
тери торіальних одиниць найближчим 
часом стане прагнення окремих тери-
торіальних громад увіковічнити 
пам’ять героїв Революції гідності та 
антитерористичної операції на Сході 
України у 2014 р.

Розглянувши унормовану в чинній 
Конституції України систему адміні-
стративно-територіального устрою 
України, можна виокремити низку 

актуальних проблем, які вимагають 
нагального розв’язання. По-перше, 
конституйований нині адміністратив-
но-правовий устрій України не узго-
джується з положеннями Конституції 
України про місцеве самоврядування, 
зокрема, із конституційно-правовим 
статусом  територіальних громад і їх 
системою. Адже стаття 140 Конститу-
ції України визначає місцеве самовря-
дування як право територіальних гро-
мад — жителів села чи добровільного 
об’єднання у сільську громаду жителів 
кількох сіл, селища та міста — само-
стійно вирішувати питання місцевого 
значення [2]. Відповідно, такі адміні-
стративно-територіальні одиниці, як 
район і область формально не мають 
власних територіальних громад, а 
представляють «спільні інтереси тери-
торіальних громад», що входять до їх 
складу.

Таким чином, Конституція України 
де-факто закріплює з 1996 р. «перехід-
ну» трирівневу систему місцевого 
самоврядування: 1) територіальні гро-
мади сіл, селищ, міст, включаючи міс-
та Київ і Севастополь, які відтворені в 
межах відповідних адміністративно-
територіальних одиниць; 2) райони і 
області, що представляють спільні 
інтереси розміщених на їх території 
громад; 3) Автономна Республіка 
Крим, яка очевидно має представляти 
на рівні своїх органів спільні інтереси 
громадської спільноти автономії — 
усіх територіальних громад, націо-
нальних меншин, конфесій, мовних 
груп, що функціонують на території 
Криму. Також нині складно визначити 
роль і місце у вище охарактеризованій 
системі територіальної організації 
публічної влади в Україні такої адміні-
стративно-територіальної одиниці, як 
райони у містах. З одного боку, такі 
райони не можуть представляти 
«спільні інтереси територіальних гро-
мад» за визначенням, а з другого — 



101• ПРАВО УКРАЇНИ • 2014 • № 9 •

СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНОЇ…

маємо позитивний досвід роботи 
районних рад у містах-мегаполісах.

По-друге, успадкованою Україною 
ще з часів СРСР, але донині не виріше-
ною залишається проблема терито-
ріальних громад-«матрьошок», коли 
нашарування адміністративно-терито-
ріальних одиниць — розміщення на 
території міст чи районів у місті інших 
міст, селищ і сіл внаслідок розширен-
ня меж перших — призвело до існуван-
ня територіальних громад усередині 
іншої територіальної громади. Такі 
випадки дефекту системи адміністра-
тивно-територіального устрою України 
є непоодинокими — на сьогодні в 
Україні їх 88. Найбільш відомими є 
приклади існування територіальних 
громад-«матрьошок» у Іллічівську, 
Ірпені, Кривому Розі, Луганську, 
Маріуполі, Сімферополі, Ялті та ін.

При цьому відповідні проблеми не 
лише ускладнюють систему адміні-
стративно-територіального устрою 
України, а й погіршують функціону-
вання місцевого самоврядування у 
громадах-«мат рьошках», де гостро 
стоять питання формування і вико-
нання місцевих бюджетів, комуналь-
ної власності, власності на землю, 
водовідведення тощо. Очевидно, що 
реформа місцевого самоврядування в 
Україні та територіальної організації 
публічної влади має подолати цей ата-
візм радянської доби.

По-третє, важливою для системи 
ад мі ністративно-територіального устрою 
України є проблема столиці України. 
Частина 2 ст. 1 Закону України «Про 
столицю України — місто-герой Київ» 
встановлює, що місто Київ як столиця 
України є політичним та адміністра-
тивним центром держави. Розміщення 
в Києві вищих, насамперед представ-
ницьких органів державної влади, 
зумовлює собою високий рівень полі-
тичної активності як під час виборів, 
так і у міжелекторальний період. Це 

дозволяє стверджувати, що Київ є 
політичним центром держави.

До того ж як столиця держави Київ 
є головним місцем проведення загаль-
нодержавних мітингів, демонстрацій, 
страйків. Нагадаємо, що в 2004 і 
2014 рр. саме у столиці відбулися про-
тестні виступи громадян проти неде-
мократичних політичних режимів. 
У столиці також традиційно прово-
дять головні зустрічі вищих посадових 
осіб держави із представниками інших 
держав, підписання важливих міжна-
родних договорів, міжнародні форуми, 
конференції, саміти. Столиця України 
є місцем створення та реєстрації полі-
тичних партій, а також місцем діяль-
ності їх головних осередків.

Ще однією важливою юридичною 
ознакою міста Києва як столиці Украї-
ни є те, що воно є місцем розташуван-
ня резиденції глави держави — Пре-
зидента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України, 
Конституційного Суду України, Вер-
ховного Суду України, центральних 
органів державної влади, дипломатич-
них представництв іноземних держав 
та міжнародних організацій в Україні 
[7, 13–14].

Як правило, столиці різних держав 
світу не лише виокремлюються в само-
стійну адміністративну чи федеральну 
одиницю, а й мають столичний округ, 
що дозволяє урівняти статус столиці з 
іншими адміністративно-територіаль-
ними одиницями чи суб’єктами феде-
рації, відокремленими від столиці. До 
прикладу, Астана — у Казахстані, 
Вашингтон — у США (федеральний 
округ Колумбія), Відень — у Австрії, 
Сеул — у Південній Кореї тощо. 
Натомість, згідно з ч. 3 ст. 4 Закону 
України «Про столицю України — міс-
то-герой Київ» місто Київ є не лише 
столицею України, а й адміністратив-
ним центром Київської області. Саме в 
Києві розташовані Київська обласна 
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рада і Київська обласна державна адмі-
ністрація та їх органи.

З урахуванням особливого статусу 
міста Києва як міста-регіону, тобто 
статусу, рівноцінного області, цікавим 
є те, що Київська область є єдиним 
регіоном, органи влади якого фактич-
но розташовані за її межами. У зв’язку 
з цим неодноразово порушувалося 
питання щодо перенесення адміністра-
тивного центру Київської області. Так, 
29 червня 2010 р. у Верховній Раді 
України зареєстровано проект Поста-
нови Верховної Ради України № 6594 
«Про утворення міста Ірпеня Київської 
області», яким пропонується утворити 
у Київській області місто Ірпінь за 
рахунок об’єднання в межах існуючих 
міст Буча, Ірпінь з селищами міського 
типу Ворзель, Гостомель, Коцю бин-
ське та надати йому статус адміністра-
тивного центру області.

Також за ініціативою Київської 
обласної державної адміністрації в 
2010 р. пропонувалося перенесення 
адміністративного центру Київської 
області у місто Біла Церква. Крім Білої 
Церкви, Київська обласна державна 
адміністрація розглядає можливість 
перенесення адміністративного цен-
тру Київської області до міст Бори с-
поля, Вишгорода або Броварів. Мали 
місце й інші схожі ініціативи.   

До того ж слід звернути увагу, що 
місто Київ одночасно має й третій ста-
тус у системі адміністративно-терито-
ріального устрою України — статус 
адміністративного центру Києво-
Свято шинського району, у зв’язку з 
чим пропонується його перенесення зі 
столиці у місто Вишневе.

Наведені проблеми добре відомі 
державній владі та місцевому самовря-
дуванню, інститутам громадянського 
суспільства та пересічним громадянам, 
киянам. Разом із тим їх конструктивне 
вирішення вимагає, на нашу думку, 
політичної волі щодо проведення сис-

темної реформи місцевого самовряду-
вання та територіальної організації 
влади, значних фінансових коштів, а 
також належного законодавчого, орга-
нізаційного і наукового супроводу.

На сьогодні слід констатувати пози-
тивні зрушення щодо розв’язання цих 
і інших проблем удосконалення систе-
ми адміністративно-територіального 
устрою, територіальної організації 
публічної влади і місцевого самовря-
дування в Україні. Йдеться про сер-
йозні кроки, ініційовані Президентом 
України і Кабінетом Міністрів України 
в контексті внесення главою держави 
у червні 2014 р. на розгляд парламен-
ту законопроекту про внесення змін 
до Конституції України (щодо повно-
важень органів державної влади та 
місцевого самоврядування) [8], який 
розвиває урядові ініціативи щодо 
ре фор ми місцевого самоврядування та 
вдоско на лення територіальної органі-
зації публічної влади в Україні, а також 
інші законодавчі ініціативи у цій сфері. 
Зупинимося на окремих із них.

По-перше, щодо оптимізації систе-
ми адміністративно-територіального 
устрою з системою місцевого самовря-
дування та щодо їх взаємопосилення 
заслуговує на увагу та підтримку кон-
ституційна ініціатива Президента 
України П. Порошенка, відображена в 
законопроекті про внесення змін до 
Конституції України (щодо повнова-
жень органів державної влади та міс-
цевого самоврядування), а також у 
Концепції реформування місцевого 
самоврядування та територіальної орга-
нізації влади в Україні, затвердженої 
розпорядженням Кабінету Міні ст рів 
України від 1 квітня 2014 р. № 333-р [9].

Зокрема, відповідна Концепція 
справедливо акцентує призначення 
системи адміністративно-правового 
устрою — утвердження обґрунтованої 
територіально-просторової основи для 
діяльності органів місцевого самовря-
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дування та органів виконавчої влади, 
здатних забезпечити доступність 
та належну якість публічних послуг, 
що надаються такими органами, а 
також необхідної для цього ресурсної 
бази. Задля цього передбачається 
запровадження нової, синхронізованої 
з системою територіальних громад в 
Україні, трирівневої системи адміні-
стративно-територіального устрою, 
структурними елементами якої мають 
стати область, район, громада. При 
цьому під громадою Концепція пропо-
нує розуміти утворену в порядку, 
визначеному законом, адміністратив-
но-територіальну одиницю, яка охоп-
лює один або декілька населених пунк-
ти (село, селище, місто), а також при-
леглі до них території [9].

Більш вдало, на наше переконання, 
положення про принципи функціону-
вання та дієвості унормовується в 
законопроекті про внесення змін до 
Конституції України (реєстраційний 
№ 4178а). Зокрема, ст. 132 цього зако-
нопроекту визначає, що адміністра-
тивно-територіальний устрій України 
ґрунтується на засадах єдності та 
цілісності державної території, децен-
тралізації у здійсненні державної 
влади, повсюдності та спроможності 
місцевого самоврядування, сталого 
розвитку адміністративно-терито-
ріальних одиниць, з урахуванням їх 
історичних, економічних, екологічних, 
геогра фічних і демографічних особли-
востей, етнічних і культурних тради-
цій. При цьому систему адміністратив-
но-територіального устрою України, 
відповідно до ст. 133 законопроекту, 
мають становити такі адміністратив-
но-територіальні одиниці: 1) регіони, 
2) райони, 3) громади [8].

Такий підхід має не лише важливе 
значення для практики здійснення 
місцевого самоврядування та посилен-
ня його владоспроможності, а й є важ-
ливим з огляду на визначення суб’єкт-

но-об’єктного складу відповідних кон-
ституційних правовідносин. Адже 
суб’єктом правовідносин завжди є 
особа (у нашому випадку — житель), 
соціальні спільноти (територіальні 
громади, інститути громадянського 
суспільства) та органи публічної влади 
(органи місцевого самоврядування, їх 
посадові особи), тобто учасники пра-
вовідносин наділені правосуб’єктністю 
[10]. Натомість, привнесене ще з 
радянського державного права поло-
ження про правосуб’єктність терито-
рій і адміністративно-територіальних 
одиниць, відтворене в чинному зако-
нодавстві через визначення прав і 
обов’язків, компетенції, повноважень 
адміністративно-територіальних оди-
ниць, є щонайменше дискусійним.

По-друге, цілком очевидно, що 
нинішня розлога, але надмірно подріб-
нена  система адміністративно-терито-
ріального устрою України дисонує з 
реаліями здійснення місцевого само-
врядування в Україні, зумовленими 
впливом економічних, бюджетних, 
матеріально-технічних, демографіч-
них, соціальних, а на сьогодні й вій-
ськово-політичних чинників. При 
цьому зникнення з мапи України бага-
тьох адміністративно-територіальних 
одиниць, переважно сіл і селищ, зали-
шається на сьогодні, на жаль, єдиною 
деструктивною альтернативою добро-
вільному об’єднанню територіальних 
громад. 

У цьому напрямі Кабінетом Міні-
стрів України і Верховною Радою 
України здійснено важливі законодав-
чі ініціативи щодо унормування про-
цедури добровільного об’єднання 
територіальних громад. У червні 
2014 р. Верховна Рада України розгля-
нула в першому читанні та прийняла 
за основу проект Закону України «Про 
добровільне об’єднання територіаль-
них громад», що передбачає встанов-
лення основних умов об’єднання тери-
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торіальних громад, порядку його іні-
ціювання, порядку утворення об’єдна-
ної територіальної громади та порядку 
діяльності органів місцевого самовря-
дування в об’єднаній територіальній 
громаді до формування нових органів. 
У цьому законопроекті також урегу-
льовуються питання правонаступни-
цтва, управління об'єктами комуналь-
ної власності, формування бюджету, 
форми державної підтримки, зокрема 
фінансової [11]. Не вдаючись до кри-
тичного аналізу цього законопроекту, 
зазначимо, що доопрацювання та при-
йняття закону про добровільне 
об’єднання територіальних громад має 
синхронізуватися з роботою Парла-
менту над проектами законів України 
«Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про місцевий референдум» 
та «Про адміністративно-територіаль-
ний устрій України».  

По-третє, як уже зазначалося, ство-
рення столичного округу, а також 
визначення адміністративного центру 
Київської області та Києво-Свя то-
шинського району має стати важли-
вим компонентом реформи місцевого 
са моврядування та вдосконалення сис-
теми адміністративно-територіального 
устрою. Винесення цих проблем за 
межі започаткованих Президентом і 
Урядом реформ врешті знівелює очіку-
вані від реформи результати — запро-
вадження владоспроможного і повсюд-
ного місцевого самоврядування.

У зв’язку з пошуком шляхів вирі-
шення військово-політичної кризи на 
Сході та Півдні України і з метою 
забезпечення реальних і зримих меха-
нізмів децентралізації влади вбачаєть-
ся можливим розглянути досить неор-
динарну і неоднозначну, дискусійну, 
але креативну державотворчу практи-
ку країн, що пережили схожі кризи. Її 
зміст полягає в розділенні столичних 

функцій і створенні більш ніж однієї 
столиці в державі.   

До прикладу, в Південно-Африкан-
ській Республіці (ПАР) адміністра-
тивна столиця розташована в Преторії, 
законодавча влада — в Кейптауні, а 
судова — в Блумфонтейні, що стало 
результатом компромісу, який поклав 
у 1910 р. початок державності ПАР. 
Більше ніж одну столицю через істо-
ричні обставини й особливості націо-
нального державного будівництва 
мають і такі держави світу, як Болівія — 
міста Сукре, Ла-Пас і Ямусукро, 
Нідерланди — міста Амстердам і Гаага, 
Чилі — міста Сантьяго і Вальпараїсо 
тощо. Окремі держави світу мають 
конституційну та фактичну столиці. 
Так, у Японії офіційною столицею є 
Токіо, але важливий вплив на суспіль-
не та державне життя має й місто 
Кіото — давня столиця цієї країни; 
Держава Ізраїль вважає своєю єдиною 
столицею місто Ієрусалим, хоча фак-
тична столиця знаходиться в Тель-
Авіві; офіційною столицею Німеччини 
після її об'єднання є Берлін, хоча вищі 
судові органи знаходяться в місті 
Карлсруе, а окремі міністерства — в 
місті Бонн [7, 9–10].

Предмет і обсяг однієї статті не 
дозволяє вичерпно дослідити всі 
проб леми теорії та практики системи 
адміністративно-територіального 
устрою України. Водночас такі консти-
туційно-правові дослідження мають 
сприяти реформі місцевого самовря-
дування та вдосконаленню територі-
альної організації публічної влади в 
нашій державі, висвітлювати кращі 
конституційні практики держав — 
учасниць ЄС та інших країн світу в 
цій сфері конституційного ладу та 
допомагати запобігти помилкам і про-
рахункам у реалізації відповідних 
реформ.        
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Федоренко В. Л. Система адміністративно-територіального устрою України: 
проблеми конституційної теорії та практики

Анотація. Стаття присвячена актуальним проблемам системи і структури адміністра-
тивно-територіального устрою України. На основі вітчизняного та зарубіжного досвіду 
державного будівництва аналізуються передумови формування моделей територіально-
го устрою та тенденції їх подальшої модернізації. Досліджуються питання співвідношення 
категорій «територіальний устрій» і «адміністративно-територіальний устрій».

Визначається система адміністративно-територіального устрою України та його внут-
рішня побудова, здійснюється конституційно-правова характеристика адміністративно-
територіальних одиниць. Досліджуються проблеми вдосконалення системи адміністра-
тивно-територіального устрою в контексті конституційних ініціатив Президента України 
щодо децентралізації територіальної організації публічної влади і реформування місце-
вого самоврядування.

Ключові слова: територія України, територіальний устрій, адміністративно-територі-
альний устрій, система адміністративно-територіального устрою України, структура адмі-
ністративно-територіального устрою, адміністративно-територіальна одиниця, реформа 
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Аннотация. Статья посвящена актуальным проблемам системы и структуры админи-
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ЯК НАМ РЕФОРМУВАТИ 
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ

Як підтверджує світовий досвід, 
адекватна адміністративно-те-
ри торіальна структура країни, 

адаптована до сучасних загальносвіто-
вих викликів часу, зокрема, вимог демо-
кратизації суспільного життя, децен-
тралізації влади, ефективного викорис-
тання природної, господарської та істо-
рико-культурної самобутності окремих 
територій, створює передумови для 
вирішення ключових завдань поступу. 
Серед них — людський розвиток, забез-
печення сталої соціально-економічної 
динаміки, територіальної цілісності, 
соціальної стабільності, екологічної 
рівноваги, національної безпеки. Але 
існуючий в Україні адміністративно-
територіальний устрій не дозволяє 
вирішувати ці завдання.

Спрямованість реформування за- 
зна ченого устрою має визначатися 
стратегічною метою розвитку України. 
На жаль, за всі роки незалежності така 
мета так і не була сформульована. Ще 
20 років тому тодішній Прем’єр-
міністр України Л. Кучма запитував: 
«Скажіть, що треба збудувати?». Але 
відповіді досі немає. Враховуючи 
сучасні світові тенденції цивілізацій-
ного поступу, її генеральною спрямо-
ваністю, головним змістом має бути 
людиноцентричність. Тому, на нашу 

думку, стратегічна мета має полягати у 
створенні та підтриманні повноцінно-
го життєвого середовища за стандарта-
ми розвинутих країн. Така багатомірна 
мета, яка охоплює всі сторони життя 
людини і має реалізовуватися на всіх 
просторових рівнях (загальнодержав-
ному, регіональному, місцевому), 
від об ражає у збалансованому вигляді 
базо ві соціальні, екологічні, економіч-
ні та політичні критерії розвитку сус-
пільства.

Наявність вказаної мети забезпечує 
можливість підвищення системності, 
яка необхідна для реалізації законо-
давчої та управлінської діяльності, 
обґрун тування послідовності прове-
дення реформ, переліку та черговості 
розробки та прийняття законодавчих 
актів, змісту оперативної та стратегіч-
ної діяльності органів виконавчої 
влади та органів місцевого самовряду-
вання, визначення загального вектора 
розвитку всіх галузей економіки і 
територій та цілеспрямування на її 
досягнення відповідних прогнозів і 
програм. Для кожної з них важливою є 
її територіальна складова, адже всі 
вони мають враховувати просторові 
відмінності функціонування та управ-
ління своєю сферою діяльності, а 
також забезпечувати їх конкурентно-
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здатність. Тому необхідне формування 
адміністративно-територіальних струк-
тур різного рівня — внутрішньо збалан-
сованих і взаємопов’язаних просторо-
вих поєднань населення, соціальної, 
економічної, екологічної сфер, які 
матимуть достатній потенціал зрос-
тання, де створюються сприятливі 
умови для життєдіяльності суспіль-
ства і в межах яких мають здійснювати 
свої повноваження відповідні органи 
виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування.

Формування вказаних територіаль-
них структур створює передумови для 
вирішення гостро актуального завдан-
ня — децентралізації та демократизації 
влади із залученням громадян до прий-
няття управлінських рішень, із повно-
цінним задоволенням їх інтересів в 
усіх сферах життєдіяльності, налаго-
дженням солідарної відповідальності 
всіх суб’єктів суспільного розвитку 
(влада, бізнес, громадяни) за динаміч-
ний поступ країни, її регіонів та тери-
торіальних громад. 

Таким чином, ключовим завданням 
трансформації країни, вирішення якого 
має сформувати просторову основу для 
здійснення всіх реформ, забезпечити 
удосконалення територіальної органі-
зації влади для налагодження ефектив-
ного управління суспільним розвит-
ком, є удосконалення адміністративно-
територіального устрою.

Критерієм проведення реформи 
мають бути передусім інтереси люди-
ни: забезпечення комфортного і без-
печного життя кожного українського 
громадянина, створення умов для 
надання населенню всього комплексу 
якісних і недорогих адміністративних і 
соціальних послуг. Але слід врахову-
вати, що хоча в сучасних умовах роз-
виток економіки не є метою, а тільки 
засобом суспільного розвитку, в межах 
нових утворень, з одного боку, мають 
бути наявні передумови для економіч-

ного зростання, але, з другого — їх 
функціонування можливе лише на базі 
такого зростання. 

Винятково важливо адекватно сфор-
мулювати мету реформування адміні-
стративно-територіального устрою. 
Очевидно, що надання послуг насе-
ленню — це не мета, а лише засіб вирі-
шення завдань цієї реформи. Тому, на 
нашу думку, необхідно уточнити її цілі 
й завдання, нейтралізувати можливі 
ризики на шляху реалізації. На наше 
переконання, одними із її найважливі-
ших завдань є забезпечення кожному 
громадянинові, незалежно від місця 
його проживання, рівних можли востей 
для здобуття якісної освіти, розвит ку 
культури.

Однак для понад 2/5 жителів 
України, які проживають у сільській 
місцевості і в малих міських поселен-
нях, ці можливості обмежені. Адже в 
умовах, коли економічне зростання 
супроводжується дедалі більшим замі-
щенням фізичної праці розумовою, 
розподіл суспільних благ і функціону-
вання соціальних ліфтів залежать від 
доступу людей до освіти. Така ситуа-
ція загрожує небезпечним зростанням 
соціальної нерівності, наростанням 
агресивності в суспільстві, звужує 
можливості його ефективного розви-
тку. 

Видатний український вчений 
М. Туган-Барановський стверджував, 
що завдання влади — забезпечити 
добробут громадян і зростання їх  
культурного рівня. 

Розвиток культури має сприяти 
усвідомленню громадянами необхід-
ності відмови від споживацької моделі 
поведінки. Без цього до 2050 р. потре-
би людства сягатимуть 2/3 ресурсів 
планети, що створюватиме загрозу 
існуванню сучасної цивілізації [1, 48].

Як свідчить сучасна політична 
нестабільність в Україні, для нас особ-
ливо важливо подолати небезпечно 
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разючі відмінності у доходах і умовах 
життя в цілому не тільки між окреми-
ми соціальними групами населення, а 
й між територіями. За матеріалами 
доповіді «Глобальні ризики», яка була 
підготовлена до Всесвітнього еконо-
мічного форуму в Давосі, соціальна 
нерівність для людства на 43 % ймо-
вірніша, ніж природні катаклізмі, та на 
15 % більш руйнівна, ніж цунамі і 
повені [1, 48].

Ці та інші види діяльності вико-
навчих органів влади та органів міс-
цевого самоврядування мають бути 
системно відображені у меті рефор-
мування і зафіксовані в його повно-
важеннях на всіх територіальних рів-
нях на основі принципу субсидіарно-
сті. Має бути забезпечена просторо-
во-часова рівнодоступність усіх 
громадян (незалежно від їх місця про-
живання) до ресурсів розвитку люд-
ського потенціалу. 

Мінімізація витрат часу на одер-
жання послуг — надважливе соціальне 
завдання. К. Маркс говорив, що в сус-
пільстві майбутнього мірилом багат-
ства буде кількість вільного часу. Тому 
при визначенні основних параметрів 
нових адміністративно-територіаль-
них одиниць нормуватись мають 
перед усім кількісні показники цієї 
доступності (гранично припустимі 
витрати часу на одержання послуг), а 
також людність центру вказаної оди-
ниці, від чого залежать якість та ефек-
тивність надання послуг, можливість 
залучити та зберегти кваліфіковані 
кадри для сфери послуг тощо. Має 
враховуватися й межа економічної 
доцільності функціонування закладів 
із надання послуг, що вимагає певних 
мінімальних обсягів їх завантаження 
(тобто відповідної чисельності насе-
лення), й неоднаковість частоти попи-
ту на різні види послуг. Це робить 
неможливим надання всього спектру 
послуг громадянам у кожному населе-

ному пункті, створення у них всіх 
закладів соціально-культурного обслу-
говування населення і обґрунтовує 
певну ієрархічну градацію у розміщен-
ні комплексів цих закладів.

Все це обґрунтовує доцільність збе-
реження конституційної триланкової 
структури адміністративно-терито-
ріального устрою країни, але при 
поступовому укрупненні кожної ланки 
та певному коригуванні їх функціо-
нального призначення.

Таке укрупнення обумовлюється й 
доцільністю адаптувати систему адмі-
ністративно-територіального устрою 
України до прийнятої в ЄС у 1988 р. 
номенклатури територіальних одиниць 
із певними кількісними показниками, 
які використовуються для співставлен-
ня рівнів розвитку регіонів та визна-
чення необхідності й обсягу фінансової 
допомоги зі структурних фондів спіль-
ноти — NUTS (Nomenclature of Territorial 
Units for Statistical Purposes).

Як відомо, залежно від частоти 
попиту вирізняються унікальні, епізо-
дичні та періодичні послуги. Як прави-
ло, перші надають у столиці країни, 
другі та треті, відповідно, в регіональ-
них та субрегіональних центрах. 

Повсякденні послуги мають нада-
ватися громадянам безпосередньо у 
місцях їх проживання. 

На підставі пріоритетності крите-
рію доступності громадян до об’єктів 
із надання послуг, реформування адмі-
ністративно-територіального устрою 
має полягати у:

• послідовній передачі частини 
функцій із надання відповідних (уні-
кальних, епізодичних, періодичних) 
послуг населенню з кожного більш 
високого рівня адміністративно-тери-
торіального устрою на більш низький;

• згущенні центрів із надання зазна-
чених послуг, які випливають із цього, 
та укрупненні адміністративно-тери-
торіальних утворень.
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Що стосуються адміністративних 
послуг, то вже у 2015 р. 40 % із них 
громадяни мають отримувати без від-
відування чиновника — через систему 
електронного управління. Звичайно, 
рівень комп’ютеризації сіл поки що 
недостатній, але є пошта, яка вже вико-
нує ці функції.

Визначення складу і меж адміні-
стративно-територіальних одиниць має 
спиратися на вирішення схем плану-
вання території регіонів та районів, які 
розробляються відповідно до Закону 
України «Про регулювання містобудів-
ної діяльності». Вони містять пропози-
ції щодо формування і розвитку систем 
розселення різного рівня. У результаті 
визначається сукуп ність існуючих 
адміністративно-територіальних оди-
ниць, що мають спільні міжрегіональні, 
регіональні і внутрішньорегіональні 
інтереси. Стаття 5 цього Закону зазна-
чає, що програми розвитку регіонів та 
населених пунктів, програми господар-
ського, соціального та культурного роз-
витку повинні узгоджуватися із такими 
роботами.

Система розселення (як ареал фор-
мування життєвого середовища) — це 
територіально зосереджена сукупність 
поселень з оточуючим їх простором, 
яка історично склалася (або склада-
ється) в Україні на основі сталих функ-
ціональних взаємозв’язків (виробни-
чих, трудових, культурно-побутових, 
рекреаційних тощо) та спільності 
тяжіння до центра системи, який 
фоку сує зазначені вище взаємозв’язки, 
здійснює їх достатньо розвиненою 
мережею транспортної інфраструкту-
ри та характеризується найбільшою 
кількістю населення та вищим у систе-
мі адміністративним статусом, еконо-
мічним і соціально-культурним потен-
ціалом. 

Законом України «Про Генеральну 
схему планування території України» 
встановлено, що базовими видами 

таких утворень є, зокрема, загально-
державна, міжобласні, міжрайонні, 
місцеві системи розселення.

Важливо зрозуміти, у чому полягає 
зміст реформування адміністративно-
територіального устрою на різних про-
сторових рівнях.

Існуючі центри адміністративно-
територіальних одиниць вищого 
рівня — Автономної Республіки Крим, 
областей — хоча формально мають 
однакові повноваження, значно відріз-
няються один від одного за потенціа-
лом та можливостями стимулюючого 
впливу на «свої» території. 

Аналіз засвідчує наявність у світі 
сталих тенденцій метрополізації роз-
витку, що обумовлюється концентра-
цією в найбільших містах основних 
сучасних чинників соціально-еконо-
мічного зростання країни, які діють у 
глобалізованому просторі. Окрім сто-
лиць, такі міста мають і вже частково 
реалізують потенціал перетворення у 
полюси розвитку європейського зна-
чення.

Україна — найбільша за площею 
території країна в Європі, а її столиця 
зміщена до півночі. Для наближення до 
населення осередків із надання йому 
частини столичних послуг та запобі-
гання гіпертрофованого зростання 
Києва доцільний розвиток відповідно-
го со ціаль но-культурного потенціалу 
Харкова, Дніпропетровська, Одеси, 
Донецька, Львова, які вже зараз дублю-
ють частину столичних функцій. У них 
функціонують відділення НАН Украї-
ни, класичні університети, клініки, 
науково-дослідні інститути Ака демії 
медичних наук, національні оперні 
театри тощо, що фінансуються з дер-
жавного бю джету.

Слід зазначити, що в 1929 р. в Украї-
ні практично в цих же межах було 
створено сім областей.

Вказані міста відносно рівномірно 
розташовані у східній частині країни. 
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У просторі між Києвом і зміщеними до 
кордонів Львовом та Одесою відсутній 
такий центр. У Генеральній схемі про-
понується, що в перспективі до числа 
дублерів столиці можна віднести і 
місто Вінницю. Таким чином, унікаль-
ні послуги зможуть надаватися не 
тільки в Києві, а ще в п’яти-шести міс-
тах. У Генеральній схемі вони розгля-
даються як центри міжобласних сис-
тем розселення і в далекій перспективі 
можуть стати ядрами формування 
адміністративно-територіальних оди-
ниць вищого рівня. Цей статус збере-
жуть і Автономна Республіка Крим, 
міста Київ і Севастополь.

Доцільність укрупнення другої 
ланки адміністративно-територіально-
го устрою, яка формується у межах 
міжрайонних систем розселення, обу-
мовлюється:

• недостатнім соціально-економіч-
ним потенціалом переважної більшо-
сті районних центрів;

• нерозвиненістю закладів соціаль-
ної сфери, що унеможливлює повно-
цінне надання комплексу епізодичних 
послуг населенню прилеглих терито-
рій;

• периферійним розташуванням 18 
із 24 обласних центрів, що суттєво 
знижує якість виконання ними цент-
ральних адміністративних, господар-
ських та культурно-побутових функ-
цій (Одеса, Ужгород, Запоріжжя 
та ін.).

У зв’язку з цим для забезпечення 
60-хвилинної транспортної доступно-
сті таких центрів необхідне поступове 
ущільнення (приблизно вчетверо) їх 
мережі. По суті, центри адміністратив-
но-територіального устрою другого 
рівня мають перебрати на себе надан-
ня тієї номенклатури послуг населен-
ню в зоні свого впливу, яку сьогодні 
надають пересічні обласні центри. Для 
реалізації своїх функцій центри таких 
утворень повинні мати відповідний 

потенціал, який здатний забезпечити 
прискорений розвиток другого ешело-
ну полюсів зростання, урівноважуючи 
просторову структуру господарського 
комплексу України. До складу запро-
понованої мережі центрів мають вхо-
дити другі за чисельністю населення 
міста, інші поселення обласного (рес-
публіканського) значення, перелік 
яких встановлений Генеральною схе-
мою планування територій України 
(наприклад, Біла Церква в Київській 
області, Ковель у Волинській, Кривий 
Ріг, Нікополь, Павлоград у Дніпро-
петровській областях та ін.). 

Зарубіжний досвід свідчить, що 
точками зростання тут мають стати 
місцеві вищі навчальні заклади, на базі 
яких створюються наукові, дослід-
ницькі, технологічні парки. Вони слу-
гуватимуть інструментами державної 
політики щодо підсилення у межах 
регіональної економіки інноваційних 
процесів. В Європі спостерігається 
тенденція до створення таких парків у 
деградованих чи промислово-депре-
сивних районах [2, 71–72].

Формування нових укрупнених 
адміністративно-територіальних оди-
ниць нижчого рівня — найбільш 
нагальне і складне завдання, тим біль-
ше, що воно тісно пов’язане з майбут-
нім найбільш проблемної територіаль-
ної громади — сільської. Основним 
критерієм їх становлення, просторо-
вою основою яких мають стати місцеві 
системи розселення, є забезпечення 
формування реального суб’єкта місце-
вого самоврядування — територіаль-
ної громади, яка матиме необхідні 
фінансові та матеріальні можливості 
для виконання своїх функцій і надан-
ня населенню публічних послуг на 
рівні гарантованих соціальних стан-
дартів. Це потребує укрупнення існу-
ючої мережі низових адміністративно-
територіальних одиниць, адже пере-
важна більшість територіальних гро-
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мад (передусім сільські, селищні, 
малих міст) не має фінансово-еконо-
мічної самодостатності для реалізації 
покладених на них Конституцією 
України, Законом України «Про місце-
ве самоврядування в Україні» повно-
важень. 

На місцевому рівні має надаватися 
комплекс публічних послуг — повсяк-
денних і стандартно-періодичних: час-
тина перших (залежно від людності 
поселення та інших обставин) на даєть-
ся від об’єктів соціальної інфраструк-
тури, які безпосередньо розміщуються 
в самому селі, а інші — на міжпоселен-
ській основі, коли вказані об’єкти 
обслуговують населення декіль кох 
населених пунктів — як сільських, так 
i міських. 

Нормативні витрати часу на одер-
жання перелічених вище видів послуг 
не повинні перевищувати 30 хвилин. 
Ця доступність може бути або пішо-
хідною (при відстані до 2 км), або 
транспортною. 

На підставі функцій цих утворень 
принципово можливе формування 
низової ланки адміністративно-терито-
ріального устрою на базі існуючих 
адміністративних районів. Але райони 
України розрізняються один від одного 
за чисельністю та щільністю населення, 
площею та конфігурацією території, 
наявністю інших (крім райцентру) 
міських поселень, їх облаштованістю 
об’єктами соціальної інфра структури 
та зручністю розташування відносно 
територій, які вони мають обслуговува-
ти, виробничою базою, бюджетною 
забезпеченістю, іншими складовими 
потенціалу розвитку. 

Отже, адміністративно-терито-
ріальні утворення нижчого рівня 
мають формуватися на частинах тери-
торії існуючих районів. Окрім існую-
чих районних центрів, на роль потен-
ційних центрів нових утворень можуть 
претендувати й поселення, які раніше 

були центрами районів до їх укруп-
нення у 60-ті роки минулого століття. 

Кількість адміністративно-терито-
ріальних одиниць нижчого рівня ста-
новитиме до 2 тис., тобто щільність 
центрів із надання послуг районного 
рівня зросте у 4 рази.

Найпростішим індикатором успіш-
ності реформи має стати зростання 
вартості робочої сили, землі та іншої 
нерухомості, позитивна динаміка 
міграції населення. Щодо строків, у 
які вона має здійснюватися, то безсум-
нівною є першочерговість поступового 
й одночасного реформування адміні-
стративно-територіального устрою не 
тільки на нижньому, а й на середньому 
рівнях. Це обумовлюється тим, що до 
складу заново сформованих одиниць 
базового рівня можуть входити тери-
торіальні громади, розташовані в 
сусідніх районах. Але таке реформу-
вання — одна з невідкладних і водно-
час надскладних проблем її розвитку, 
що за своєю значущістю стоїть в одно-
му ряду з найбільш доленосними 
рішеннями, які приймалися в Україні 
за роки її незалежності.

Аналіз зарубіжного досвіду та 
вітчизняних спроб трансформації адмі-
ністративно-територіального устрою 
засвідчує, що вона має спиратися, 
зокрема, на необхідність забезпечення:

• прозорості обговорення пропози-
цій та прийняття відповідних рішень;

• суспільної злагоди щодо пропо-
нованих заходів, високого рівня їх 
сприйнятливості всіма заінтересова-
ними суб’єктами цього процесу. Бо 
зміна мережі адміністративно-терито-
ріальних утворень чутливо зачіпає 
інтереси всіх громадян України, цент-
ральних і місцевих адміністративних 
та бізнесових еліт. 

Беззастережно визнаючи невід-
кладність вирішення окресленої проб-
леми та необхідність уже цього року 
законодавчо забезпечити реформу, 
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не можна не враховувати політичну 
нестабільність у країні, а відтак поста-
ратися не давати деструктивним силам 
приводів для ескалації напруженості. 
Особливо це стосується південного 
сходу. Але навряд чи це можливо без 
подолання гострої політичної кризи на 
Донбасі, відновлення діяльності легі-
тимних органів влади і довіри до них.

Крім того, реформування адміні-
стративно-територіального устрою 
вимагає не тільки внесення змін до 
Конституції України, багатьох чинних 
законів, прийняття низки нових зако-
нодавчих актів, а й досягнення консен-
сусної підтримки реформи основними 
політичними силами країни. Без кон-
ституційної реформи з встановленням 
нових відносин між органами держав-
ної влади й органами місцевого само-
врядування практично втрачає сенс 
трансформація адміністративно-тери-
торіального устрою. Тому запрова-
дження повномасштабної реформи 
потребує часу. Це обумовлюється і 
тим, що для ухвалення Верховною 
Радою України рішень про створення 
нових укрупнених адміністративно-
територіальних одиниць базового та 
районного рівнів потрібне проведення 
відповідних робіт з установлення меж 
цих утворень. Це пов’язано зі значни-
ми фінансовими та часовими витрата-
ми. Відповідно до Земельного кодексу 
України зазначені роботи здійснюють-
ся на основі рішень генеральних пла-
нів поселень і схем планування тери-
торії районів. 

Найважливіша роль генеральних 
планів громад для успішного функціо-
нування місцевого самоврядування 
визначається тим, що їх мета — роз-
робка довгострокової стратегії ефек-
тивного використання території як 
найважливішого ресурсу розвитку 
громади. На підставі амобільності, 
абсолютної та відносної кінцевості 
території, диференціації її окремих 

частин за наявністю конкурентних 
переваг та законодавчо встановлених 
обмежень використання територій, 
Генеральний план дозволяє збалансу-
вати в її межах в інтересах людини 
різновекторні секторальні інтереси, 
місцеві пріоритети з регіональними та 
загальнодержавними. На цій основі 
визначаються найбільш доцільні 
напрями та масштаби розвитку посе-
лень, зміст оперативної та стратегічної 
діяльності місцевої влади. Недарма в 
ухваленому Радою Європи в 2008 р. 
Маніфесті нової урбаністики встанов-
лено, що контроль за використанням 
земель дозволяє контролювати розви-
ток міст [3, 10–12].

З огляду на викладене, Генеральний 
план, безумовно, є стратегічною про-
грамою для солідарних дій усіх 
суб’єктів місцевого розвитку з визна-
ченням шляхів ефективного функціо-
нування місцевих рад базового рівня. 
Ці роботи мають враховуватися при 
розробці планів і бюджетів місцевого 
самоврядування на черговий і два 
наступні роки. 

Із цього випливає нагальна потреба 
оновити генеральні плани. Уже цього 
року слід скорегувати методику та 
зміст цих робіт, надати їм більшої кон-
структивно-прагматичної спрямова-
ності, щоб скоротити терміни і здеше-
вити розробку. Однак актуалізація 
генеральних планів вимагає (навіть за 
умови оновлення методики) значних 
коштів, а також часу, бо відповідно до 
закону ці роботи мають фінансуватися 
за рахунок місцевих бюджетів. 

Крім того, є безумовною невід-
кладність (насамперед політична) 
проведення реформи територіальної 
організації влади. Не можна допусти-
ти, щоб її спіткала така ж невдячна 
доля, як попередні спроби. Тому вида-
ється можливим розпочати процес 
реформування вже в 2015 р. шляхом 
реалізації передбачених у чинній 
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Консти туції України прав терито-
ріальних громад на:

• налагодження на добровільній 
договірній основі співробітництва 
сусідніх громад для вирішення спіль-
них проблем розвитку (таке міжмуні-
ципальне співробітництво давно й 
успішно функціонує у багатьох краї-
нах світу);

• добровільне об’єднання терито-
ріаль них громад у єдину громаду.

Необхідні законопроекти, які перед-
бачають державну підтримку для імп-
лементації зазначених прав, підготов-
лено і, очевидно, вони можуть бути 
негайно ухвалені.

Функціонування таких структур 
стане найкращою пропагандою рефор-
ми і дасть (за необхідності) змогу внес-
ти корективи в механізми її реа лізації.

Вважаємо, що вказані законопроек-
ти потребують певного коригування. 
Так, у другому з них встановлюється, 
що фінансова державна підтримка 
об’єднання територіальних громад 
надається тільки у разі, коли межі тери-
торії новоствореної об’єднаної терито-
ріальної громади повністю відпові-
дають межам, визначеним Перспек-
тивним планом формування терито-
ріальних громад відповідного регіону. 
Виходить, що плід чиновницької твор-
чості легітимніше, ніж рішення існу-
ючих територіальних громад. Можли-
во, має бути навпаки: план у цьому 
випадку має коригуватися.

При створенні органів управління 
міжмуніципальних об’єднань на тери-
торіях міських агломерацій доцільно 
враховувати досвід ФРН щодо форму-

вання так званих «приміських союзів». 
При їх створенні у районах Великого 
Ганновера та Великого Франкфурта 
провадилися прямі вибори депутатів 
до «Союзної ради» у межах чинного 
законодавства [4, 216–217].

Поступовість формування адміні-
стративно-територіальних одиниць 
може бути здійснена шляхом створен-
ня спочатку координуючих органів із 
представників відповідних обласних, 
районних та місцевих рад, державних 
адміністрацій та центральних інститу-
цій. 

Такий підхід: по-перше, вирішує 
проблему форсування укрупнення 
адміністративно-територіальних оди-
ниць та забезпечує поступовість досяг-
нення суспільної злагоди на позитив-
ному досвіді спільних дій щодо цих 
процесів; по-друге, забезпечує грома-
дянину на демократичних засадах 
можливість вільного вибору місця 
одержання відповідної послуги неза-
лежно від того, в межах якої існуючої 
адміністративно-територіальної оди-
ниці (населений пункт, район, 
область) він проживає. Це стосується, 
наприклад, південно-східної, західної 
та північної частин Кіровоградської 
області, населення яких тяжіє до роз-
ташованих у сусідніх областях таких 
центрів із надання публічних послуг, 
як, відповідно, Кривий Ріг (Дніпро-
петровська область), Умань (Черка-
ська область), Кременчук (Полтавська 
область).

Необхідно на законодавчому рівні 
вирішити, як і коли проводити наступ-
ні вибори в місцеві органи влади.
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РЕФОРМУВАННЯ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

У КОНТЕКСТІ СОЦІЕТАЛЬНОГО 
КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

Сучасний конституціоналізм роз-
вивається динамічно і його 
не від’ємним елементом є місцеве 

самоврядування. Місцеве само вря ду-
вання є засобом демократичної легі-
тимації і репрезентації інтересів гро-
мадянського суспільства і засобом 
децентралізації публічної влади. 
Оскіль ки людство вступає в епоху 
но осфери, коли основою його розви-
тку стають інформаційні технології та 
досягнення у галузі науки [1], виника-
ють проблеми щодо забезпечення тіс-
них зворотних зв’язків публічної влади 
із громадянами, прав людини четвер-
того покоління [2]. Це відбувається на 
тлі зростання ролі соціальних мереж 
та переходу функ ціо нування публіч-
ної влади через горизонтальні зв’язки, 
для якого притаманний високий рівень 
гетерархії з властивими її системі фор-
мулюванням та відтворенням абстрак-
тних правил відповідно до принципу 
верховенства права. 

За таких умов трансформується 
природа публічної влади, яка набуває 
все відкритіших форм, що є необхід-
ною умовою її демократичної легітим-

ності. Реальна спроможність держави 
спирається на ефективно діючі інсти-
тути, правила і процедури, які дозво-
ляють їй забезпечувати власний суве-
ренітет на міжнародній арені. При 
цьому дієві та ефективні інститути 
місцевого самоврядування є основою 
мереживної структури організації 
влади, яка набуває все більшої ваги як 
елемент сучасної демократичної легі-
тимності. 

Порушення цих засад у поєднанні з 
атакою на фундаментальні конститу-
ційні цінності спричинило Революцію 
гідності, яка триває в Україні й донині. 
За роки незалежності держава так і не 
вжила дієвих заходів для становлення 
місцевого самоврядування в Україні, а 
після декларування цього принципу у 
Конституції України — інституційно 
та ресурсно.

Неефективність владних інститу-
тів, як свідчить досвід Греції у подо-
ланні економічної кризи, яка розпоча-
лася з проблем виконання зовнішніх 
фінансових зобов’язань, стала однією з 
причин обмеження суверенітету цієї 
країни. Мереживно-центрична струк-
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тура ЄС дозволяє забезпечувати вирів-
нювання розвитку насамперед на ре гіо-
нальному і місцевому рівнях влади. 
Водночас криза Європейського Союзу 
зумовлена його інституціональною 
неспроможністю до вирівнювання роз-
витку національних держав, оскільки 
та на міжнаціональному рівні інститу-
ціонально є незавершеною насамперед 
через недоліки банківської, податкової 
та грошово-кредитної системи. Це 
доповнюється кризою демократичної 
легітимності інститутів ЄС, про що 
свідчать останні вибори до Європей-
ського парламенту.

Основними сучасними проблемами 
функціонування публічної влади є 
криза концепції державного суверені-
тету, послаблення політичної волі дер-
жав до прийняття владних рішень та 
ієрархічних зв’язків за рахунок зв’язків 
координації і реординації, дилема гро-
мадянського та етнічного фактора у 
формуванні державності, делегування 
окремих владних повноважень квазі-
владним структурам громадянського 
суспільства, посилення впливу транс-
національних корпорацій (далі — ТНК) 
на процес прийняття владних рішень.

Властивими для України проблема-
ми функціонування публічної влади є 
істотний дисбаланс у розподілі повно-
важень між органами публічної влади, 
переважання елементів авторитаризму 
та ієрархічних зв’язків у публічній 
владі, непрозорість та проблеми її від-
критості, надмірний формалізм про-
цедур на тлі неналежних гарантій 
належної правової процедури, тракту-
вання демократії переважно через 
принцип мажоритарності, непотизм та 
корупція.

Метою цього дослідження є роз-
криття основних напрямів реформу-
вання місцевого самоврядування в 
Україні через призму соціетального 
конституціоналізму, теорії соціальних 
мереж та глобалізації. Ця концепція 

ґрунтується на динамічній природі 
соціетального конституціоналізму, 
гетерархії суспільства, процесах глоба-
лізації, правах людини і демократич-
ній легітимації.

Динамізм мереживної 
публічної влади: 

погляд з точки зору соціетального 
конституціоналізму

В умовах сучасних процесів глоба-
лізації і фрагментації, економічної 
кризи, формування нового світового 
порядку змінюється природа та орга-
нізація публіч ної влади. Вона набуває 
все більш динамічних форм і її здій-
снення спирається на інновації з ура-
хуванням технологій комунікативної 
демократії, плебісцитарної демократії, 
а інколи авторитаризм у поєднанні з 
окремими демократичними процеду-
рами розглядається як ефективна 
методика подолання суспільних чи 
економічних криз.

Ми висловлюємо гіпотезу про існу-
вання тенденції до формування мере-
живно-центричної структури публіч-
ної влади, в межах якої суверенітет 
ґрунтується на системі горизонталь-
них, вертикальних та реординаційних 
зв’язків між основними інститутами 
прийняття владних рішень на засадах 
конституційної державності, верхо-
венстві права та вимог належної пра-
вової процедури. Його складно описа-
ти виключно через системний (ліній-
ний) чи синергетичний підходи; їх 
необхідно певним чином синтезувати, 
оскільки такі зв’язки засновані на 
низці соціальних патернів. Зокрема, 
прийняття владних рішень зумов-
люють динаміку суспільно-політич-
них процесів. Приклад інституційної 
слабкості ЄС свідчить, що як кількість 
інститутів публічної влади має бути 
оптимізованою, так і реалізація про-
цедур прийняття владних рішень має 
бути транспарентною і доступною. 



118 • ПРАВО УКРАЇНИ • 2014 • № 9 • 

М. Савчин

Тому йдеться про «міжнаціональну 
мережу» як перспективу його подаль-
шого розвитку [3], зважаючи також на 
те, що Федеральний конституційний 
суд Німеччини визнав ЄС як «асоціа-
цію суверенних держав» і погляди на 
його державність як наднаціональну 
[4, 25]. 

Слід також не відкидати досліджен-
ня у галузі національної безпеки та 
стратегії і тактики ведення воєн, серед 
яких приділяється увага веденню 
мереживо-центричних воєн, у межах 
чого досліджуються управлінські 
структури, засновані на максимально 
широкому доступі до інформаційних 
ресурсів та самоорганізації при ухва-
ленні рішень оперативного характеру1.

Водночас потребує свого уточнення 
це поняття, зважаючи на природу 
публічної влади, яка може трактувати-
ся як мереживо-центрична структура. 
На місцевому і регіональному рівні 
така організація публічної влади побу-
дована на зв’язках когеренції з метою 
узгодження місцевих владних рішень і 
вирівнювання розвитку регіонів в умо-
вах обмежених природних ресурсів. 
На міждержавному рівні така асоціа-
ція забезпечується різнорівневою інте-
грацією, яка побудована на повазі до 
національного суверенітету та переда-

чі частини суверенних повноважень 
національних держав наднаціональ-
ним інститутам влади. Емпірично це 
сьогодні проявляється в організації 
ЄС, який однак нині демонструє сер-
йозні вади інституціональної неспро-
можності (institutional failure) у зв’язку 
із домінуванням європейської бюро-
кратії у прийнятті владних рішень. 
Оскільки делегування частини націо-
нального суверенітету в ЄС є легітим-
ним при додержанні процедур парла-
ментського контролю, узгодженні 
регіональних, національних і наднаціо-
нальних політик, судового конститу-
ційного контролю, то організація 
публічної влади за стільниковим ана-
логом передбачає перерозподіл влади 
та формування нових механізмів 
контролю і відповідальності влади. 

Таким чином влада набуває не 
характеру соціальної мережі, а мере-
живного характеру. Тобто мереживна 
публічна влада організована за різни-
ми рівнями, які наділені власною сфе-
рою повноважень на засадах установ-
чої легітимності (конституції чи інші 
установчі акти народу та спільнот) та 
субсидіарності (розподіл повноважень 
між цими рівнями влади). Публічна 
влада набуває ознак мережива в силу: 
а) поваги гідності людини і її права на 

1 Поняття «мереживо-центрична війна» запроваджено американськими експертами [5]. Вона базується на 
доступі до інформації та застосуванні ІТ-управління, самоорганізації та ініціативності елементів системи. Ця 
концепція цілком узгоджується із концепцією соціетального конституціоналізму. Управлінські технології 
згідно з концепцієї мереживо-центричної війни ґрунтуються на трьох основних компонентах: а) доступ до 
інформаційних ресурсів автономними підсистемами гарантує вибір оптимальних матриць ухвалення 
управлінських рішень; б) кожен елемент управлінської системи автономний в ухвалені рішень, на підставі 
умов наявної обстановки; в) на основі чого виникає самоорганізована і саморегулівна система управлінських 
рішень, які поєднують у собі ієрархічні і горизонтальні зв’язки, а також нелінійні зв’язки (реординацію) між 
компонентами системи. Це передбачає запровадження електронного урядування (e-government) на всі 
поверхи публічної влади та відкритість як інформації, так і технології управлінських рішень. Згідно з 
положеннями соціетального конституціоналізму управлінським системам притаманно: 1) фрагментація 
логіки дій внаслідок високого ступеня диференціації, плюралізації, регіоналізації окремих соціальних сфер; 
2) домінування інструментального розрахунку як єдиної засади раціональності у конкретних сферах 
суспільних справ; 3) всеосяжна заміна неофіційною координацією бюрократичних організацій; 4) збільшення 
вмісту «жорстких рамок забезпечення майбутнього», особливо в соціальній сфері [6, 56]. Така фрагментація 
конституційної системи засвідчує, що функції держави еволюціонують у цій сфері також у напрямі 
диференціації та деконцентрації із запровадженням механізмів дорадчості, за якими до процесу ухвалення 
владних рішень залучаються також й інститути громадянського суспільства, які не наділені формальними 
владними повноваженнями. Це невідворотно має наслідком посилення ролі місцевого самоврядування як 
одного з провідних елементів потужності національної державності у цілому. Ігнорування таких засад, як 
засвідчили період одразу після здобуття незалежності України та період правління В. Януковича, містить 
потенціал колапсу, неспроможності національної державності.
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розвиток в умовах зростання ролі 
на уково-технічних досягнень людства 
та інформаційних технологій; б) усклад-
нення соціальних зв’язків у суспільстві, 
яке все більше стає організованим у 
певні мережеві спільноти, які заснова-
ні на спільних соціальних цінностях, 
володіють найвищим ступенем мобіль-
ності та гетерархічності; в) обмеження 
природних ресурсів, що поглиблює 
процеси інтеграції, без якої будь-яка 
публічна влада стає неспроможною 
(failed power); г) пошук спільних (уні-
версальних) соціальних цінностей та 
оптимізації алгоритмів владних рішень 
в умовах обмеженості природних 
ресурсів зумовлює глобалізацію, що є 
передумовою формування глобально-
го права; ґ) соціальна мобільність 
зумовлює зміну моделей легітимізації 
публічної влади через мережу узго-
дження рішень, в основі якого лежить 
забезпечення балансу інтересів.

Така публічна влада забезпечує фор-
мулювання і відтворення абстрактних 
правил на гетерархічній основі. Ниніш-
нє суспільство є складним із багатома-
нітністю інтересів спільнот, тому осно-
вним завданням публічної влади є нор-
мативна дистрибуція через забезпечен-
ня правил абстрактного характеру та 
стабільності укладених контрактів. 
Сенс нормативної дистрибуції полягає 
у відкритих і зворотних процедурах 
формулювання правил та засад делібе-
ративної демократії, яка передбачає 
активну участь громадян у процесі при-
йняття владних рішень. Це забезпечу-
ється шляхом поєднання законодавчих 
процедур, процедур узгодження між 
спільнотами корпоративних правил, 
які набувають ознак нормативності, 
судовий захист основоположних цін-
ностей суспільства, основ ним критері-
єм яких є суспільне благо і права люди-
ни, регуляторної політики уряду у 
визначенні технічних та управлінських 
правил. У свою чергу, органи публічної 

влади мають спиратися на сучасні 
інформаційні технології та інновації з 
метою забезпечення зворотних зв’язків 
із громадянами для прий няття адекват-
них і компетентних рі шень, зокрема, 
повномасштабного запро вадження 
e-government.

На такому тлі надмірна централіза-
ція влади, а також матеріальних ресур-
сів через фіскальні та бюджетні інстру-
менти, надмірне регулювання еконо-
мічної свободи, обмеження ринкового 
обігу землі, що має місце в Україні, не 
сприяє відкритому і демократичному 
вирішенню питань публічного значен-
ня. Це створює сприятливі умови для 
нав’язування суспільству бачення його 
розвитку на основі цілей державного 
управління, яке завжди тяжіє до вті-
лення своєї політичної волі в інтересах 
бюрократії та ТНК, політичних чи 
економічних структур, на які влада 
спирається. У такий спосіб відбуваєть-
ся розрив зворотних зв’язків між дер-
жавою та громадянами, що має на слід-
ком обмеження соціальної мобільно сті, 
слабке втілення інновацій у силу оліго-
польної структури економіки. Що правда, 
такий стан речей може компенсуватися 
досягненнями в окремих галузях еко-
номіки (в Україні — космічна, металур-
гія, в Росії — енергетична). Однак ця 
структура публічної влади зумовлює 
істотний вплив економічних кіл на про-
цес прийняття владних рішень 
(Україна) або патримоніальну структу-
ру власності, за якої вищі посадові 
особи на основі інституту трасту спира-
ються на систему монопольного дер-
жавного капіталізму (Росія).

Гетерархія сучасного суспільства, 
структура мереживної публічної 

влади та реформа місцевого 
самоврядування

Існують певні межі здійснення 
публічної влади, які зумовлені проце-
сами, що відбуваються у суспільстві, 
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та функціонуванням інститутів грома-
дянського суспільства. Держава воло-
діє обмеженими можливостями впли-
ву на суспільні процеси. Врешті-решт 
держава не є всесильною — ефективна 
держава завжди опирається на інсти-
тути громадянського суспільства, які 
служать джерелом її розвитку та мож-
ливої модернізації. Організовуючий 
вплив держави на суспільство можли-
вий виключно у межах права, яке 
виконує функцію соціального контро-
лю людської поведінки. У цьому від-
ношенні держава володіє правом втру-
чання з метою недопущення виник-
нення недемократичних, авторитар-
них чи тоталітарних структур у 
суспільстві. 

Таким чином, основу конституюван-
ня інститутів громадянського суспіль-
ства становлять гарантії їх самооргані-
зації, рольової автономії та змагальнос-
ті, права приватної власності та еконо-
мічної свободи  на основі пріо ритету 
основних прав і свобод, зв’язаності 
втручання публічної влади основними 
правами і свободами. На відміну від 
публічної влади, громадянське суспіль-
ство володіє високим ступенем само-
організації. Згідно з синергетичним 
підходом ступінь втручання держави з 
мотивів публічних інтересів у функціо-
нування інститутів громадянського сус-
пільства повинен переслідувати легі-
тимну, суспільно корисну мету, бути 
пропорційним з урахуванням балансу 
приватних і публічних інтересів. 

Це пов’язано з гетерархічною струк-
турою сучасного суспільства із прита-
манною йому множинністю та багато-
рівневістю зв’язків, які виникають 
спонтанно на основі раціонального 
вибору. Зокрема, поведінка учасників 
економічної системи базується на раці-
ональних засадах, тобто на системі 
абстрактних правил концепції унітар-
ного консенсусу, який розглядає кон-
ституцію як нейтральний інструмент в 

економічній системі. Тому в економіч-
ному дискурсі раціональна поведінка 
розглядається як основа збереження і 
виживання індивіда чи групи, навіть 
якщо така мета не ставиться, що дає 
змогу забезпечити рівновагу у системі; 
раціональна поведінка не завжди може 
мати усвідомлений характер, вона 
може виступати рефлексією на певні 
чинники або подразники (зміна курсу 
валют, співвідношення попиту і про-
позиції тощо) на ринку з метою забез-
печення свого автономного положен-
ня [7].

Тому надзвичайно важливо, щоб 
питання визначення економічного клі-
мату, самоорганізації спільнот та їх 
легалізації, забезпечення правопоряд-
ку, освіти, охорони здоров’я, культури 
були передані на максимально доступ-
ний рівень інститутам громадянського 
суспільства. Згідно з концепцією соці-
етального конституціоналізму сенс 
передачі повноважень органам місцево-
го самоврядування полягає у форму-
ванні мережі ухвалення управлінських 
рішень за участю громадськості через 
дорадчі інститути. У такий спосіб дося-
гаються збалансовані і виважені управ-
лінські рішення (deliberative democracy), 
які мають відповідати стандартам 
транс парентності і довіри. Вимога 
виваженості і збалансованості рішень з 
погляду демократичної конституційної 
держави зумовлює додержання стан-
дарту належної правової процедури, 
згідно з якою такі мають бути засновані 
на законі, відповідати принципу про-
пор ційності, заборони свавілля, право-
вої визначеності, обов’язку заслухову-
вання, обов’язку реагування, реституції 
та компенсації у сфері основоположних 
прав, а також засобів попереднього пра-
вового захисту [8, 84].

Тобто ухвалення рішень у суспіль-
ному середовищі зумовлено пробле-
мою доступу до інформації, яка дозво-
ляє здійснювати раціональну поведін-
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ку його акторів. За таких умов досить 
проблематично ставити за мету діяль-
ності держави досягнення конкретних 
результатів у суспільстві, коли склад-
но передбачити наявну його структу-
ру, взає мозв’язки між акторами на 
майбутнє. Тому актуальним є форму-
вання певних, усталених абстрактних 
правил, які б гарантували доступ до 
інформації та побудови на основі цього 
раціональних патернів (усталених 
взір ців, моделей поведінки акторів 
со ціальної системи). 

Основою інтеграції громадянського 
суспільства та публічної влади є полі-
тична система, у якій сьогодні найваж-
ливішими є вплив групи інтересів 
політичних партій на процес форму-
вання уряду та контролю над ним як 
на національному, так і наднаціональ-
ному рівні. Сьогодні це виражається 
через поєднання засобів консоціатив-
ної і консенсусної демократії, що зале-
жить від особливостей розвитку кон-
кретного суспільства (його інститутів, 
правил і процедур). Перша передбачає 
більшу подібність структур, а друга — 
більш диференційовану структуру 
суспільства [9, 18–19, 21–23]. Деякою 
мірою ці системи опосередковуються 
через коаліційну систему узгодження 
інтересів та інтеграції суспільства, 
однак його структури є аморфними, 
нестійкими і в них слабо проявляють-
ся зв’язки автопойєзису, а тому є слаб-
кими і неспроможними. Такі речі 
істотно впливають на інституційну 
наповненість публічної влади, що ана-
лізується з точки зору конституційної 
інженерії як певного мистецтва інсти-
туціоналізації публічної влади відпо-

відно до правил і процедур, щодо яких 
існує консенсус у конкретно історич-
ному типі суспільства1. 

Ми розглядаємо публічну владу як 
мереживо із притаманними їй горизон-
тальними та вертикальними зв’язками, 
автопойєзисом правил і процедур, які 
спонтанно виникають і самовідтворю-
ються у новій ролі всередині системи. 
Тому цілком обґрунтовано можна вва-
жати, що публічна влада має визнава-
ти вплив структур громадянського 
суспільства на прийняття владних 
рішень як основу їх легітимності.

У свою чергу, мереживна публічна 
влада за своєю природою спирається 
на суспільство та побудована на заса-
дах деконцентрації владних повнова-
жень, субсидіарності, деліберативної 
демократії, репрезентації й узгодженні 
інтересів політичних акторів, взаємо-
пов’язаності (когерентності) владних 
рішень. Мереживність публічної влади 
обґрунтовує посилення транскордон-
ного співробітництва як засобу забез-
печення вирівнювання розвитку регіо-
нів і поглиблення інтеграції суміжних 
регіонів різних держав. 

На глобальному рівні зростає роль 
таких неформальних структур, як 
Світовий економічний форум, Рим-
ський клуб, в основу діяльності яких 
покладено забезпечення зворотних 
комунікацій між бізнесовими колами, 
урядами та громадянським суспіль-
ством. Зокрема, основними питання-
ми, якими опікується Світовий еконо-
мічний форум, є економічне зростан-
ня, стійкість довкілля, фінансові сис-
теми, охорона здоров’я, соціальний 
розвиток. Неформальні зустрічі під 

1 Саме на підставі засад, розроблених Дж. Сарторі [10, 187–193], А. Кайзером, М. Ленертом, Б. Міллером і 
У. Зіберром [11], ми робимо висновок, що засади демократичної легітимності підриває виборча система 
обрання депутатів міських, районних і обласних рад за закритими партійними списками (пропорційною 
системою), яка, не забезпечуючи реальне представництво громад, є безпосередньою атакою на відкритість і 
доступність інститутів влади на локальному рівні публічної влади, привносячи в її організацію зайвий 
корпоративізм і закритість. Так само не відповідає засадам демократичної легітимності обрання депутатів 
сільських і селищних рад, а також сільських, селищних і міських голів за системою відносної більшості, 
оскільки за таких умов саме меншість нав’язує свої інтереси більшості, що закладає конфліктогенний 
потенціал у відносини рада — голова.
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час його проведення мають вплив на 
глобальні, національні та регіональні 
політико-правові процеси, що не 
можна ігнорувати. Тому реальний 
суверенітет держави виражається у 
здатності впливати на перебіг такої 
дискусії, під час якої вирішують питан-
ня стратегічного розвитку людства.

Гетерархія сучасного суспільства 
зумовлює те, що спостерігається тен-
денція до наділення його окремих 
інститутів елементами владних повно-
важень, оскільки вони більш опера-
тивно й адекватно реагують на сус-
пільні запити на засадах верховенства 
права і процесуальної автономії. Це 
може стати одним із інструментів 
побудови державної політики на осно-
ві прозорих і раціональних абстракт-
них правил, спрямованих на демоно-
полізацію конкурентного простору 
між соціальними та елітарними група-
ми [12, 36–38].

Крім того, мережеві структури у 
перехідних суспільствах, до яких нале-
жить і українське, можуть містити 
потенційні загрози для них. Це зумов-
лено такими чинниками: а) доступ до 
інформації та ресурсів має переважно 
колишня партноменклатура і держав-
на бюрократія, що як наслідок перед-
бачає б) невизначеність у правилах та 
відсутність верховенства права, що 
в) дозволяє здійснювати субсидіюван-
ня і протекціонізм та г) зумовлює 
зростання корупції, створення мере-
жевих структур закритого типу, ґ) що у 
підсумку призводить до значного роз-
шарування суспільства, підвищення 
кількості і розміру податків та знижен-
ня ефективності публічної влади, інко-
ли навіть до рівня failed state [13, 58]. 
Тому дуже важливим є саме відмежу-
вання мережевої структури суспіль-
ства від мереживної, оскільки наслід-
ком розвитку першої є, як правило, 
різні модифікації корпоративної дер-
жавності, що видно на прикладі 

Російської Федерації, де вищі посадові 
особи контролюють власність через 
патримоніальні зв’язки у суспільстві. 
Тому досить проблемним є аналіз в 
«оптимістичному полі» концепту кор-
поративної держави, який всерйоз 
обґрунтовується як реальний механізм 
модернізації української державності 
[14]. Взагалі розглядати державу як 
своєрідний «вертикально інтегрований 
холдинг, керований ременями верти-
кального корпоративного управління» 
[15] суперечить засадам соціетального 
конституціоналізму та демократичної 
легітимності. Зрозуміло, що небезпеч-
ним у контексті демократичної легі-
тимності є процес прийняття управлін-
ських рішень у корпоративній державі 
як «механізм упорядкування та оптимі-
зації ринкової економіки» [16]. Держава 
per se є гарантом легітимізації правил і 
дотримання контрактів у ринковій еко-
номіці і аж ніяк інструментом її «опти-
мізації», оскільки легітимність втру-
чання держави у сферу приватної авто-
номії має бути суспільно необхідним у 
демократичному суспільстві, пропор-
ційним і не створювати надмірних 
обмежень для прав людини і основопо-
ложних свобод.

Підсумовуючи, слід зазначити, що 
демократизація про цедур прийняття 
владних рішень у бік поглиблення 
засад деліберативної демократії та 
транспарентності, деконцентрація 
влади, впровадження засад субсидіар-
ності є основними механізмами погли-
блення легітимності публічної влади 
України, забезпечення національних 
інтересів України на міжнародній 
арені. Як свідчить емпіричний досвід 
успішної інтеграції зарубіжних країн 
на міжнародному рівні, недодержання 
цих вимог приз водить до явища failed 
state (неспроможної держави), що 
загрожує само ідентичності і самодос-
татності національних держав, поси-
ленням загроз і викликам національ-
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ним інтересам та народному суверені-
тету.

З метою удосконалення конститу-
ційної моделі перерозподілу повнова-
жень між рівнями публічної влади в 
Україні необхідно вирішити такі питан-
ня: а) визнати принцип субси діарності 
як засаду поділу влади по вертикалі та 
засаду інститутів громадянського сус-
пільства, які передбачають їх вільну 
ініціативу, самоорганізацію та саморе-
гулювання; б) конкретизувати фінан-
сові, бюджетні, податкові, ресурсні 
інструменти економічної самодостат-
ності місцевого самоврядування; 
в) трансформувати місцеві державні 
адміністрації в інститут влади на зразок 
французького префекта, покликаного 
забезпечувати адміністративний контр-
оль за діяльністю органів місцевого 
самоврядування та забезпечення узго-
дження регіональних політик і вирів-
нювання розвитку регіонів; г) ввести 
інститут муніципальних омбудсманів; 
ґ) здійснити дерегулювання (лібералі-
зацію) економічної діяльності. При 
цьому узгодження регіональних місце-
вих і державної політик має забезпечу-
ватися комп лекс ною реформою подат-
кової системи на засадах децентраліза-
ції, адміністративно-територіального 
устрою та формування публічної влади 
на засадах субсидіарності між держа-
вою, проміжною публічною владою і 
місцевим самоврядуванням.

Згідно з концепцією соціетального 
конституціоналізму має бути запрова-
джено збалансований розподіл відпові-
дальності між державою, місцевим 
самоврядуванням і громадянським сус-
пільством. У цьому контексті ми вбача-
ємо три основоположні інструменти:

• по-перше, реальне запровадження 
на локальному і регіональному рівні 
публічної влади e-government (електро-
нне урядування) дасть змогу за оща-
дити інформаційні, процедурні та 
організаційні ресурси і забезпечити 

більш компетентні, рефлективні та 
оперативні управлінські рішення, 
засновані на транспарентності та 
балансуванні публічних і приватних 
інтересів;

• по-друге, практичне втілення 
принципу субсидіарності, згідно з 
яким а) повноваженнями наділяється 
саме той рівень влади, який є макси-
мально наближеним до жителів грома-
ди і володіє належними і достатніми 
ресурсами для їх реалізації, у свою 
чергу, б) виконання завдань більшого 
масштабу та таких, що передбачає 
залучення додаткових ресурсів, підля-
гає передачі на вищий щабель влади;

• по-третє, а) максимальну передачу 
матеріальних і фінансових ресурсів на 
місцевий і регіональний рівень влади з 
метою забезпечення їх самодостатності 
з децентралізацією фінансів та системи 
трансфертів у бюджетній системі; 
б) поступове запровадження засад 
когерентності — узгодження політики 
між регіонами і вирівнювання їх розви-
тку державою через фіскальні та фінан-
сові інструменти.

В організації конституційних орга-
нів державної влади необхідно підви-
щити роль парламентаризму, зокрема 
формування уряду на парламентській 
основі у поєднанні з конструктивним 
вотумом і вотумом довіри. Насам-
кінець, з точки зору соціетального 
конституціо налізму має свої переваги 
бікамеризм парламенту, оскільки верх-
ня палата парламенту служитиме 
інструментом збалансування загаль-
нодержавної та регіональних політик. 
На такій же правовій основі існує 
потреба законодавчого регулювання 
участі парламенту та уряду у прийнят-
ті владних рішень на наднаціонально-
му рівні, щоб визначити правові засо-
би легітимності участі України у над-
національних об’єднаннях з метою 
врахування локальних і регіональних 
інтересів, побудови реально діючої 
ефективної мережі публічної влади.
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Савчин М. В. Реформування місцевого самоврядування в Україні у контексті 
соціетального конституціоналізму

Анотація. У статті розкривається зміст доктрини соціетального конституціоналізму, 
елементом якого є реально гарантоване місцеве самоврядування. Акцентовано увагу на 
загальній тенденції розподілу повноважень влади між її рівнями. Висвітлено ступінь 
взає модії місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства у контексті 
деліберативної демократії. Сформульовано висновок про тенденції формування мере-
живно-центричного типу організації публічної влади. З цих позицій сформульовано 
низку пропозиції щодо реформування місцевого самоврядування в Україні.
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Аннотация. В статье раскрывается содержание доктрины социетального конститу-
цио нализма, элементом которого является реально гарантированное местное самоу-
правление. Акцентировано внимание на общей тенденции распределения полномочий 
власти между ее уровнями. Освещены степень взаимодействия местного самоуправле-
ния и институтов гражданского общества в контексте делиберативной демократии. 
Сформу лирован вывод о тенденции формирования сетево-центрического типа органи-
зации публичной власти. С этих позиций сформулированы ряд предложений по рефор-
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element of which is actually guaranteed by local government. Attention is focused on the 
general trend of the distribution of powers between government levels. The degree of 
interaction between local self-government and civil society institutions in the deliberative 
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Найсуттєвішими результатами серії 
наукових статей вітчизняних та зару-
біжних вчених-конституціоналістів з 
актуальної теми «Новітній конститу-
ційний процес в Україні: питання 
форми державного устрою», що зумов-
люють їх актуальність, теоретичну та 
практичну значущість, а також нове 
вирішення складної наукової пробле-
ми щодо конституційно-правових 
аспектів державного устрою України, є 
такі висновки, теоретичні узагальнен-
ня та відповідні пропозиції:

1. Проблема державного устрою 
держави, його принципів, функцій, 
системи та статусу її складових є 
од нією з найменш досліджених у кон-
ституційно-правовій науці. У сучасній 
літературі, присвяченій проблематиці 
державної території, територіальної 
організації державної влади та іншим 
питанням статусу території, далеко не 
завжди враховується складна, багато-
аспектна природа території як консти-
туційної категорії. Представники 
науки конституційного права, як пра-
вило, обмежуються розглядом окре-
мих питань території, зокрема, особли-
востями територіальної організації 
державної влади та місцевого самовря-
дування, проблемами державного 
суверенітету, територіальної цілісності 
і недоторканності тощо;

2. Значною мірою недостатня увага 
до державно-територіальних проблем 
у сучасній Україні обумовлює трудно-
щі у загальному доктринальному розу-
мінні таких феноменів, як унітаризм, 
федералізм і федералізація, регіона-
лізм і регіоналізація, децентралізація 
та деконцентрація тощо, так і приклад-
ному аспекті, свідченням якого є вкрай 
непослідовна політика держави у від-
повідній сфері, складність та неодно-

значність нинішніх політико-право-
вих процесів, зокрема, проведення 
антиконституційного референдуму 
16 берез ня 2014 р. в Автономній 
Республіці Крим з наступною окупа-
цією цієї адміністративно-територіаль-
ної одиниці України Російською 
Федера цією, загострення військово-
політичної ситуації в Луганській і 
Донецькій областях та самопроголо-
шеня так званих Луганської народної 
республіки (ЛНР) та Донецької народ-
ної республіки (ДНР), спроби утвори-
ти інші квазідержавні утворення на 
території України тощо;

3. Державний устрій (а також його 
система та статус складових елемен-
тів) конкретної держави визначається 
її історичною і культурною еволюцією, 
становленням і розвитком правових 
інститутів, економічної, політичної, 
соціальної та інших систем суспіль-
ства. Він виступає в соціально-еконо-
мічному розвитку суспільства одно-
часно і як чинник розвитку, і як резуль-
тат цього розвитку. Формування тери-
торії держави та її державного устрою 
відбувається протягом тривалого часу 
та залежить від низки чинників: полі-
тичних, господарсько-економічних, 
соціальних, духовно-культурних, етно-
національних, демографічних, природ-
но-географічних, історичних тощо;

4. У національному сенсі держав-
ний устрій сучасної країни є одним із 
невід’ємних атрибутів її конституцій-
ного ладу. Побудова ефективної націо-
нальної системи державного устрою є 
основоположним фактором у процесі 
розбудови незалежної і суверенної, 
демократичної соціально-правової 
державності, адже саме цією системою 
та її складовими представлені сегмен-
тарно-синергетичний аспект території 
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держави і визначається структурно-
функціональна основа системи орга-
нів державної влади та органів місце-
вого самоврядування, які забезпе-
чують надання публічних, зокрема 
адміні стративних і муніципальних, 
послуг громадянам. З цієї точки зору 
привертає увагу комплексний харак-
тер цієї проблеми, її регіональний і 
муніципальний аспекти;

5. Сучасні наукові дослідження 
свідчать, що державний устрій є склад-
ним багатогранним явищем. Його не 
можна ототожнювати ні з територією, 
її організацією, ні з адміністративно-
територіальним устроєм. Це складне 
системне державно-правове утворен-
ня, що має (має мати) соціально-еко-
номічні, політичні, національно-етніч-
ні, культурологічні й екологічні заса-
ди. Втім, поряд із публічно-владною є 
ціннісна, «олюднена» складова у пра-
вових характеристиках державної 
території. В її основі — розуміння тієї 
обставини, що у своєму генезисі тери-
торіальна організація держави почина-
ється не з територіального облашту-
вання публічних органів влади, а з 
розподілу населення за територіаль-
ною належністю, з територіальної 
коренізації людей (з утвердженням 
державно організованого суспільства). 
У цьому плані «присутністю» людини 
і громадянина в системі територіаль-
ної організації суспільства та держави 
зумовлюються надзвичайно важливі, 
вихідні ціннісні (аксіологічні) начала 
територіальної організації як консти-
туційно-правового явища;

6. Спроби зведення державного 
устрою до територіального або адміні-
стративно-територіального поділу, які 
іноді мають місце у конституційній 
доктрині, а також у законодавстві та 
деяких законопроектних роботах, або 
інтерпретація конституційних право-
положень про територіальний устрій 
за допомогою використання уявлень 

про державний устрій є певним спро-
щенням, які не забезпечують вирішен-
ня ключових проблем державного 
будівництва — територіальної органі-
зації та територіальної дії державної 
влади, її структурної організації та 
функціональної спрямованості, спів-
відношення та співробітництва із 
публічними структурами громадян-
ського суспільства;

7. Сучасні дослідження вказують на 
те, що «державний устрій» є найбільш 
широкою за змістом категорією, тоді 
як «територіальний устрій» та «адмі-
ністративно-територіальний устрій» — 
його невід’ємні складові. Тому під дер-
жавним устроєм варто розуміти тери-
торіальну у державних кордонах орга-
нізацію держави, яка визначає 
просторові межі дії державної влади, 
відносини між адміністративно-тери-
торіальними одиницями, центральною 
та місцевою державною адміністрація-
ми (у значенні державних організацій-
них структур), державними структура-
ми і місцевим самоврядуванням із кон-
ституювання та управління територія-
ми, між публічною владою (державною 
та муніципальною) і населенням. Це — 
елемент форми держави, який характе-
ризує територіальну організацію влади 
та державного самовизначення народу, 
що на ній проживає;

8. Українська державність історич-
но склалася як унітарне утворення, а 
тому, як у сучасних умовах, так і в май-
бутньому, для нашої держави більш 
природним та історично сформованим 
є саме унітарний державний устрій, 
можливо, навіть зі збереженням (її 
фактичного повернення до складу 
України) автономії як утворення, що 
має вирішувати виключно внутрішні 
питання, а також істотним розширен-
ням самостійності місцевого самовря-
дування за рахунок подальшої демо-
кратизації та децентралізації у здій-
сненні державної влади. Сьогодні 



128 • ПРАВО УКРАЇНИ • 2014 • № 9 • 

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ З АКТУАЛЬНОЇ ТЕМИ

Україна — об’єктивно і суб’єктивно — 
ближча до унітарної децентралізова-
ної держави. Незважаючи на перма-
нентні дискусії та твердження про те, 
що історично Україна тяжіє до федера-
лізму, пропозиції щодо федеративного 
устрою України слід вважати штучни-
ми та такими, що не відповідають істо-
ричним і, передусім, існуючим політи-
ко-правовим реаліям;

9. Обґрунтування федералізації 
посиланням на відомих українських 
мислителів і політичних діячів другої 
половини ХІХ ст. — початку ХХ ст. є 
неприйнятним, оскільки їх позиція 
зазвичай формувалася за інших полі-
тичних обставин та в умовах зовсім 
іншої історичної епохи. Звернення до 
національно-етнічного чинника як 
одного з критеріїв формування феде-
рації є небезпечним з огляду на нега-
тивний досвід більшості держав, побу-
дованих за національно-етнічною чи 
національно-територіальною ознакою. 
Але найголовніший висновок полягає 
в тому, що процес федеративної транс-
формації неодмінно надмірно усклад-
нить і заплутає систему конституцій-
ного і поточного законодавчого врегу-
лювання, спричинить надмірне зрос-
тання підзаконної правотворчості, 
значне розширення кількості посадов-
ців, посилення бюрократизації та адмі-
ністрування, а отже, може збільшити 
ймовірність розростання корупції. 
Окрім того, відразу ж виникає пробле-
ма розмежування повноважень різних 
підсистем публічної влади (загально-
державний рівень, рівень суб’єктів 
федерації та рівень органів місцевого 
самоврядування), яку багатьом феде-
раціям так і не вдалося розв’язати. 
Отже, розрізняючи федералізм як 
ідео логічний принцип організації дер-
жавної влади та федерацію як інститу-
ціональне його вираження, слід розу-
міти та враховувати нестабільність 
такої форми через значний потенціал 

конфліктності у відносинах між цент-
ром і регіонами, свідченням чому є 
зарубіжний досвід;

10. За своїм змістом державний 
устрій України, закріплений Консти-
туцією України, не є сталою визначе-
ною системою. Тип і форма Україн-
ської держави, її державний устрій 
мають перехідний характер і можуть 
змінюватися під час розвитку україн-
ської державності, її економічного і 
політичного стану. Втім, існуюча 
модель унітарного державного устрою, 
закріплена в Конституції України, є 
оптимальною для українського сус-
пільства, хоча й потребує вдоскона-
лення з урахуванням історичних, еко-
номічних і культурних особливостей, а 
також політичних реалій. Отже, опти-
мальна конституційна модель держав-
ного устрою України — унітарна кон-
ституційно децентралізована держава 
з усебічним визнанням і гарантуван-
ням прав територіальних громад як 
первинних суб’єктів місцевого само-
врядування. У силу цього, одним із 
засобів вдосконалення унітарного дер-
жавного устрою України мають стати 
масштабні муніципальна та адміні-
стративно-територіальна реформи;

11. Світовий досвід підтверджує, 
що адекватна адміністративно-тери-
торіальна структура країни, адаптова-
на до сучасних загальносвітових 
викликів часу, зокрема, вимог демо-
кратизації суспільного життя, децен-
тралізації влади, організації та функ-
ціонування системи місцевого само-
врядування та самоорганізації тери-
торіальних громад, ефективного 
використання природної, господар-
ської та історико-культурної самобут-
ності окремих територій, створює 
передумови для вирішення ключових 
завдань поступу. Серед них — люд-
ський розвиток, забезпечення сталої 
соціально-економічної динаміки, 
територіальної цілісності, соціальної 
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стабільності, екологічної рівноваги, 
національної безпеки;

12. Досвід реалізації чинної Консти-
туції України свідчить, що її положен-
ня щодо адміністративно-територіаль-
ного устрою значною мірою залиша-
ються нереалізованими, зокрема, не 
прийнято законодавство про порядок 
вирішення питань адміністративно-
територіального устрою України, про 
спеціальний статус міста Севастополь, 
не визначено на законодавчому рівні 
порядок вирішення інших питань у 
сфері державної регіональної та муні-
ципальної політики. Це унеможлив-
лює чітке розмежування компетенції 
між органами місцевого самовряду-
вання та місцевими органами держав-
ної влади, що функціонують у різних 
адміністративно-територіальних оди-
ницях, призводить до дублювання їх 
функцій і повноважень, створює труд-
нощі у вирішенні інших питань локаль-
но-регіонального значення;

13. Конституційно-правові теоре-
тичні та практичні проблеми державно-

го устрою сучасної України вка зують 
на їх органічний зв’язок із проблемами 
становлення і розвитку місцевого само-
врядування, особливо на регіонально-
му рівні. Актуалізація та об’єктивізація 
регіонального рівня місцевого самовря-
дування та його вдос коналення в 
Україні напряму пов’я зані з, по-перше, 
адміністративно-тери торіальним поді-
лом держави (управлінська ознака); 
по-друге, комплексом питань щодо роз-
поділу населення за її територією 
(гуманітарна ознака); по-третє, терито-
ріальною ор га ні зацією державної влади 
й місцевого самоврядування (терито-
ріально-владна й територіально-само-
врядна ознака); по-четверте, процесами 
децентралізації та деконцентрації дер-
жавної влади в умовах глобалізації 
(глобалізаційно-децентралізована 
ознака); по-п’яте, міжнародними тен-
денціями до децентралізації публічної 
влади у межах міждержавних інтегра-
ційних об’єднань, членом яких прагне 
стати Україна (міжнародно-інтеграцій-
на ознака).
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1. Вступ
Держава як складна соціальна сис-

тема зі своїми елементами — публічна 
влада, громадяни, територія та кордо-
ни, загальні справи, бюджет і податки, 
правовий порядок, офіційна участь у 
світовому співтоваристві — розкриває 
свій потенціал у процесі життєдіяль-
ності. Державний вплив на основні 
сфери життєдіяльності суспільства: 
політичну, економічну, соціальну, 
культурну та інші, а також на громадян 
і соціальні спільноти, у тому числі 
територіальні громади, національні 
меншини та корінні народи має бути 
цілеспрямованим і ефективним.

Управління державними справами 
вимагає високої організованості й ком-
петентності, професіоналізму. Воно 
припускає безперервність функціону-
вання держави, що має вчасно вирішу-
вати стратегічні й тактичні завдання і 
поєднувати для цього зусилля бага-
тьох органів, установ, організацій і 
людських ресурсів, раціонально вико-
ристовувати потенціал суспільства. 
Дійти до цього можна лише шляхом 
забезпечення чіткого і функціонально-
го зв’язку всіх елементів держави. 
Мова йде про свого роду «кістяк» дер-
жави, про її опорну конструкцію, без 
чого не можна домогтися стійкості 
держави і її цілеспрямованого впливу 
на політичні, економічні, соціальні, 
культурні та інші процеси.

У сучасному державознавстві для 
відображення відповідних державно-
правових явищ, процесів і дій вико-
ристовуються категорії «механізм дер-
жави», «форма держави», «організація 
держави», «державний лад» тощо. 
Одним із ключових елементів, який 
забезпечує ефективність організації та 
функціонування державного організ-
му, є державний устрій.

Проблема державного устрою Украї-
ни є одним із основних факторів, який 

визначає напрями генезису вітчизня-
ної державності на сучасному етапі. 
Безумов но, конституційно-правова проб-
лематика державного устрою завжди 
займала особливе місце у політико-
правовому розвитку України, характе-
ризувалася значною гостротою, а з 
часом її наукова та практична значу-
щість лише збільшувалася, що, знач-
ною мірою, було пов’язано із низкою 
ініціатив щодо необхідності проведен-
ня реформи адміністративно-терито-
ріального устрою та місцевого само-
врядування.

Втім, саме у 2014 р. виникли склад-
ні завдання та виклики, раніше не 
відомі державотворенню та правотво-
ренню незалежної України. У сучас-
них умовах, коли виникла реальна 
загроза територіальній цілісності та 
втрати суверенітету України, пробле-
ма державного устрою України набу-
ває особливої актуальності. Це зумов-
лено складністю та неоднозначністю 
нинішніх політико-правових процесів, 
зокрема, проведенням антиконсти-
туцій ного референдуму 16 березня 
2014 р. у Криму з подальшою окупа-
цією цієї адміністративно-територі-
альної одиниці України Російською 
Федерацією, загостренням військово-
політичної ситуації в Луганській і 
Донецькій областях та самопроголоше-
ням так званих Луганської народної рес-
публіки (ЛНР), Донецької народної 
республіки (ДНР), спробами утвори-
ти інші квазідержавні утворення на 
території України тощо.

Актуалізує проблематику держав-
ного устрою України, його системи, 
принципів, функцій, гарантій також 
внесення Президентом України 
П. Порошенком у червні 2014 р. проек-
ту внесення змін до Конституції 
України щодо запровадження принци-
пу децентралізації в територіальній 
організації влади. Ці та інші події зму-
шують звертатися до проблем держав-
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ного устрою України з точки зору як 
теорії, так і практики, подекуди пере-
осмислювати традиційні доктринальні 
підходи та пропонувати нові форми 
розв’язання складних конфліктних 
ситуацій у цій сфері з позиції сучасної 
конституціоналістики та конститу-
ціоналізму.

2. Поняття та система 
державного устрою України

Державний устрій, його система та 
статус складових елементів, конкрет-
ної держави визначається її історич-
ною і культурною еволюцією, станов-
ленням і розвитком економічної систе-
ми, політичних і правових інститутів. 
Він виступає в соціально-економічно-
му розвитку суспільства одночасно і 
як чинник розвитку, і як результат 
цього розвитку. Формування території 
держави та її територіального устрою 
займає тривалий час та залежить від 
цілої низки чинників: економічних — 
історично сформованих форм госпо-
дарського зв’язку між територіями; 
демографічних — кількості населення, 
його складу, щільності населення; гео-
графічних — розмірів території і навіть 
клімату та ландшафту; історичних — 
спільності мови, культури, укладу 
життя; політичних — способу «збиран-
ня» земель (територій) у єдину держа-
ву (це могло бути добровільне 
об’єднання дрібних держав до складу 
єдиної великої держави, насильне 
приєд нання та утримання певних 
територій — анексія, та ін.).

У сучасну епоху на вибір форми 
державно-територіального устрою 
потужний вплив має національний 
чинник. Під його безпосереднім впли-
вом нації і народності, які компактно 
проживають, утворюють власні націо-
нальні держави або національно-дер-
жавні утворення (автономії, засновані 
за національною ознакою).

Історично проблема державного 
устрою та такої його складової, як 
територіальний устрій, виникла після 
того, як збільшилися розміри терито-
рії держави, що вийшла далеко за межі 
міста з околицями, та виникла потреба 
створення спеціальних органів і уста-
нов для управління периферією. Не 
вдаючись глибоко в історію, зазначи-
мо, що в період абсолютизму централь-
на влада в особі монарха самостійно 
визначала адміністративно-терито-
ріальний поділ країни — систему оди-
ниць, на які поділялася її територія та 
в яких діяли призначені з центру поса-
дові особи чи органи влади. Треба 
зазначити, що поділ у більшості випад-
ків не був тільки штучним, не визна-
чався довільно проведеними на карті 
лініями. Як правило, він будувався з 
урахуванням фактичного розселення 
людей, реальних зв’язків між поселен-
нями. Враховувалися при цьому й 
адміністративні завдання — інтереси 
оборони, поліцейського контролю, 
зручність стягнення податків тощо. 
У більших державах адміністративно-
територіальний поділ ставав східчас-
тим: дрібні одиниці, зберігаючи свою 
відособленість, входили до великих, і 
чиновники, що управляли дрібними 
одиницями, перебували у підпорядку-
ванні чиновників, яким довірялося 
управління відповідними великими 
одиницями.

Об’єднання дрібних феодальних 
держав приводило до того, що деякі 
держави перетворювалися у терито-
ріальні одиниці нової великої держа-
ви, які тривалий час мали історичне 
значення. Надалі більшість із них 
перестали бути державними одиниця-
ми, як, скажімо, П’ємонт в Італії, 
Валахія в Румунії, Уельс у Велико-
британії, тоді як деякі інші зберегли 
певні державні ознаки (наприклад, 
Баварія у Німеччині, Сицилія в Італії).
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У міру розкладання абсолютизму і 
переходу до індустріального ладу в 
низових територіальних одиницях — 
міських і сільських громадах — почало 
формуватися місцеве самоврядування 
(втім, деякі міста користувалися права-
ми самоврядування й у феодальну 
епоху), а потім воно стало поширювати-
ся і на більші територіальні одиниці. 
Відбувався, крім того, процес об’єднання 
держав, а також, що частіше, анексія, 
тобто насильницьке приєднання слаб-
ких держав до сильних зі збереженням 
подекуди ознак державності перших.

Для характеристики територіальної 
організації держави, державної влади 
та управління у сучасному конститу-
ційному праві використовують терміни 
«устрій», «державний устрій», «дер-
жавний лад», «державно-територіаль-
ний устрій», «національно-державний 
устрій», «територіальний устрій», 
«організація держави», «структура дер-
жави» тощо. Втім, найбільш поширени-
ми є «державний устрій» та «терито-
ріальний устрій» як поняття, які краще 
за сутністю, змістом та формою відоб-
ражають відповідні явища та процеси.

Як правило, поняття державного 
устрою ґрунтується на загальних під-
валинах державно-територіальної 
організації суспільства. Територіальна 
державна організація — це адміністра-
тивно-територіальна та національно-
державна будова держави, яка закріп-
лює характер юридичних взаємовідно-
син між її економіко-географічними 
складовими частинами, між націями і 
народностями, які населяють її тери-
торію [1, 8]. Тому слід враховувати не 
лише організацію влади як інструмент 
здійснення політичного впливу, а й 
суб’єктно-об’єктні відносини в держа-
ві і суспільстві. У цьому аспекті голов-
ним суб’єктом держави та політичної 
системи суспільства слід визнавати 
Український народ — громадян Украї-
ни всіх національностей. Україн ський 

народ згідно зі ст. 5 Основного Закону 
є носієм суверенітету і єдиним джере-
лом влади.

Особливістю Українського народу 
як суб’єкта конституційних правовід-
носин є те, що він, як і інші суверенні 
народи, має переважно природні права 
у всіх сферах суспільних відносин, які 
до того ж майже не обмежені чинним 
законодавством. Зокрема, у політич-
ній сфері він як носій суверенітету і 
єдине джерело влади має право на 
утворення держави (право на самовиз-
начення), право визначати і змінювати 
конституційний лад, визначати основи 
місцевого самоврядування тощо. 
Згідно зі ст. 73 Конституції України 
виключно всеукраїнським референду-
мом вирішуються питання про зміну 
території України.

Також суб’єктом, який відіграє 
вагому роль у процесах інституціона-
лізації та конституювання державного 
устрою, є нація як суб’єктивна полі-
тична поліетнічна спільнота, яка є 
сувереном на певній території і яка 
для цієї мети використовує механізм 
організації влади. З такого розуміння 
органічно випливає визначення націо-
нальних меншин (етнічних груп), дер-
жавного устрою тощо. Так, Консти-
туція України у ст. 11 визначає такий 
суб’єкт конституційно-правових від-
носин, як українська нація. На жаль, 
цей суб’єкт конституційного права не 
отримав належної нормативно визна-
ченої конституційної правосуб’єкт-
ності у чинному законодавстві України.

Самостійним суб’єктом конститу-
ційно-правових відносин у сфері дер-
жавного устрою природно є держава. 
Відповідно до ст. 1 Конституції Україна 
є суверенна і незалежна, демократич-
на, соціальна, правова держава. Суве-
ренітет України, що виражає зміст 
правосуб’єктності української держа-
ви, поширюється на всю її територію, 
а сама територія держави в межах 
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існуючого кордону є цілісною і недо-
торканною. Українська держава висту-
пає гарантом, тобто бере на себе 
виключні конституційні обов’язки 
дбати про людину, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і без-
пеку (ч. 1 ст. 3 Конституції); утверджує 
і забезпечує права і свободи людини та 
відповідає перед людиною за свою 
діяльність (ч. 2 ст. 3 Консти туції); 
гарантує місцеве самовряду вання в 
Україні (ст. 7 Конституції) тощо.

На основі цих та інших позицій, як 
вважає С. Телешун, державний устрій 
за своєю суттю охоплює все коло питань 
щодо державного ладу в організаційно-
му плані, являє собою певний тип дер-
жави, що виявляється в політичних, 
економічних, соціальних основах і 
принципах організації держави, право-
вому статусі громадян цієї держави, 
територіальному устрої держави і сис-
темі її органів. За своїм змістом держав-
ний устрій, на його думку, це певний 
механізм держави, тобто організаційна 
основа держави, а за формою являє 
собою територіальну, або національно-
територіальну, організацію державної 
влади, що поділена на окремі складові, 
які перебувають у тісному взаємо-
зв’язку між собою і вищими органами 
держави. Тобто, як резюмує вчений, це 
поняття охоплює все коло питань про 
внутрішній поділ території держави на 
складові, їх правове положення, взає-
мовід носини між державою загалом та її 
складовими. Отже, саме державний 
устрій визначає межі централізації та 
децентралізації державної влади 
[2, 15–16].

Існують і інші точки зору з цього 
питання. Так, вважає Лі Язінь, держав-
ний устрій як інститут державного 
права регулює широке коло суспіль-
них відносин в адміністративно-тери-
торіальній або політико-територіаль-
ній організації держави її частинами. 
Водночас норми цього інституту сут-

тєво впливають на зміст інших дер-
жавно-правових інститутів, оскільки 
обумовлюють порядок утворення, сис-
тему і компетенцію державних орга-
нів, які реалізують законодавчу, вико-
навчу та судову владу. Саме тому, вва-
жає він, державний устрій як засіб 
регулювання суспільних відносин 
охоп лює різні змісти, які відобра-
жаються за різних суспільних умов, у 
різних формах державного устрою. 
Саме тому такі поняття, як «адміні-
стративно-територіальний устрій», 
«національно-державний устрій», «феде-
ративний устрій» тощо лише виража-
ють деякі аспекти державного устрою 
за певних умов. Коли ж ми розглядає-
мо державний устрій будь-якої країни, 
це означає, на його думку, що зміст 
державного устрою вже обмежений 
конкретними суспільними умовами та 
деякими принципами, які стосуються 
певної країни. Отже, всі країни у світі 
відрізняються одна від одної за зміс-
том державного устрою [3, 7–8].

Попри деякі відмінності у тлумачен-
ні поняття «державний устрій», під ним 
традиційно розуміють територіальну в 
державних кордонах організацію дер-
жави, яка визначає просторові межі 
організації та функціонування держав-
ної влади, відносини між адміністра-
тивно-територіальними одиницями, 
центральною та місцевою державною 
адміністраціями (у значенні державних 
організаційних структур), державними 
структурами та місцевим самовряду-
ванням із конституювання та управлін-
ня територіями, між публіч ною владою 
(державною і муніципальною) та насе-
ленням. Це — елемент форми держави, 
який характеризує територіальну орга-
нізацію влади та державного самовиз-
начення населення, яке на ній прожи-
ває [4, 184]. По суті, державний устрій — 
це сукупність державно-правових 
принципів, які визначають інституціо-
нально-територіальну основу держави, 
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а також їх практична реалізація. Це — 
система політичних взаємодій, у якій 
перетинаються та обумовлюють одна 
одну різні сфери державно-правової 
діяльності.

Системний підхід до феномену дер-
жавного устрою дозволяє виокремити 
його «статичну» та «динамічну» скла-
дові. Статика охоплює поділ території 
держави на територіальні складові, 
визначення їх правового статусу та 
статусу органів публічної влади, юрис-
дикція яких поширюється на відповід-
ну територію, її частини. Динаміка 
територіального устрою пов’язана з 
передбаченим Конституцією та зако-
нами України порядком вирішення 
державно-територіальних питань, змі-
ною державної території та терито-
ріальних одиниць держави, які відбу-
ваються за волею держави та суспіль-
ства. Йдеться про так званий держав-
но-територіальний процес.

Так, згідно зі ст. 133 Конституції 
України систему адміністративно-тери-
торіального устрою України становлять: 
Автономна Республіка Крим, області, 
райони, міста, райони в містах, селища 
і села. До складу України входять: 
Автономна Республіка Крим, Вінниць-
ка, Волинська, Дніпропетровська, 
До не цька, Житомирська, Закарпат-
ська, За по рі зька, Івано-Франківська, 
Київ ська, Кіровоградська, Луганська, 
Львів ська, Миколаївська, Одеська, Пол-
тав ська, Рівненська, Сумська, Терно-
піль  ська, Харківська, Херсонська, 
Хмель ни цька, Черкаська, Чернівецька, 
Черні гів ська області, міста Київ та 
Севастополь. Міста Київ і Севасто-
поль мають спеціальний статус, який 
ви зна чається законами України.

Конституційні засади державно-
територіального процесу, наприклад, 
закріплені у ст. 92 Конституції України, 
відповідно до якої виключно законами 
України визначаються територіальний 
устрій України; засади місцевого само-

врядування; статус столиці України; 
спеціальний статус інших міст; основи 
національної безпеки, організації 
Збройних Сил України і забезпечення 
громадського порядку; правовий 
режим державного кордону; правовий 
режим воєнного і надзвичайного стану, 
зон надзвичайної екологічної ситуації 
тощо. Стаття 73 Конституції України 
гарантує громадянам України вирішу-
вати питання зміни території України 
шляхом проведення обов’язкового 
всеукраїнського референдуму.

За своїм змістом державний устрій 
України, закріплений Конституцією 
України, не є сталою визначеною систе-
мою. Тип і форма української держави, 
її державний устрій мають перехідний 
характер і можуть змінюватися у про-
цесі розвитку української державності, 
її економічного і політичного стану. 
Втім, існуюча модель унітарного дер-
жавного устрою, закріплена в Консти-
туції України, є оптимальною для 
україн ського суспільства, хоча й потре-
бує вдосконалення з урахуванням істо-
ричних, економічних і культурних особ-
ливостей, а також політичних реалій. 
Одним із засобів удосконалення унітар-
ного державного устрою України мають 
стати масштабні муніципальна та адмі-
ністративно-територіальна реформи.

3. Принципи 
державного устрою України

Принципи державного устрою — це 
фундаментальні ідеї, вихідні положен-
ня, що знаходяться в основі встанов-
лення та функціонування територіаль-
ної організації держави, визначають її 
сутність, зміст та форму, а також відоб-
ражають певні закономірності діяль-
ності і розвитку територіальних оди-
ниць, їх взаємовідносини між собою та 
іншими інститутами держави і сус-
пільства.

Принципи спочатку виступають у 
формі простих теоретичних ідей, які 
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використовуються науковцями для 
розуміння сутності, змісту та форми 
цього конституційного інституту. Лише 
після закріплення цих ідей, положень у 
Конституції України та законодавчих 
актах вони набувають обов’язкового 
характеру, стають правовими принци-
пами, основою для діяльності органів 
державної влади та органів місцевого 
самоврядування, громадян при вирі-
шенні державно-територіальних питань.

Загальними принципами держав-
ного устрою є неподільність та невід-
чужуваність суверенітету україн-
ської держави у сфері державного 
устрою; єдність, неподільність, недо-
торканність та цілісність державної 
території; конституційність та закон-
ність утворення, реорганізації та лік-
відації складових частин державного 
устрою; єдність державної регіональ-
ної політики; конституційно визнана 
та визначена граничність децентралі-
зації публіч ної влади, обумовленої 
загальнона ціональними та держав-
ними інтересами і потребами, керо-
ваністю країною як єдиного політич-
ного, соціально-економічного, еколо-
гічного, правового простору; забез-
печеність націй, етносів, корінних 
народів, національних меншин та 
історично сформованих територіаль-
них громад із перевагою поліетнічно-
го населення та полілінгвістичного 
складу, сталими загальними (інтер-
національними, позанаціональними) 
традиціями та менталітетом, правом 
на територіально-культурну автоно-
мію тощо.

Пріоритетним принципом держав-
ного устрою будь-якої держави є прин-
цип народного суверенітету. Зазначе-
ний принцип закріплює за Україн-
ським народом виключне право здійс-
нювати свою владу на всій території 
України безпосередньо і через органи 
державної влади та органи місцевого 
самоврядування. Український народ 

має право безпосередньо вирішувати 
питання територіального устрою Ук раї-
ни. Так, ст. 73 Конституції України 
гарантує громадянам України вирішу-
вати питання зміни території України 
шляхом проведення обов’язкового все-
українського референдуму.

Фундаментальним принципом дер-
жавного устрою України є принцип, 
який визначає форму цього устрою. 
Зокрема, ст. 2 Конституції України 
визначає, що Україна є унітарною дер-
жавою, тим самим закріплюючи прин-
цип унітаризму територіального устрою 
України. Унітарна держава складаєть-
ся не з державних утворень, а з адміні-
стративно-територіальних одиниць, 
правовий статус яких визначається 
центральною владою. Терито рія уні-
тарної держави завжди має свою внут-
рішню організацію або так званий адмі-
ністративно-територіальний устрій, 
суть якого зводиться до поділу єдиної 
території держави на складові частини 
(адміністративно-територіальні оди-
ниці), які не мають політичної само-
стійності. Таким чином, можна вести 
мову про принцип унітаризму, що 
покладений в основу системи терито-
ріального устрою.

Так, відповідно до ст. 132 Консти-
туції України територіальний устрій 
України ґрунтується на засадах єднос-
ті та цілісності державної території; 
поєднання централізації і децентралі-
зації у здійсненні державної влади; 
збалансованості і соціально-економіч-
ного розвитку регіонів, з урахуванням 
їх історичних, економічних, екологіч-
них, географічних і демографічних 
особ ливостей, етнічних і культурних 
традицій. У цьому аспекті важливе зна-
чення має й принцип системності тери-
торіального устрою України, закріп-
лений у ст. 133 Конституції України. 
Він передбачає, що територіальний 
устрій України має певну систему, що 
складається з взаємопо в’язаних адміні-
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стративно-територіальних одиниць, які 
пов’язані між собою структурними і 
функціональними зв’язками. 

Важливим принципом державного 
устрою України є принцип терито-
ріального верховенства держави, який 
є системоутворюючим щодо інших 
принципів цього інституту державно-
го ладу України. Цей принцип випли-
ває зі статей 1 і 2 Конституції України, 
визначає суверенність України і перед-
бачає, що державна влада в Україні 
здійснюється відповідно до Конститу-
ції та законів України системою від-
повідних державних органів на всій 
території України. 

Принцип територіального верховен-
ства держави характеризує повноту 
державної влади в усіх її конституцій-
них формах і виявах на всій території 
України. Держава самостійно встанов-
лює правовий режим власної терито-
рії, здійснює її оборону, вирішує питан-
ня адміністративно-територіального 
поділу з метою вибору оптимальної 
моделі здійснення державного волода-
рювання і місцевого самоврядування 
тощо.

Принцип єдності та цілісності тери-
торії означає, що складові частини 
території України — адміністративно-
територіальні одиниці — перебувають 
у нерозривному взаємозв’язку, визна-
чаються внутрішньою єдністю в межах 
державного кордону України.

Територія України є недоторкан-
ною, а її межі визначаються держав-
ним кордоном (ст. 2 Конституції 
України). Це конституційне положен-
ня дозволяє виявити ще один прин-
цип, споріднений з основними прин-
ципами державного устрою України, — 
принцип непорушності державного 
кордону. Під державним кордоном 
слід розуміти лінію, що визначає межі 
її території, і вертикальну поверхню, 
що проходить по цій лінії. Захист дер-
жавного кордону України є невід’єм-

ною частиною загальнодержавної 
систе ми забезпечення національної 
безпеки і полягає у скоординованій 
діяльності військових формувань та 
пра во охоронних органів держави, 
організація і порядок діяльності яких 
визначаються законом.

Чинне законодавство України охо-
роняє принципи єдності, цілісності та 
недоторканності території України в 
межах її державного кордону. Пося-
гання на цілісність і недоторканність 
території України у формі вчинення 
умисної дії з метою зміни меж терито-
рії або державного кордону України, 
визначених Конституцією та законами 
України, а також публічні заклики чи 
розповсюдження матеріалів із закли-
ками до вчинення таких дій є кримі-
нальним злочином і тягне за собою 
кримінальну відповідальність.

Принцип централізації та децентра-
лізації у здійсненні державної влади 
проявляється в тому, що за централь-
ними (загальнодержавними) органами 
держави Конституцією та законами 
України закріплюється право забезпе-
чення внутрішніх і зовнішніх загаль-
нонаціональних інтересів, регулюван-
ня всіх сфер суспільного і державного 
ладу — політичної, економічної, соці-
альної, культурної (духовної), еколо-
гічної та зовнішньополітичної, а 
обов’язок захисту суверенітету і тери-
торіальної цілісності України визна-
чається Конституцією України як най-
важливіша функція держави, справа 
всього Українського народу (ст. 17). За 
місцевими органами державної влади 
закріплюється право вирішувати 
питання регіонального і місцевого зна-
чення, сприяючи реалізації загально-
державних програм.

Водночас принцип централізації 
органічно пов’язаний із принципом 
децентралізації, що виражається у 
визнанні та гарантуванні місцевого 
самоврядування, яке є правом терито-
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ріальної громади — жителів, об’єдна-
них постійним проживанням у межах 
села, селища, міста, котрі є самостійни-
ми адміністративно-територіальними 
оди ницями — самостійно вирішувати 
питання місцевого значення в межах 
Конституції та законів України.

Тобто принцип централізації та 
децентралізації державного устрою 
України отримує своє логічне продов-
ження у принципах організації та 
діяльності органів державної влади й 
органів місцевого самоврядування і 
розмежуванні їх компетенції відповід-
но до Конституції та законів України.

Важливим принципом державного 
устрою України, який визначає сут-
ність і зміст регіональної політики 
нашої держави, є принцип збалансова-
ності і соціально-економічного розвит-
ку регіонів з урахуванням їх історич-
них, економічних, екологічних, геогра-
фічних і демографічних особливостей, 
етнічних і культурних традицій. Цей 
принцип означає, що держава забезпе-
чує і гарантує право територіальних 
громад, які з урахуванням цих особли-
востей і традицій умовно об’єднуються 
в певні регіони, вирішувати політичні, 
економічні, соціальні, культурні 
(духов ні) та інші проблеми згідно з 
інтересами територіальних громад.

4. Гарантії 
державного устрою України

Державний устрій кожної країни 
зберігає свою непорушність і належ-
ним чином організовується, функціо-
нує і розвивається за умови, якщо має 
надійні гарантії: нормативно-правові, 
організаційно-правові та ін. Вони 
передбачаються і закріплюються, як 
правило, конституціями і законами.

Під гарантіями державного устрою 
доцільно розуміти певні умови, засо-
би, способи діяльності народу, держа-
ви, органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, їх посадо-

вих осіб, громадян щодо встановлення, 
визначення, організації, функціону-
вання, забезпечення стабільності та 
захисту державного устрою.

Конституція України передбачила 
і закріпила відносно цілісну систему 
нормативно-правових і організацій-
но-правових гарантій її державного 
устрою.

Усі нормативно-правові гарантії 
державного устрою можна поділити на 
конституційні (ті, що закріплені без-
посередньо в Конституції), законодав-
чі (ті, що закріплені безпосередньо в 
законах), підзаконні нормативно-пра-
вові (ті, що закріплені у підзаконних 
нормативно-правових актах) та між-
народні (що закріплені в міжнародних 
нормативно-правових актах).

Організаційно-правовими гаранта-
ми державного устрою є Український 
народ, українська держава в цілому і в 
особі її спеціалізованих інститутів 
(організацій, служб), Верховна Рада 
України, Президент України, Кабінет 
Міністрів та інші органи виконавчої 
влади України, Конституційний Суд 
України, суди загальної юрисдикції і 
прокуратура, політичні партії і громад-
ські організації, засоби масової інфор-
мації, територіальні громади та органи 
місцевого самоврядування, міжнарод-
ні організації. Тобто гарантами дер-
жавного устрою є практично всі основ-
ні суб’єкти конституційно-правових 
відносин та інші інститути цих відно-
син.

Пріоритетне місце в гарантуванні 
державного устрою Конституцією 
України відводиться Українському 
народу. За Конституцією Український 
народ є носієм суверенітету і єдиним 
джерелом влади та має виключне 
право визначати і змінювати консти-
туційний лад в Україні (ст. 5). До того 
ж право народу визначати і змінювати 
конституційний лад не може бути 
узурповане державою, тобто самостій-
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но привласнене нею, її органами або 
посадовими особами.

Звичайно, визначення і зміна кон-
ституційного ладу здійснюється не 
довільно, а насамперед у визначених 
Конституцією формах, зокрема шля-
хом виборів, референдумів тощо. Так, 
згідно зі ст. 17 Конституції України 
Український народ захищає, зокрема, 
територіальну цілісність України, а 
згідно зі ст. 73 питання про зміну тери-
торії України може вирішуватися 
виключно всеукраїнським референду-
мом, тобто прямим волевиявленням 
народу.

Конституція також встановлює 
засади поділу державної влади на три 
гілки, визнає і гарантує місцеве само-
врядування, що дуже важливо для реа-
лізації одного з найважливіших кон-
ституційних принципів державного 
устрою, а саме поєднання централіза-
ції та децентралізації у здійсненні дер-
жавної влади.

Однією з найважливіших конститу-
ційних гарантій державного устрою є 
розділ IX Конституції України, який 
називається «Територіальний устрій 
України» та визначає конституційні 
засади територіального устрою і систе-
му адміністративно-територіального 
устрою. Також дуже важливими є роз-
діл X Конституції, що встановлює кон-
ституційні засади статусу Автономної 
Республіки Крим як невід’ємної скла-
дової України, її адміністративно-
територіального устрою, та розділ ХІ 
про місцеве самоврядування, просто-
ровою основою організації та функціо-
нування якого є система адміністра-
тивно-територіального устрою тощо.

Гарантування конституційного 
ладу безпосередньо Конституцією 
України полягає у встановленні влас-
ного статусу — статусу Конституції і 
відповідно статусу тих інститутів, які 
вона закріплює: у забезпеченні самою 
Конституцією власної стабільності, 

обмеженні можливостей внесення до 
неї змін і доповнень, а також у регулю-
ванні нею порядку визначення, функ-
ціонування, охорони і зміни конститу-
ційного ладу. 

Основним гарантом державного 
устрою є, звичайно, держава — як у 
цілому, безпосередньо, так і в особі її 
відповідних інститутів. Так, відповід-
но до Конституції України (ст. 17) 
захист суверенітету і територіальної 
цілісності України, забезпечення її 
економічної та інформаційної безпеки 
покладається насамперед на державу. 
Ці напрями діяльності держави є най-
важливішими її функціями.

Оборона України, захист її сувере-
нітету, територіальної цілісності і 
недо торканності безпосередньо по кла-
даються на Збройні Сили Украї ни, 
забезпечення державної безпеки і 
захист державного кордону України 
покладаються на відповідні військові 
формування та правоохоронні органи 
держави, організація і порядок діяль-
ності яких визначаються законом. 
При цьому зазначається, що Збройні 
Сили України та інші військові фор-
мування не можуть бути використані 
для обмеження прав і свобод грома-
дян або з метою повалення конститу-
ційного ладу, усунення органів влади 
чи перешкоджання їх діяльності.

Значна роль у гарантуванні дер-
жавного устрою відводиться Консти-
туцією України органам державної 
влади. Пріоритетна роль серед них 
належить парламенту — Верховній 
Раді України. За чинною Конституцією 
Верховна Рада України вносить зміни 
до Консти туції України; призначає 
всеукраїнський референдум з питання 
про зміну території України; ухвалює 
закони; визначає засади внутрішньої і 
зовнішньої політики: затверджує 
загальнодержавні програми економіч-
ного, науково-технічного, соціального, 
національно-культурного розвитку, 
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охорони навколишнього середовища; 
при значає вибори Президента України; 
заслуховує щорічні та позачергові 
послання Президента України про вну-
трішнє і зовнішнє становище України; 
оголошує за поданням Президента 
України стан війни і укладення миру, 
схвалює рішення Президента України 
про використання Збройних Сил 
України та інших військових форму-
вань у разі збройної агресії проти 
України; затверджує загальну структу-
ру, чисельність, визначає функції 
Збройних Сил України, Служби безпе-
ки України, інших створених за зако-
ном військових формувань, а також 
Міністерства внут рішніх справ 
України; надає у встановлений законом 
строк згоду на обов’язковість міжна-
родних договорів України та денонсує 
міжнародні договори України (ст. 85) 
тощо. Звичайно, пріоритетна роль 
Верховної Ради України у гарантуванні 
державного устрою випливає насампе-
ред із її основ них функцій, а саме — 
представницької, законодавчої, уста-
новчої та ін.

Гарантом Конституції України, а 
отже, і державного устрою, є Прези-
дент України, оскільки саме він забез-
печує державну незалежність, націо-
нальну безпеку і правонаступництво 
держави; звертається з посланнями до 
народу та із щорічними і позачергови-
ми посланнями до Верховної Ради 
України про внутрішнє і зовнішнє 
становище України; представляє дер-
жаву в міжнародних відносинах, здій-
снює керівництво зовнішньополітич-
ною діяльністю держави, веде перего-
вори та укладає міжнародні договори 
України; приймає рішення про визна-
ння іноземних держав; є Верховним 
Головно командувачем Збройних Сил 
України; призначає на посади та 
звільняє з посад вище командування 
Збройних Сил України, інших вій-
ськових формувань; здійснює керів-

ництво у сферах національної безпе-
ки та оборони держави; очолює Раду 
національної безпеки і оборони Украї-
ни; вносить до Верховної Ради 
України подання про оголошення 
стану війни та у разі збройної агресії 
проти України приймає рішення про 
використання Зброй них Сил України 
та інших утворених відповідно до 
законів України військових форму-
вань; приймає відповідно до закону 
рішення про загальну або часткову 
мобілізацію та введення воєнного 
стану в Україні або в окремих її місце-
востях у разі загрози нападу, небезпе-
ки державній незалежності України; 
приймає у разі необхідності рішення 
про введення в Україні або в окремих 
її місцевостях надзвичайного стану, а 
також оголошує у разі необхідності 
окремі місцевості України зонами 
надзвичайної екологічної си туа ції — з 
подальшим затвердженням цих 
рішень Верховною Радою України. 
Тобто Президент України наділений 
широким колом функцій і повнова-
жень у сфері організації та функціо-
нування державного устрою України, 
які мають вирішальне значення у його 
гарантуванні.

Важлива роль як гарантам держав-
ного устрою належить Кабінету 
Міністрів України, міністерствам та 
іншим центральним органам держав-
ної виконавчої влади. Зокрема, Кабінет 
Міністрів України забезпечує держав-
ний суверенітет і економічну самостій-
ність України, здійснення внутрішньої 
і зовнішньої полі тики держави, вико-
нання Консти туції і законів України, 
актів Президента України; вживає 
заходів щодо забезпечення прав і сво-
бод людини і громадянина; здійснює 
заходи щодо забезпечення обороно-
здатності і національної безпеки Украї-
ни, громадського порядку, боротьби зі 
злочинністю; організовує і забезпечує 
здійснення зовнішньоекономічної 
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діяль ності України, митної справи 
тощо.

Державні службовці є самостійни-
ми гарантами державного устрою, 
оскільки вони, зокрема, складають 
відповідну присягу і самостійно від-
повідають за здійснення своїх функ-
цій і повноважень, поряд з органами 
державної влади та в межах цих 
повно важень беруть участь у здій-
сненні гарантуючих функцій, власти-
вих відповідним органам державної 
влади.

Особливу роль у гарантуванні дер-
жавного устрою виконує Конститу-
ційний Суд України, оскільки він від-
повідно до Конституції та закону 
вирішує питання про відповідність 
законів та інших нормативно-право-
вих актів Конституції України, в тому 
числі і з питань адміністративно-
територіальної організації держави, і 
дає їх офіційне тлумачення. Зокрема, 
у Рішенні Конституційного Суду 
України від 13 липня 2001 р. 
№ 11-рп/2001 (справа про адміністра-
тивно-територіальний устрій) сфор-
мульовані правові позиції стосовно 
порядку вирішення питань адміні-
стративно-територіального устрою. 
Так, у ньому зазначено, що терито-
рія України поділяється на адміні-
стративно-територіальні одиниці, 
які складають систему адміністра-
тивно-територіального устрою Украї-
ни; адміністративно-терито ріальна 
одиниця — це компактна частина єди-
ної території України, що є просторо-
вою основою для організації і діяль-
ності органів державної влади та орга-
нів місцевого самоврядування; систе-
ма місцевого самоврядування у своїй 
основі ви зна чається адміні стративно-
територіальним устроєм України; міс-
цеве самоврядування здійснюється в 
межах відповідної адміністративно-
територіальної одиниці.

Як відомо, за Конституцією України 
територіальний устрій нашої держави 
визначається виключно законами 
України. Конституційний Суд України 
з цього приводу роз’яснив, що поло-
ження п. 13 ч. 1 ст. 92 Конституції 
України про те, що виключно законами 
України визначається територіальний 
устрій України, треба розуміти так, що 
питання територіального устрою 
України, зокрема визначення змісту 
цього поняття, правового статусу і 
видів адміністративно-територіальних 
одиниць, повноваження органів щодо 
вирішення питань адміністративно-
територіального устрою України, є 
питаннями загальнодержавного зна-
чення і врегульовуються лише законом, 
а правовий режим адміністративно-
територіальних одиниць як окремих 
складових адміністративно-терито-
ріального устрою України (в тому числі 
визначення порядку утворення, лікві-
дації, зміни меж районів у містах) пови-
нен визначатися законами України.

Крім того, до гарантів державного 
устрою України слід віднести органів 
та посадових осіб місцевого самовря-
дування, місцевих органів виконавчої 
влади. Також значна роль у гаранту-
ванні державного устрою належить 
органам правосуддя при розгляді кри-
мінальних справ про злочини проти 
конституційного ладу, національної 
безпеки і оборони, а також прокурату-
рі й адвокатурі.

Втім, не тільки державні та муніци-
пально-владні інститути є гарантами 
державного устрою. Важливу роль у 
здійсненні відповідних функцій 
можуть відігравати політичні партії, 
засоби масової інформації, політична, 
економічна, соціальна і культурна сис-
теми нашого суспільства тощо.

Певну роль у гарантуванні держав-
ного устрою України можуть відігра-
вати за її згодою інші держави та між-
народні організації (ООН та ін.).
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5. Висновки
Питання державного устрою держа-

ви, його принципів, функцій, системи 
та статусу її складових є однією з най-
менш досліджених та суперечливих у 
сучасній юридичній науці. Значною 
мірою недостатня увага до державно-
територіальних проблем у сучасній 
Україні обумовлює як труднощі у нау-
ковому тлумаченні таких понять, як 
унітаризм, федералізм і федералізація, 
регіоналізм і регіоналізація, децентра-
лізація та деконцентрація тощо, так і 
негативно впливає на практику, свід-
ченням чого є вкрай непослідовна дер-
жавна регіональна політика, складність 
та неоднозначність нинішніх політико-
правових процесів.

Сучасні наукові дослідження свід-
чать, що державний устрій є складним 
багатогранним явищем. Його не можна 
ототожнювати ні з територією, її орга-
нізацією, ні з адміністративно-терито-
ріальним устроєм. Це складне систем-
не державно-правове утворення, що 
має (повинно мати) соціально-полі-
тичні, господарсько-економічні, орга-
нізаційно-правові, національно-етніч-
ні, духовно-культурологічні, природ-
но-географічні й екологічні підвалини. 

У концептуальному плані «держав-
ний устрій» є найбільш широкою за 
змістом категорією, тоді як «терито-
ріальний устрій» та «адміністративно-
територіальний устрій» — це його 
невід’ємні складові частини. Тому під 
державним устроєм варто розуміти 
територіальну в державних кордонах 
організацію держави, яка визначає 
просторові межі дії державної влади, 
відносини між адміністративно-тери-
торіальними одиницями, центральною 
та місцевою державною адміністрація-
ми (у значенні державних організацій-
них структур), державними структу-
рами та місцевим самоврядуванням із 
конституювання та управління тери-

торіями, між публічною владою (дер-
жавною та муніципальною) та насе-
ленням. Це — елемент форми держави, 
який характеризує територіальну 
організацію влади та державного само-
визначення народу, який на ній про-
живає.

Українська державність історично 
склалася як унітарне утворення, а тому 
як у сучасних умовах, так і в майбут-
ньому для нашої держави більш при-
родним та історично сформованим є 
саме унітарний державний устрій з 
істотним розширенням самостійності 
місцевого самоврядування за рахунок 
подальшої демократизації та децен-
тралізації у здійсненні державної 
влади. Сьогодні Україна (об’єктивно і 
суб’єктивно) ближча до унітарної 
децентралізованої держави.

Державний устрій кожної країни 
зберігає свою непорушність і належ-
ним чином організовується, функціо-
нує і розвивається за наявності ціліс-
ної системи нормативно-правових, 
організаційно-правових та інших 
гарантій. Гарантіями державного уст-
рою, як правило, виступають певні 
умови, засоби, способи діяльності 
народу, держави, органів державної 
влади та органів місцевого самовряду-
вання, їх посадових осіб, громадян 
щодо встановлення, визначення, орга-
нізації, функціонування, забезпечення 
стабільності та захисту державного 
устрою.

Конституція України передбачила і 
закріпила відносно цілісну систему 
нормативно-правових і організаційно-
правових гарантій її державного 
устрою. Втім, ця система потребує 
вдосконалення. Враховуючи, що дер-
жавний устрій — це складне за своєю 
суттю, змістом та формою явище, про-
цес розвитку і вдосконалення його 
гарантій складний і багатогранний. 
Безумовно, кожному напряму і виду 
діяльності держави у сфері гаранту-



143• ПРАВО УКРАЇНИ • 2014 • № 9 •

ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА О. БАТАНОВА: «КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ…

вання державного устрою притаманні 
свої особливості, що певною мірою 
проявляється в діяльності органів та 
посадових осіб державної влади, їх 
функціях та повноваженнях.

Втім, розвиток гарантій державного 
устрою і вдосконалення конституцій-
но-правового механізму їх забезпечен-
ня зумовлюються внутрішніми і 
зовніш німи, об’єктивними і суб’єктив-
ними чинниками. Вагоме значення 
належить внутрішнім об’єктивним 
чинникам (політичним, господарсько-

еко номічним, соціально-культурним, 
природно-географічним тощо). Однак 
найбільш важливе значення в розвит-
ку системи гарантування державного 
устрою має подальше зміцнення нор-
мативно-правових, орга нізацій них, 
фі нансових, матеріально-технічних, 
інформаційних, наукових основ діяль-
ності відповідних суб’єк тів, формуван-
ня та здійснення вивіреної державної 
муніципальної та регіональної політи-
ки, реформування адміністративно-
територіального устрою тощо.

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ

1. Сысоева Е. А. Категория «территория» в правовой теории и практике законодательного 

регулирования федеративного устройства современной России : автореф. дис. … канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.01. — Ростов н/Д, 2006. — 22 с.

2. Телешун С. О. Державний устрій України: проблеми теорії і практики : автореф. дис. … д-ра політ. 

наук : спец. 23.00.02. — К., 2000. — 34 с.

3. Ли Язинь. Становление и развитие государственного устройства Российской Федерации : 

автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.01. — СПб., 1995. — 15 с.

4. Погорілко В. Ф. Державний устрій // Великий енциклопедичний юридичний словник / 

за ред. Ю. С. Шемшученка. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К., 2012. 

REFERENCES

1. Sysoeva E. A. Kategoriya «territoriya» v pravovoy teorii i praktike zakonodatelnogo regulirovaniya fed-

erativnogo ustroystva sovremennoy Rossii [The «Territory» Category in the Legal Theory and Practice of 

Legal Regulation of the Federal System in Modern Russia], Rostov on Don, 2006, 22 p.

2. Teleshun S. O. Derzhavnyi ustrii Ukrainy: problemy teorii i praktyky [State System of Ukraine: Issues of 

Theory and Practice],  Kyiv, 2000, 34 p.

3. Li Yazin. Stanovlenie i razvitie gosudarstvennogo ustroystva Rossiyskoy Federatsii [Formation and 

Development of the State System in the Russian Federation], Saint Petersburg, 1995, 15 p.

4. Pohorilko V. F. Derzhavnyi ustrii [State System], Velykyi entsyklopedychnyi yurydychnyi slovnyk, Kyiv, 

2012. 



144 • ПРАВО УКРАЇНИ • 2014 • № 9 • 

Вибрана бібліографія сучасних монографічних 
праць з питань державного устрою

1. Административно-территориальное устройство России: история и 
современность / авт. кол. : А. В. Пыжиков, И. Н. Данилевский, И. Л. Андреев 
и др. ; под общ. ред. А. П. Пыжикова ; Институт общественной мысли. — М., 
2003. — 318 с.

2. Адміністративно-територіальна реформа в Україні: оптимальна модель / 
за заг. ред. О. І. Соскіна. — К., 2007. — 288 с.

3. Адміністративно-територіальна реформа в Україні: політико-правові 
проблеми : моногр. / І. О. Кресіна та ін. ; ред. І. О. Кресіна ; НАН України, 
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2009. — 480 с.

4. Адміністративно-територіальний устрій Поділля. Історія і сучасність : 
моногр. / В. М. Олуйко, П. Я. Слободянюк, М. І. Балюк ; за заг. ред. 
В. А. Смолія, П. Я. Слободянюка. — Хмельницький, 2005. — 400 с.

5. Адміністративно-територіальний устрій та сталий розвиток регіону: 
концептуальні основи та методологія / В. М. Бабаєв та ін. ; Національний 
технічний ун-т «Харківський політехнічний ін-т». — Х., 2006. — 315 с.

6. Адміністративно-територіальний устрій України. Історія та сучасність / 
за ред. В. Г. Яцуби. — К., 2002. — 320 с.

7. Адміністративно-територіальний устрій України. Історія. Сучасність. 
Перспективи : моногр. / В. С. Куйбіда та ін. ; заг. ред. О. В. Турчинов ; 
Секретаріат Кабінету Міністрів України. — К., 2009. — 615 с.

8. Адміністративно-територіальний устрій України. Шляхи реформування. — 
К., 2007. — 366 с.

9. Бабурин С. Н. Территория государства: правовые и геополитические 
проблемы. — М., 1997. — 480 с.

10. Верменич Я. В. Адміністративно-територіальний устрій України: еволюція, 
сучасний стан, проблеми реформування : у 2 ч. — К., 2009. — Ч. 1. — К., 
2009. — 364 с.; Ч. 2. — К., 2009. — 370 с.

11. Гдичинський Б. П. Державний устрій України: політико-історичний аспект : 
моногр. / Б. П. Гдичинський ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія 
Федьковича. — Чернівці, 2007. — 167 с.

12. Государственно-территориальное устройство России: реформирование 
регионального уровня : науч. изд. / В. И. Гришина, В. В. Кистанов, 
Н. С. Кистанова и др. ; под ред. В. И. Гришина, В. В. Кистанова ; 
Государственное научно-исследовательское учреждение «Совет по 
изучению производительных сил» Минэкономразвития России и РАН. — 
М., 2007. — 288 с.

13. Грачев Н. И. Государственный суверенитет и формы территориальной 
организации современного государства: основные закономерности и 
тенденции развития : моногр. — М. ; Волгоград, 2009. — 468 с.

14. Губань Р. В. Правове регулювання адміністративно-територіального устрою 
України: вступ до курсу : навч. посіб. / Р. В. Губань ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, Ін-т політол. та права, каф. правознав. — К., 2011. — 
210 с.



145• ПРАВО УКРАЇНИ • 2014 • № 9 •

ВИБРАНА БІБЛІОГРАФІЯ СУЧАСНИХ МОНОГРАФІЧНИХ ПРАЦЬ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ

15. Губань Р. В. Основи правового регулювання адміністративно-тери-
торіального устрою України : навч. посіб. — К., 2013. — 279 с.

16. Доценко А. І. Адміністративно-територіальний устрій та розселення в 
Україні. — К., 2003. — 76 с.

17. Зарубіжний і вітчизняний досвід реформування адміністративно-
територіального устрою / Л. Т. Шевчук та ін. ; НАН України, Ін-т регіон. 
дослідж. — Л., 2007. — 254 с.

18. Заставецька Л. Б. Системи розселення і геопросторові проблеми 
вдосконалення адміністративно-територіального устрою України : 
мо ногр. / Л. Б. Заставецька ; наук. ред. О. І. Шаблій ; Терноп. нац. пед. ун-т 
ім. Володимира Гнатюка. — Т., 2013. — 331 с.

19. Захаров А. Спящий институт. Федерализм в современной России и в 
мире. — М., 2012. — 144 с.

20. Іщенко О. П. Конституційно-правові основи адміністративно-терито-
ріального устрою України : моногр. — К., 2014. — 224 с.

21. Копиленко О. Л. Автономна Республіка Крим: проблеми правового статусу : 
моногр. — К., 2002. — 342 с.

22. Кучабський О. Г. Адміністративно-територіальна організація України: 
теорія, методологія, механізми становлення : моногр. — Л., 2010. — 315 с.

23. Лазор О. Д. Територіальна організація влади в Україні / О. Д. Лазор, 
О. Я. Лазор, А. О. Чемерис. — К., 2007. — 576 с.

24. Лапин В. А. Реформа местного самоуправления и административно-
территориальное устройство России / В. А. Лапин, В. Я. Любовный ; 
Российская академия архитектуры и строительных наук (РААСН). — М., 
2005. — 240 с.

25. Лексин В. Н. Государство и регионы: теория и практика государственного 
регулирования территориального развития / В. Н. Лексин, А. Н. Швецов ; 
Российский фонд правовых реформ. Фонд правовых проблем федерализма 
и местного самоуправления. — 3-е изд., стер. — М., 2000. — 368 с.

26. Лексин И. В. Государственное устройство федераций в составе Европейского 
союза : учеб. пособие. — М., 2011. — 272 с. 

27. Лексин И. В. Территориальное устройство России: конституционно-
правовые проблемы. — М., 2014. — 432 с.

28. Магновський І. Й. Територіальний устрій України : моногр. — Івано-
Франківськ, 2011. — 474  с.

29. Міста та громади в адміністративно-територіальній реформі в Україні. 
Міжнародний досвід та практичні пропозиції. — К., 2008. — 136 с.

30. Мяловицька Н. А. Автономія та її роль у державному будівництві (країни 
Європи) : моногр. — К., 2009. — 504 с.

31. Наливайко Л. Р. Державний лад України: теоретико-правова модель : 
моногр. — Х., 2009. — 597 с.

32. Орловский А. С. Реформирование административно-территориального 
устройства городов с районным делением (на примере города Одессы). — 
Одесса, 2003. — 48 с.

33. Правові засади оптимізації адміністративно-територіального устрою : 
моногр. / І. О. Кресіна  (керівник авт. кол.) ; Д. І. Грицяк, А. А. Коваленко, 
О. В. Кукуруз та ін. ; за ред. І. О. Кресіної. — К., 2013. — 327 с.



146 • ПРАВО УКРАЇНИ • 2014 • № 9 • 

ВИБРАНА БІБЛІОГРАФІЯ СУЧАСНИХ МОНОГРАФІЧНИХ ПРАЦЬ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ

34. Реформування адміністративно-територіального устрою: український та 
зарубіжний досвід : моногр. / І. О. Кресіна та ін. ; за ред. д-ра політ. наук, 
проф., чл.-кор. НАПрН України І. О. Кресіної ; Нац. акад. наук України, Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2011. — 399 с.

35. Телешун С. О. Державний устрій України: проблеми політики теорії і 
практики. — Івано-Франківськ, 2000. — 318 с.

36. Ткачук А. З історії реформ адміністративно-територіального устрою 
України, 1907–2009 роки / А. Ткачук, Р. Ткачук, Ю. Ганущак. — К., 2009. — 
128 с.

37. Чертков А. Н. Развитие правового регулирования территориального 
устройства России: историко-теоретический аспект. — Брянск, 2011. — 
434 с.

38. Чертков А. Н. Территориальное устройство Российской Федерации: 
правовые основы / А. Н. Чертков ; Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Феде-
рации. — М., 2009. — 344 с.

39. Шабельніков В. І. Адміністративно-територіальний устрій України: 
історичний досвід і уроки (1917 — червень 1941 рр.) : моногр. / 
В. І. Шабельніков ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 305 с.



147• ПРАВО УКРАЇНИ • 2014 • № 9 •

© А. Гордимов, 2014

Загальна теорія права і держави

ДОКТРИНАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ПРАВА 
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Важлива роль поняття джерел 
права, їх сутності, змісту та при-
роди для правової теорії і прак-

тики зумовлена багатьма чинниками. 
Питання класифікації джерел права, їх 
структури й ієрархії, а також їх спів-
відношення має значення при дослі-
дженні як правових сімей, так і націо-
нальних правових систем.

Дослідженню сутності права, його 
форм (джерел) та їх вияву присвячені 
праці багатьох зарубіжних та вітчиз-
няних вчених. Зокрема, значний вне-
сок у вирішення цих проблем зробили 
Ж.-Л. Бержель, Г. Дж. Берман, 
Р. Давид, К. Жоффре-Спіноза.

У Російській Федерації (радян-
ський та пострадянський періоди) 
аспекти сутності та класифікації дже-
рел права досліджували вчені-право-
знавці: С. Алексєєв, І. Богдановська, 
Т. Гурова, В. Карташев, Д. Керімов, 
С. Кечек’ян, О. Лукашева, М. Марчен-
ко, Г. Муромцев, В. Нерсе сянц, А. Пі гол-
кін, Ф. Решетніков, Ю. Тихомиров, 
О. Шебанов, Б. Шейдлін та ін. Серед 

сучасних вітчизняних дослідників цієї 
проблематики слід назвати В. Бабкіна, 
В. Журавського, О. Зайчука, Л. Зайця, 
Л. Луць, О. Мурашина, П. Недбайла, 
Ю. Оборотова, Н. Оніщенко, Н. Пархо-
менко, Л. Петро ву, П. Рабіновича, 
В. Се ліванова, О. Скакун, О. Хари-
тонову, Є. Хари тонова, Р. Тополев-
ського, Ю. Шемшу ченка.

У новітніх умовах розвитку сус-
пільних відносин під впливом, насам-
перед, процесів глобалізації, особливо-
го значення проблеми прав людини, 
створення загальноєвропейських і 
загальносвітових інституцій, процесів 
зближення різних правових систем 
доктринальні правові джерела знову 
набувають особливого, першорядного 
значення. Цією обставиною визнача-
ється актуальність дослідження проб-
лем місця і ролі доктринальних дже-
рел права у сучасному світі, зокрема у 
таких найпоширеніших правових сис-
темах, як романо-германська й англо-
саксонська. У будь-якому разі ці проб-
леми вже мають глобальний характер, 

А. ГОРДИМОВ 
аспірант відділу теорії держави і права 
(Інститут держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України)
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стосуються різних правових систем, 
виходять за межі виключно правової 
системи будь-якої окремо взятої держа-
ви або навіть правової сім’ї.

Сучасний період розвитку суспіль-
ства характеризується якісно новим 
станом, який називають процесом гло-
балізації, що супроводжується збли-
женням національних правових сис-
тем, створенням єдиних правових 
стандартів, насамперед у сфері прав 
людини, коли ціннісним орієнтиром 
будь-якого державного утворення є 
захист прав та основних свобод люди-
ни і громадянина. Саме ці особливості 
зумовлюють основний сучасний напрям 
розвитку джерел права у світоглядно-
му доктринальному сенсі. В умовах 
глобального світу права, свободи, 
обов’язки людини і громадянина посі-
дають основне за важливістю місце 
порівняно з іншими правовими яви-
щами [1, 267].

Нині стає зрозуміло, що демокра-
тична, соціальна, правова держава може 
існувати не за будь-яких обставин, а 
лише за умови ефективної дії системи 
джерел права, що забезпечує функціо-
нування її демократичних інституцій. 
Система джерел права є динамічною 
системою, що розвивається насамперед 
завдяки потребам суспільства. Якщо 
говорити про найзагальніші, най-
актуальніші тенденції в сучасному роз-
витку джерел права, то, на нашу думку, 
саме розвиток джерел права в галузі 
забезпечення прав людини займає одне 
з найголовніших місць у цьому процесі, 
вони виявляють основний напрям 
сучасного розвитку доктринальних 
джерел права. Зазначена тенденція 
проявляється у зростанні ролі джерел 
права недержавного походження, 
зокрема, звичаю, правової доктрини і, 
навпаки, зменшення відповідної ролі 
нормативно-правового акта [2, 19].

Метою статті є з’ясування загаль-
них особливостей розвитку доктри-

нальних джерел права в сучасних гло-
балізаційних умовах.

Загальновідомо, що процес глобалі-
зації — всесвітній процес, який об’єд-
нує національні утворення в єдину 
світову систему [1, 267].

Варто наголосити, що внаслідок 
сучасних глобалізаційних процесів у 
всіх правових системах світу спостері-
гається тенденція до посилення інсти-
туту захисту прав особи. Ця тенденція 
викликана, насамперед, економічним, 
політичним, соціальним, культурним 
та іншими факторами. Світова практи-
ка показує: якщо будь-яке державне 
утворення відносить себе до цивілізо-
ваного світу, то воно зобов’язане здій-
снити всі необхідні заходи, спрямовані 
на захист прав і свобод людини. 

Не викликає сумніву той факт, що 
зазначені тенденції обумовлюють якіс-
но новий етап розвитку всієї системи 
джерел сучасного права, у тому числі 
правової доктрини. Адже з удоскона-
ленням системи прав та свобод люди-
ни суспільство пов’язує розв’язання 
внутрішніх, міжнародних та глобаль-
них завдань [1, 267]. Відповідно, і роз-
виток доктринальних джерел права в 
галузі прав та свобод людини характе-
ризується основними напрямами, 
пов’язаними, з одного боку, з міжна-
родно-правовими гарантіями забезпе-
чення прав і свобод людини, а з друго-
го — з правовими гарантіями, які закрі-
плені на конституційному рівні, а в 
Україні відображені в Основному 
Законі.

Для того щоб зрозуміти особливос-
ті розвитку доктринальних джерел 
права в умовах глобалізації, необхідно 
спочатку визначитися зі змістом 
поняття «правова доктрина». У цьому 
контексті Д. Дождєв зазначає, що док-
трина є специфічним джерелом права, 
яке й досі існує у правових системах 
деяких країн. Специфіка цього джере-
ла у тому, що доктрина являє собою 
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не результат практичної діяльності 
органів держави або певних людських 
співтовариств, виражений відповідно 
у нормативно-правових актах, догово-
рах, судових рішеннях і звичаях, а 
обґрунтовані та розроблені вченими-
юристами положення, конструкції, 
ідеї, принципи та судження з проблем 
права, яким притаманні властивості 
соціального регулятора суспільних 
відносин. Так, ще давньоримськими 
правознавцями як джерело права 
визнавалися відповіді знавців права у 
вигляді суджень і думок, яким було 
дозволено створювати право [3, 91].

Безпосереднє використання док-
трини як джерела права характеризує 
період римського права. Праці п’яти 
найвидатніших юристів (Ульпіана, 
Папініана, Гая, Павла та Модестіна) 
становили джерело права, на них поси-
лалися судді при вирішенні конкрет-
них справ [4, 36].

Надалі спостерігається переважно 
зменшення ролі правової доктрини 
у системі джерел права, а її безпосереднє 
застосування виявляється, наприклад, 
у таких випадках: на етапі розроблення 
законопроектів та їх прийняття (со ціаль-
ні інтереси відображаються у правових 
концепціях та ідеях і, таким чином, 
впливають на процес правотворчості та 
правову систему); при наявності істот-
них прогалин у праві (саме тому правова 
доктрина набуває особливого значення 
як джерело права); при створенні право-
вих словників і правових понять; при 
вирішенні конкретних питань, коли 
судді вживають формулу «відповідно до 
усталеної в науковій літературі думки»; 
при вирішенні спірних питань і при 
формуванні загальної норми суддів-
ського права вищою суддівською інстан-
цією на підставі правової доктрини.

Наведені приклади застосування 
правової доктрини відображають, як 
це випливає із її визначення, сутність 
терміна, тієї реальності або того об’єк-

та, до якого застосовується це поняття 
правовою наукою.

Н. Пархоменко зазначає, що право-
ва доктрина характеризує юридичне 
мислення та праворозуміння, є від-
дзеркаленням правових поглядів пред-
ставників юридичної науки. Вона про-
понує наглядне уявлення механізму 
виникнення і дії правової доктрини як 
джерела права: виникнення потреби 
правового регулювання окремих сус-
пільних відносин; науковий пошук; 
поява ідеї та її обґрунтування; під-
тримка ідеї на державному (офіційно-
му) рівні і схвалення громадськістю; 
перетворення ідеї на концепцію про-
ведення правової реформи у будь-якій 
сфері суспільного життя [5, 89].

Правова доктрина у сучасному 
романо-германському праві розгляда-
ється як вторинне джерело права й у 
формально-юридичному значенні не є 
джерелом права. Водночас слід пого-
дитися з А. Васильєвим, який зазна-
чає, що використання правової док-
трини як джерела права зумовлюється 
прогалинами у позитивному праві, 
колізіями правових норм, невизначе-
ністю, двозначністю права. У такому 
разі генезисом правової доктрини є 
природне право як певні ідеальні пер-
шооснови права. Правова доктрина 
може набувати сили джерела права за 
допомогою таких способів: фактичної 
дії без державного визнання, але схва-
леної суспільством і юридичними 
колами; судового використання у про-
цесі вирішення конкретних юридич-
них справ; впровадження вищими 
органами державної влади положень 
правової доктрини як обов’язкових 
правил у нормативно-правових актах 
[6, 231].

Говорячи про особливості розвитку 
доктринальних джерел права в сучас-
них глобалізаційних умовах, не можна 
не відзначити той факт, що нині спо-
стерігається певна тенденція посилен-
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ня ролі та значення правової доктрини 
при вирішенні тих чи інших судових 
справ, у тому числі на міжнародному 
рівні. Зокрема, поява і функціонуван-
ня Європейського суду з прав людини, 
існування зобов’язань Української 
держави, яка приєдналася до Конвенції 
про захист прав людини і основопо-
ложних свобод (далі — Конвенція), є 
позитивним чинником втілення док-
трини захисту прав людини в сучасно-
му світі, чинником, який визначає 
юридичну відповідальність держави 
перед особою щодо забезпечення її 
основних прав і свобод.

У сучасний період кардинальних 
змін у світі в напрямі гуманізації 
со ціальних відносин, становлення й 
розвит ку соціально-правових держав 
із об’єктивною необхідністю зростає 
значення не тільки відповідної законо-
давчої основи, а й діяльності, спрямо-
ваної на роз’яснення та з’ясування 
норм права, з метою її однозначного та 
правильного розуміння. Права люди-
ни та основні свободи містяться у нор-
мах позитивного права, які прийма-
ються та набирають чинності відповід-
но до визначених процедур. З ураху-
ванням природно-правового статусу 
фундаментальних прав і свобод люди-
ни їх судовий захист має певну специ-
фіку, яка повніше враховується при 
судовому тлумаченні та конкретизації, 
що здійснюється не в останню чергу за 
допомогою доктринальних положень.

Значення доктринального тлума-
чення, як вважає П. Сорокін, зростає 
при суттєвих змінах у суспільстві, що 
супроводжуються зміною доктрини. 
Такі зміни мають визначені наслідки 
для тлумачення. Це пов’язано з тим, 
що старе законодавство деякий час 
існує з новими законами, концепціями 
або принципами [7, 250]. Наукова док-
трина відображає найбільш сутнісні, 
глибинні зв’язки предметів та явищ. 
Вона дає правильне уявлення про під-

сумки та перспективи розвитку сус-
пільних відносин, і у зв’язку з цим 
чіткіше пояснює зміст діючих норм, їх 
цілі та дію в умовах конкретного місця 
і часу тощо. Це пов’язано з тим, що 
доктринальне тлумачення правових 
норм відображає у тому числі такі 
категорії, як моральні принципи і 
норми, що історично склалися в сус-
пільстві.

Стосовно принципів тлумачення 
правових норм про права людини та 
основних свобод С. Шевчук дає досить 
докладну їх характеристику. Базу- 
ю чись на практиці країн західної демо-
кратії, з урахуванням природно-право-
вого статусу прав людини, він обґрун-
товує специфічний характер тлума-
чення, який дещо відрізняється, на 
його думку, від тлумачення звичайно-
го позитивного законодавства і склав-
ся відповідно до принципів тлумачен-
ня, що застосовуються Європейським 
судом з прав людини [8, 83]. Він 
ви окремлює, зокрема, такі принципи 
тлумачення:

1. Принцип діалектичного тлума-
чення, при використанні якого, на 
думку німецького вченого К. Гессе, 
слід дотримуватися низки положень. 
Серед них: кожне тлумачення має 
забезпечувати єдність конституції; 
принцип практичної злагоди закону не 
можна визнати нечинним, якщо його 
можна тлумачити як такий, що відпо-
відає конституції; принцип системи 
поділу влади; принцип об’єднання та 
примирення сторін — учасниць право-
вого диспуту [9, 28].

2. Принцип застосування міжна-
родного та європейського права при 
тлумаченні, зокрема конституційних 
норм про права людини (наприклад, 
згідно з ч. 2 ст. 10 чинної Конституції 
Іспанії положення про основні права 
та свободи мають тлумачитися відпо-
відно до ратифікованих Іспанією 
Загальної декларації прав людини та 
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міжнародних договорів і угод з цих 
питань).

3. Принцип пропорційності, яким 
накладаються обмеження на реаліза-
цію норм про фундаментальні права і 
свободи (наприклад, Конституційний 
Суд Російській Федерації розтлума-
чив значення цього принципу: законо-
давець, визначаючи засоби та способи 
захисту державних інтересів, повинен 
використовувати лише ті з них, які в 
конкретній правозастосовній ситуації 
унеможливлюють нерозмірне обме-
ження прав та свобод людини і грома-
дянина) [10].

4. Принцип природного права. Цей 
принцип, наприклад, широко вико-
ристовується в США при тлумаченні 
права рівності, визначенні змісту 
«негативних прав» (права на свободу 
слова, власності, контрактів), неписа-
них принципів та норм, які мають 
позадержавне, тобто природне похо-
дження.

5. Принцип ціннісного тлумачення, 
що здійснюється з урахуванням ціннос-
тей моралі, політики, соціології. Цей 
принцип, як зазначає С. Шевчук, зазнає 
критики з позицій позитивного права, 
однак ціннісне тлумачення цілком 
виправдане, якщо розглядати його у 
широкому соціальному контексті, зва-
жаючи на цілі правового регулювання в 
демократичному суспільстві, необхід-
ність забезпечення конституційних 
гарантій свободи та безпосереднього 
судового захисту прав і свобод, а також 
на фундаментальні загальноправові 
принципи, реалізацію концепції при-
родно-правового походження основ-
них прав та свобод людини. При цьому 
автор звертає увагу на певний кон-
флікт між правовим позитивізмом та 
теоретико-доктринальними підходами 
при тлумаченні на підставі такої цінніс-
ної аргументації [8, 93].

Особлива роль у процесі доктри-
нального тлумачення норм права 

в галузі забезпечення прав і свобод 
людини належить принципам тлума-
чення Конвенції [11]. Серед основних 
принципів тлумачення виокремимо 
такі:

1) принцип, згідно з яким норми 
Конвенції розглядаються як норми 
прямої дії, до того ж головна увага 
приділяється не формі, а змісту цих 
прав, коли гарантуються не теоретичні 
й ілюзорні права, а права, які є ефек-
тивними і мають практичний ефект;

2) принцип, згідно з яким при тлу-
маченні Конвенції, оскільки вона ство-
рювалася для визначення та розвитку 
ідеалів та цінностей демократичного 
суспільства, враховуються її головні 
об’єкти і цілі, серед яких: плюралізм, 
терпимість та відкритість мислення, 
верховенство права, а також свобода 
вираження поглядів, свобода політич-
них дискусій тощо;

3) принцип, згідно з яким при тлу-
маченні Конвенція має розглядатися 
як єдине ціле, а не як сукупність окре-
мих норм. Це забезпечить необхідний 
баланс між загальним суспільним 
інтересом та вимогами захисту фунда-
ментальних прав індивіда;

4) принцип тлумачення рішень 
Європейського суду з прав людини на 
основі доктрини судового прецеденту, 
оскільки доктрина судового прецеден-
ту є надійним інструментом для захис-
ту прав людини безпосередньо на 
основі Конвенції, що сприяє чіткості 
та універсалізації розуміння Конвен-
ції, встановлює певні стандарти пра-
восуддя, яких має дотримуватися суд, 
конкретизує і розвиває конвенційні 
положення, дає змогу правильно зро-
зуміти її букву та дух, обмежує суддів-
ське свавілля.

Загальні принципи доктринального 
тлумачення використовуються видат-
ними юристами і політичними діяча-
ми, що в цілому формують доктрину 
як джерело права. К. Арановський 
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зазначає, що не можна очікувати від 
законодавця абсолютної мудрості, 
передбачення всіх наслідків рішень, 
що приймаються ним. Удосконалення 
системи права відбувається в резуль-
таті розумової, теоретичної роботи. 
Доктрина формує загальні поняття і 
категорії, які неминуче стають части-
ною правового регулювання [12, 45].

Важлива роль у цьому процесі, 
особ ливо в умовах глобалізації, нале-
жить найвищим судовим органам, які 
можуть тлумачити конституції відпо-
відних держав. Юридична обов’язко-
вість правових рішень свідчить про їх 
нормативність, а ступінь застосування 
віддзеркалює їх загальний характер. 
Правові позиції найвищого судового 
органу відображають юридичну при-
роду рішень як джерела права, і ці пра-
вові позиції надають рішенням ознаки 
доктринального характеру.

Слід зазначити, що розвиток глоба-
лізаційних процесів обумовлюється 
підвищенням значення правової док-
трини та доктринального тлумачення 
правових норм не лише на міжнарод-
ному, а й на національному рівні. 
Зокрема, на сучасному історичному 
етапі розвитку правової системи Украї-
ни спостерігаються тенденції збіль-
шення значення правової доктрини, 
зокрема за такими напрямами: поши-
рення правової доктрини у правотвор-
чій діяльності; активізація процесу 
наукового дослідження правової док-
трини в історичному та теоретичному 
контекстах; втілення доктринальних 
положень в акти державної влади; про-
никнення доктринальних засад у пра-
возастосовну діяльність; оновлення 
правової доктрини у зв’язку зі зміною 
пріоритетів у сучасній правовій полі-
тиці держави; залучення вчених-юрис-
тів, кваліфікованих спеціалістів-прак-
тиків, незалежних експертів до актив-
ної участі у прийнятті доктринальних 
документів.

Це пов’язано з тим, що саме правова 
доктрина допомагає налагодити чима-
ло негативних аспектів, пов’язаних із 
універсалізацією суспільного життя, 
зумовлених процесами глобалізації та 
нівелюванням національних особли-
востей розвитку держав. При цьому 
способами вираження правової док-
трини на сьогодні є: принципи права, 
юридичні дефініції, доктринальне тлу-
мачення норм права, юридичні кон-
струкції, правила вирішення юридич-
них колізій, правові аксіоми, презумп-
ції, правила складання й оформлення 
юридичних актів, правові догми, пра-
вові преюдицїї, правові позиції. Крім 
цього, нині провідні наукові установи 
беруть активну участь у розробленні 
правової політики. Так, Національна 
академія правових наук України набу-
ла статусу державної експертної уста-
нови з наукової експертизи всіх проек-
тів законів та інших найважливіших 
нормативно-правових актів, держав-
них рішень і програми питань форму-
вання та напрямів розвитку національ-
ної правової системи.

Як підсумок хотілося б зазначити, 
що європейський вибір України, її 
шлях до Європи є, по суті, безальтерна-
тивним. Це шлях «повернення до люди-
ни, забезпечення її свободи в умовах 
державної організації, піднесення її гід-
ності, економічного процвітання та 
соціальної захищеності, захисту та 
гарантій фундаментальних прав і сво-
бод. Це шлях приборкання сучасного 
Левіа фана держави, зокрема її різнома-
нітних авторитарних модифікацій та 
проявів, і насамперед через захист 
і забезпечення прав людини та основ-
них свобод. Це шлях до верховенства 
права» [8, 10]. Право не просто виконує 
в суспільстві нормативну, інструмен-
тальну функцію, а є також складовою 
людської культури. Принципово важ-
ливим напрямом розбудови правової 
держави є розроблення та ухвалення 
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нового законодавства, яке б було адек-
ватним сучасним реаліям незалежної 
України. 

На наше глибоке переконання, саме 
правова доктрина допомагає органічно 
поєднати соціокультурний контекст 
розвитку будь-якого суспільства з 
поступовою універсалізацією суспіль-
ного життя, що обумовлюється проце-
сами глобалізації. Особливе значення 
правова доктрина має в умовах вирі-
шення тих чи інших судових справ, 
пов’язаних із захистом основополож-

них прав, свобод і законних інтересів 
людини, які не можуть розглядатися 
абстрактно, тобто безвідносно до того 
чи іншого соціокультурного контексту 
розвитку суспільства на відповідному 
історичному етапі. Позитивний 
результат може бути досягнутий на 
ґрунті сучасних правових досягнень у 
світі з урахуванням особливостей істо-
ричного розвитку, соціально-культур-
них традицій та менталітету народу 
України.
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Гордимов А. В. Доктринальні джерела права в умовах глобалізації
Анотація. У статті досліджуються загальні особливості розвитку доктринальних дже-

рел права в сучасних глобалізаційних умовах. Зазначається, що в умовах глобалізації 
спостерігається тенденція посилення ролі та значення правової доктрини при вирішенні 
тих чи інших судових справ, особливо на міжнародному рівні. Способом вираження пра-
вової доктрини при цьому є насамперед доктринальне тлумачення правових норм, що 
засновується на відповідних принципах. Особливо така тенденція проявляється в контек-
сті забезпечення захисту основоположних прав, свобод та законних інтересів людини. 
Автор підсумовує, що саме правова доктрина допомагає органічно поєднати соціокуль-
турний контекст розвитку будь-якого суспільства з поступовою універсалізацією суспіль-
ного життя, що обумовлюється процесами глобалізації.

Ключові слова: правова доктрина, доктринальне тлумачення, права і свободи люди-
ни, право, глобалізація, правова держава, принципи права.

Гордымов А. В. Доктринальные источники права в условиях глобализации
Аннотация. В статье исследуются общие особенности развития доктринальных 

источников права в современных глобализационных условиях. Отмечается, что в усло-
виях глобализации наблюдается тенденция усиления роли и значения правовой доктрины 
при решении тех или иных судебных дел, особенно на международном уровне. Способом 
выражения правовой доктрины при этом является прежде всего доктринальное толкова-
ние правовых норм, которое основывается на соответствующих принципах. Особенно 
данная тенденция проявляется в контексте обеспечения защиты основных прав, свобод и 
законных интересов человека. Автор делает вывод, что именно правовая доктрина помо-
гает органично соединить социокультурный контекст развития любого общества с посте-
пенной универсализацией общественной жизни, что объясняется процессами глобали-
зации. 

Ключевые слова: правовая доктрина, доктринальное толкование, права и свободы 
человека, право, глобализация, правовое государство, принципы права.

Hordymov A. Doctrinal Sources of Law in the Context of Globalization
Annotation. The article deals with the general features of the development of doctrinal 

sources of law in modern conditions of globalization. It is noted that in the context of 
globalization there is a tendency for strengthening the role and importance of legal doctrine in 
dealing with certain court cases, especially at the international level. Way of expressing legal 
doctrine in this case is a primarily doctrinal interpretation of legal norms, based on the relevant 
principles. This tendency is particularly evident in the context of the protection of fundamental 
rights, freedoms and legitimate interests. The author concludes that it is the legal doctrine that 
helps organically combine the sociocultural context of the development of any society with the 
gradual universalization of social life, due to the processes of globalization. 

Key words: legal doctrine, doctrinal interpretation, human rights and freedoms, law, 
globalization, legal state, principles of law.
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Конституційне право

ДЖЕРЕЛА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: 
ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Загальновизнаним є трактування 
джерел права як форм його вира-
ження та існування, хоча існують 

й інші визначення. Одночасне застосу-
вання різних понять джерела права 
нерідко призводить до плутанини у 
класифікаціях правових форм, що 
реально існують.

За прийнятою на вітчизняному 
терені теоретичною традицією джере-
лами будь-якої галузі права передусім 
є різні за формами, назвами, обсягом 
сфери регулятивного впливу на сус-
пільні відносини, але однакові за пред-
метом регулювання нормативно-пра-
вові акти, включаючи судові рішення 
нормативного характеру. Індиві-
дуальні правові акти ролі відповідних 
джерел не виконують, оскільки не 
визнаються нормативними.

Усі джерела конституційного права 
України мають писаний, тобто форма-
лізовано-документальний, характер. 
Вони є результатом, по суті, спеціалі-
зованого процесу правотворення, здій-
снюваного уповноваженими на те дер-
жавними органами і посадовими осо-

бами. Помилковими є судження, за 
якими до відповідних джерел відно-
сять політичні документи, навіть знач-
ного суспільного значення. Укладан ня 
таких документів різними суб’єкта ми 
зазвичай відбувається поза змістом 
правового статусу цих суб’єктів. При-
кладом є Універсал національної єдно-
сті, підписаний у 2006 р.

За іншою теоретичною традицією, 
прийнятою у більшості англомовних 
країн, акцент при визначенні джерел 
права ставиться на їх обов’язковості. 
Відповідно до англо-американської 
вер сії юридичного позитивізму, право-
вий і обов’язковий характер мають 
писані акти і неписані звичаї, норми 
яких визнаються і застосовуються 
судом. До таких актів, крім законів, 
належать судові рішення прецедентно-
го значення (судові прецеденти).

Важлива роль у цих країнах визна-
ється за неписаними, тобто докумен-
тально не формалізованими, джерела-
ми. Якщо законотворення має резуль-
татом створення законів як докумен-
тів, то звичаї, зокрема правові, 

В. ШАПОВАЛ 
доктор юридичних наук, професор, 
член-кореспондент НАН України,
член-кореспондент НАПрН України
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є наслідками суспільної і державної 
практики, в якій іноді не можливо роз-
межувати процес створення (виник-
нення) норм та його результат.

В Україні звичаєво-правові форми 
не сприймаються як такі, що можуть 
відповідати призначенню конститу-
ційного права, і взагалі не притаманні 
сучасній практиці правового регулю-
вання. Разом з тим, як і в усіх інших 
країнах, певну роль щодо сфери дер-
жавно-політичних відносин владарю-
вання виконують політичні звичаї, що 
є неюридичними засобами регулюван-
ня. Прикладом можуть слугувати різні 
неформалізовані правила, що склали-
ся або складаються у взаємодії парла-
менту та його органів із політичними 
партіями.

Титульним джерелом (формою) 
конституційного права є конституція 
як основний закон: із прийняттям пер-
ших конституцій почалося реальне 
становлення галузі у відповідних краї-
нах, і саме конституція забезпечила їй 
назву. Але вихідними у сфері консти-
туційного регулювання у багатьох 
краї нах, зокрема Україні, є декларації. 
Такі акти звичайно орієнтують на прий-
няття нового або першого для конкрет-
ної держави основного закону. Як 
зазначає російська вчена Т. Пряхіна, 
декларації «вирішують питання так 
званої передустановчої влади, …є пози-
тивним законом, що зобов’язує навіть 
конституцієдавця» [1, 152–153, 154].

Класичними прикладами таких 
актів можна вважати Декларацію неза-
лежності США 1776 р. та Декларацію 
прав людини і громадянина 1789 р. 
(Франція). Близькими або аналогіч-
ними за смислами є декларації про 
суверенітет (державний) колишніх 
союзних республік. До таких належить 
Декларація про державний суверені-
тет України (далі — Декларація), прий-
нята 16 липня 1990 р. ще Верховною 
Радою УРСР.

Автор цієї статті раніше зазначав, 
що Декларація і Акт проголошення 
незалежності України (далі — Акт), 
прийнятий 24 серпня 1991 р. та схва-
лений 1 грудня того самого року за 
результатами всенародного голосу-
вання, можуть бути визначені як кон-
ституційні акти [2, 6; 3, 23]. Природа 
Декларації і Акта як конституційних 
актів зумовлена тим, що вони напов-
нювали «букву» чинної тоді Консти-
туції (Основ ного Закону) 1978 р. 
но вим «духом», перетворюючи части-
ну її поло жень із фікцій на правові 
реалії.

Декларація і Акт фактично новелі-
зували Конституцію 1978 р., запрова-
дивши положення, без яких її стриж-
неві приписи не мали актуального на 
той час політичного і правового зна-
чення. До таких новел, наприклад, 
належать положення: «Українська 
РСР самостійна у вирішенні будь-
яких питань свого державного життя. 
Українська РСР забезпечує верховен-
ство Конституції та законів Республіки 
на своїй території» (Декларація); «Від-
нині на території України мають чин-
ність виключно Конституція і закони 
України» (Акт).

За своїм змістом Декларація і Акт 
перебували у своєрідному симбіозі з 
Конституцією 1978 р. зі змінами і 
доповненнями, і разом виконували 
роль реальної «юридичної» конститу-
ції. Не маючи формально найвищої 
сили, Декларація і Акт позначили 
вектори конституційного процесу. 
В Декла рації фіксувалося, що вона є 
основою для нової Конституції, зако-
нів України. Актом проголошувалися 
незалежність України та створення 
самостійної Української держави — 
України, що зумовлювало необхід-
ність прийняття Конституції цієї дер-
жави.

Декларація має виразний норматив-
ний характер. На основі її положень 
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було здійснено актуальне на той 
момент регулювання досить широкого 
кола суспільних відносин. Тому ще до 
прийняття чинної Конституції Украї ни 
деякі з цих положень втратили прак-
тич не значення (наприклад, стосовно 
використання принципів Декларації 
для укладання нового союзного догово-
ру). Але багато інших зберігають своє 
призначення, позначаючи напрями 
державно-правового розвитку України.

Про нормативність Акта свідчить 
передусім його основна частина, яка 
містить принципи, що мають значення 
для всієї правової системи. Зокрема, 
тут констатовано чинність на території 
держави виключно Конституції і зако-
нів України. Певний повтор положень 
основної частини Акта в Конституції 
України не означає, що він набув 
винятково історико-правового значен-
ня. Попри стислість змісту, Акт і сьо-
годні відіграє ключову регулятивну 
роль, юридично фіксуючи кардиналь-
ні зміни у державному житті нашої 
країни, що відбулися наприкінці 
ХХ ст.

Упродовж певного періоду джере-
лом конституційного права був Консти-
ту ційний Договір між Прези дентом 
України і Верховною Радою України 
«Про основні засади організації та 
функціонування державної влади і міс-
цевого самоврядування в Україні на 
період до прийняття нової Конституції 
України» (далі — Конституційний 
Договір), укладений 8 червня 1995 р. 
І хоча цей акт втратив чинність, його 
юридичні властивості заслуговують на 
коментар у зв’язку з унікальністю. До 
того ж на початку 2014 р. у період 
непростих рішень у царині права деякі 
політики і юристи посилалися на нього 
як на досвід, вартий запозичення.

З другого боку, цей досвід не можна 
переоцінювати навіть із позицій необ-
хідності ухвалення термінових рішень 
у, по суті, екстремальних ситуаціях, 

які час від часу виникають у нашому 
суспільному бутті. Адже сфера кон-
ституційного регулювання суспільних 
відносин передбачає не тільки демо-
кратичну змістовість і стабільність 
самого регулювання, а й вимагає засто-
сування легальних його інструментів, 
здатних забезпечувати тривалу легі-
тимність здійснення влади. Інакше 
конституційне регулювання перетво-
рюється з суспільно обґрунтованої 
правової діяльності у політичну діяль-
ність, що ґрунтується на швидкозмі-
нюваній кон’юнктурі.

Укладенню самого Конституцій-
ного Договору передували спроби 
внести зміни до чинної на той час 
Конституції. Спочатку Верховна Рада 
України на основі абсолютної біль-
шості голосів народних депутатів 
України ухвалила Закон України «Про 
державну владу і місцеве самовряду-
вання в Україні». Однак подальший 
розгляд і голосування проекту Закону 
«Про застосування Закону України 
“Про державну владу і місцеве само-
врядування в Україні”» та зміни 
Конституції Украї ни (у зв’язку з його 
прийняттям) не мали позитивного 
результату.

Співвідношення між Конститу-
ційним Договором і Законом України 
«Про державну владу і місцеве само-
врядування в Україні» схоже на спів-
відношення, зокрема, між законами 
про ратифікацію міжнародних догово-
рів та відповідними договорами. Укла-
денням Конституційного Договору 
було оформлено можливість реалізації 
положень цього Закону. Разом з тим 
Закон України «Про державну владу і 
місцеве самоврядування в Україні» 
безпосередньо не спричиняв правових 
наслідків. Будучи інкорпорованим у 
частині I Конституційного Договору, 
він становив основний зміст остан-
нього. Разом з тим названим Законом 
зміст Конституційного Договору 
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не обмежувався: достатньо вказати на 
частину II, з якої випливав його «над-
конституційний» характер.

Унікальність Конституційного Дого-
вору полягала насамперед саме в його 
«надконституційності». Догово ром 
встанов лювалося, що на період до 
прий няття нової Конституції України 
організація та функціонування органів 
державної влади і місцевого самовря-
дування здійснюються на засадах, 
визначених Законом «Про державну 
владу і місцеве самоврядування в 
Україні» (абзац 1 частини I).

З укладенням Конституційного 
Договору не втратила чинності Консти-
туція 1978 р. зі змінами і доповнення-
ми, але в юридичному сенсі вона йому 
субординувалася. Як було визначено у 
частині II Конституційного Договору, 
до прийняття нової Консти туції 
України положення чинної Консти-
туції України діють лише в частині, що 
узгоджується з цим Консти туційним 
Договором.

Такий характер Конституційного 
Договору пов’язують із тим, що його 
сторонами були Верховна Рада Украї-
ни і Президент України, визначені 
«суб’єктами конституційного права, 
які одержали свої повноваження без-
посередньо від народу» (преамбула 
Договору). Саме ці органи були своє-
рідним епіцентром владарювання в 
Україні і своєю діяльністю значною 
мірою забезпечували функціонування 
всього державного механізму.

За чинною тоді Конституцією 
1978 р. Верховна Рада України була 
уповноважена вирішувати будь-яке 
питання, що не належить до компетен-
ції органів виконавчої або судової 
влади і не вирішувалося винятково 
всеукраїнським референдумом. Біль-
ше того, вона була фактично визнана 
органом установчої влади, адже до її 
виключного відання належало прий-
няття Конституції України, внесення 

до неї змін. У свою чергу, Президент 
України визначався як гарант додер-
жання Конституції України, який про-
водить її у життя через систему орга-
нів виконавчої влади.

Але наведені конституційні поло-
ження залишали питання щодо упов-
новаженості Верховної Ради України і 
Президента України укладати акт кон-
ституційного, або навіть «надконсти-
туційного» характеру, яким був 
Конституційний Договір. До того ж 
фактичним учасником укладення 
остан нього був не парламент, а части-
на депутатів, які його підписали.

Водночас необхідно враховувати, 
що укладення Конституційного Дого-
вору було частиною процесу розроб-
лення нової Конституції України, до 
того ж він визнавався тимчасовим 
засобом відповідного регулювання. 
У його преамбулі зазначалося, що 
Договір укладений з метою, зокрема, 
«подальшого забезпечення розвитку 
та успішного завершення конститу-
ційного процесу в Україні», а части-
ною III визнавалося за необхідне 
«створення належних умов для при-
скорення та успішного завершення 
конституційного процесу в Україні з 
тим, щоб прийняти нову Конституцію 
України в строк не пізніше одного 
року з дня підписання цього Консти-
туційного Договору». На основі саме 
Конституційного Договору в Україні 
понад рік організовувалося і здійсню-
валося владарювання.

Не менш проблемним є Закон 
України від 21 лютого 2014 р. «Про від-
новлення дії окремих положень 
Конституції України». Цей акт стосу-
вався положень, які у вигляді змінених 
редакцій положень або доповнень попе-
редньо були включені до Консти туції 
України відповідно до Закону України 
від 8 грудня 2004 р. «Про внесення змін 
до Конституції України», Закону 
України від 1 лютого 2011 р. «Про вне-
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сення змін до Конституції України 
щодо проведення чергових виборів 
народних депутатів України, Прези-
дента України, депутатів Верхов ної 
Ради Автономної Республіки Крим, 
місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів»» і Закону України від 
19 вересня 2013 р. «Про внесення змін 
до статті 98 Конституції України».

Якщо перший із названих вище 
законів про внесення змін до Консти-
туції України був практично повністю 
(крім включених до нього перехідних 
положень) «юридично адаптований» у 
відповідний спосіб, то другий закон — 
лише частково, а третій — стосовно 
його окремого положення.

Очевидно, що Законом від 21 люто-
го 2014 р. були фактично внесені зміни 
до Конституції України, адже «віднов-
лення дії окремих положень» означає 
зворотні зміни щодо цих положень. 
Прикметно, що про «відновлення дії 
попередньої редакції норм Конституції 
України»» йдеться у відомому рішенні 
єдиного органу конституційної юрис-
дикції і, з цього самого приводу, про 
«відновлення положень Конституції 
України в редакції від 28 червня 
1996 року» йдеться у названому 
За коні від 1 лютого 2011р. Про вне-
сення змін до Конституції України 
шляхом прийняття Закону України 
«Про відновлення дії окремих поло-
жень Консти туції України» свідчить і 
вибірковість положень, дію яких «від-
новлено».

Законом від 21 лютого 2014 р. були 
фактично внесені зміни до Конституції 
України у спосіб, не встановлений у її 
розділі XIII. До того ж попри те, що за 
цей Закон за офіційними даними про-
голосувало понад дві третини від кон-
ституційного складу Верховної Ради 
України, він був прийнятий за непе-
редбаченою процедурою, зокрема, без 
будь-якого обговорення у парламенті. 
Політичним і єдиним поясненням вне-

сення змін до Консти туції України у 
такий «політико-правовий» спосіб 
може бути стан, у якому на відповідний 
момент перебувала країна. А. Шайо 
зазначає: «Ті, хто пише конституцію 
у революційний час, нерідко не 
мають на те формальних повнова-
жень» [4, 27].

У більшості країн, зокрема в Украї-
ні, галузеве конституційно-правове 
регулювання забезпечується переду-
сім законами, форми яких є різними. 
Саме тому конституційне право можна 
характеризувати як «право законів».

Джерелом конститу ційного права в 
ряді країн є конституційні закони. 
Термін «конституційний закон» може 
використовуватися не тільки для офі-
ційних цілей, коли ним позначають 
нормативно-правові акти визначеної 
форми, а й мати доктринальне при-
значення, коли його вживають для 
позначення класифікованих у науці 
за певними критеріями законів. 
В Украї ні цей термін має доктриналь-
ний характер.

У різних країнах конституційними 
законами офіційно визначені різні 
акти, але всі вони за предметом або 
призначенням здійснюваного регу-
лювання пов’язані з конституцією. 
Зокрема, нерідко назву конституцій-
них законів мають акти про внесення 
змін до конституції. У цих випадках 
за конституційними законами об’єк-
тивно визнається найвища юридична 
сила.

У ряді країн конституційними зако-
нами називаються нормативно-право-
ві акти, прийняття яких із визначених 
питань передбачено конституцією. 
Такі акти слугують реалізації сполуче-
них із ними приписів основного зако-
ну і забезпечують його стабільність, 
але про їх найвищу силу не йдеться. 
Існують й інші приклади офіційного 
використання терміна «конституцій-
ний закон».
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Загальним правилом прийняття 
різних за характером і навіть за при-
родою, але однакових за назвою, кон-
ституційних законів є вимога кваліфі-
кованої більшості голосів при голосу-
ванні у парламенті. Проте в деяких 
країнах така вимога стосується зако-
нів, офіційно не визначених конститу-
ційними. Це означає, що вона підтвер-
джує значущість об’єктів здійснюва-
ного регулювання, але не є абсолют-
ним свідченням порівняно вищої сили 
відповідних законів.

Порядок прийняття конституцій-
них законів і набуття ними чинності 
характеризується й іншими особли-
востями. Наприклад, глава держави, за 
винятком окремих країн, не має права 
вето щодо прийнятих парламентом 
законів, якими вносяться зміни до 
конституції, чим засвідчується їх при-
рода.

У радянській літературі доктри-
наль ний термін «конституційний 
закон» стосовно тогочасної правотвор-
чості використовувався по-різному. 
Одні автори відносили до конститу-
ційних законів конституцію і закони 
про внесення до неї змін, інші включа-
ли сюди також різні «безпосередньо 
дотичні до конституції закони консти-
туційного характеру», насамперед 
закони, на які в конституційному тек-
сті містилися посилання, і закони про 
порядок введення в дію конституції 
[5, 65–68, 70]. Найчастіше ознаки кон-
ституційних законів зводили до поряд-
ку їх прийняття.

Тему конституційних законів дослі-
джували й вітчизняні автори, однак 
сформульовані ними відповідні оцінки 
і пропозиції нерідко, на нашу думку, 
виглядають непереконливими. Так, 
Л. Юзьков розрізняв органічні консти-
туційні (закони про внесення змін і 
доповнень до конституції і про набуття 
нею чинності), номінальні конститу-
ційні (закони, ухвалення і назви яких 

передбачені в конституції) і ординарні 
конституційні закони. До останніх він 
відносив закони, передбачені в консти-
туції, але «без визначення їх конкретної 
назви» [6]. Зі змісту наведеної класифі-
кації випливає питан ня, наскільки вона 
може мати практичне значення і забез-
печувати потреби розвитку відповідно-
го правового регулювання.

Проблематиці конституційних зако-
нів приділив увагу Ю. Тодика, на 
думку якого такий характер мають 
закони, «прийняті кваліфікованою 
більшістю», тобто закони про внесен-
ня змін до Конституції України, прий-
няті у порядку її ст. 155, і закони сто-
совно державних символів України та 
їх використання, передбачені ст. 20. 
Одночасно наголошувалося на тому, 
що відсутність в Україні офіційної 
форми конституційних законів не від-
повідає вимозі системності права 
[7, 164, 199–200]. Посилання на брак 
такої системності були присутні в усі 
періоди реформування у сфері консти-
туційного регулювання.

Але запропонована Ю. Тодикою 
класифікація створює невизначеність 
стосовно законів про внесення змін до 
Конституції України, прийнятих у 
порядку її ст. 156. Таку невизначеність 
можна подолати, визначивши крите-
рієм класифікації конституційних 
законів не прийняття на основі квалі-
фікованої більшості, а їх відмінності у 
порядку (порядках) прийняття від так 
званих звичайних законів. При цьому 
немає підстав стверджувати, що зако-
ни про державні символи та їх вико-
ристання однакові за силою (найви-
щою) з будь-яким законом про внесен-
ня змін до Конституції України.

Іноді як конституційний характе-
ризують Закон України «Про прий-
няття Конституції України і введення 
її в дію», прийнятий Верховною Радою 
України вже після голосування щодо 
Конституції України у цілому, тобто 
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після її прийняття. Схожі правові акти, 
офіційно визначені саме конституцій-
ними законами, були прийняті у 
колишніх республіках у складі «соціа-
лістичної» Югославії. Проте тут, за 
умов відсутності у новоприйнятих 
конституціях перехідних положень, 
зміст таких актів виконував роль від-
повідних перехідних положень.

Автор цієї статті вже висловлював 
сумніви стосовно юридичної корек-
тності назви, змісту і самого прийнят-
тя Закону України «Про прийняття 
Конституції України і введення її в 
дію» [8, 102–103]. Зокрема, зі змісту 
цього акта незрозуміло, яким є 
мо мент початку такого введення в 
дію або його завершення і з якими 
юридичними фактами воно пов’язане. 
До того ж у Рішенні Конституційного 
Суду Украї ни від 3 жовтня 1997 р. у 
справі про набуття чинності 
Конституцією Украї ни зазначено, що 
«набуття чинності Конституцією 
України не можна пов’я зувати з прий-
няттям цього Закону» [9, 41].

Саме поняття введення в дію право-
вого акта або його окремих положень 
не видається необхідним з огляду на 
потреби вітчизняного правотворення, в 
якому використовуються поняття чин-
ності та набуття (набрання) чинності, 
сили та вступу в силу правового акта. 
На невизначеність і потребу «терміно-
логічного закріплення» понят тя вве-
дення закону в дію вказує і М. Теплюк, 
який запропонував його обґрунтування 
[10, 18, 396, 397].

Поняття введення в дію щодо пра-
вових актів в основному конституцій-
ному тексті не використовується, хоча 
воно є в розділі XV «Перехідні поло-
ження». Зміст і формулювання цього 
розділу до прийняття Конституції 
України у науковому середовищі прак-
тично не обговорювалися і були запро-
поновані у парламенті під час не 
завжди прозорого доопрацювання.

Важливим є те, що Законом України 
«Про прийняття Конституції України 
і введення її в дію» було визнано втра-
ту чинності вищого за силою й іншого 
за юридичною природою акта — 
Консти туції 1978 р. з наступними змі-
нами і доповненнями (ст. 2), а також 
Конституційного Договору (ст. 3). 
Було б коректно внести такі положен-
ня до розділів XIV або XV Конституції 
України. Це не заперечувало б її нор-
мативної якості, навіть якщо за норми 
права вважати тільки правила поведін-
ки. Ще у радянській літературі було 
обґрунтовано, що така якість правово-
го акта зумовлена фактом наявності в 
ньому норм права, а не їх кількістю.

Жодного сенсу не вбачається у 
змісті ст. 1 Закону України «Про прий-
няття Конституції України і введення 
її в дію» («прийняти Конституцію 
України»), адже факт прийняття нової 
Конституції України відбувся ще до 
прийняття розглядуваного Закону.

Закон України «Про прийняття 
Конституції України і введення її в дію» 
був одночасно підписаний Прези-
дентом України і Головою Верховної 
Ради України, і такі підписи, вчинені з 
елементами урочистості, по суті, трак-
тувалися як юридично рівнозначущі. 
Такий порядок підписання закону чи 
іншого правового акта не був передба-
чений ні новою, чинною сьогодні 
Конституцією України, ні її поперед-
ницею.

Як зазначалося, в Україні термін 
«конституційний закон» має доктри-
нальний характер. Однак вітчизняному 
правотворенню відомі спроби на різних 
стадіях розгляду в парламенті визнача-
ти окремі закони саме як конституцій-
ні. Зокрема, до такого голосування у 
Верховній Раді України як конститу-
ційний визначався Закон України від 
7 жовтня 1993 р. «Про назву, структу-
ру і кількісний склад нового парламен-
ту України». Назву «конституційний 
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закон» спочатку мав проект згадувано-
го Закону «Про державну владу та міс-
цеве самоврядування в Україні», зго-
дом покладений в основу змісту 
Консти туційного Дого вору.

Доктринальним за вітчизняних 
умов є також термін «органічний 
закон», який зазвичай використову-
ють без визначення його конкретного 
смислу. Як правило, органічними 
визнають різні об’єктивно важливі 
закони, якимось чином пов’язані з 
конституцією. Разом з тим у ряді країн 
термін «органічний закон» позначає 
конкретну форму законів, відмінних за 
порядком прийняття не тільки від 
конституційних, а й від так званих зви-
чайних законів, але «звичайних» за 
своєю юридичною силою.

Зазначена відмінність передусім 
полягає у тому, що в тих країнах, де 
існує відповідна правова форма, орга-
нічні закони ухвалюють на основі 
абсолютної більшості у парламенті 
(більшості від його загального, або (за 
вітчизняною термінологією) консти-
туційного, складу). Для ухвалення 
звичайних законів у багатьох країнах 
достатньо простої більшості, тобто, 
залежно від кількості депутатів — 
учасників відповідного голосування, 
більшості мінімально від кворуму в 
парламенті і максимально від його 
загального складу. Проте в Україні і 
багатьох інших пострадянських краї-
нах ухвалення звичайних законів 
потребує саме абсолютної більшості.

У тих країнах, де запроваджена 
форма органічних законів, ці акти, як і 
конституційні за формою закони, за 
об’єктами регулювання є джерелами 
виключно конституційного права. 
Вони визначають статуси важливих 
ланок державного механізму, порядок 
організації і проведення виборів та 
референдумів, характер і порядок вве-
дення в країні надзвичайних та інших 
станів тощо. Однією з ознак форми 

органічних законів є те, що їх прийнят-
тя і об’єкти регулювання прямо визна-
чені в конституції.

Питання запровадження форми 
органічного закону у вітчизняну прак-
тику неодноразово обговорювалося у 
конституційному процесі. Зокрема, у 
жовтні 1995 р. такі пропозиції розгля-
далися робочою групою Консти туцій-
ної комісії, але через поспіх у роботі 
були відкладені. На нашу думку, 
запровадження форми органічного 
закону, з урахуванням об’єктивних 
потреб галузевого конституційно-пра-
вового регулювання, відповідало б 
потребі забезпечення системності 
національного права, побудованого на 
засадах юридичної субординованості 
різних актів, що є його складовими.

Характеристика конституційного 
права як «права законів» пов’язана 
насамперед з тим, що масив його дже-
рел становлять звичайні закони. При 
цьому термін «звичайний закон» як 
офіційна назва майже не використову-
ється, і лише в окремих країнах такі 
акти визначені ординарними закона-
ми. Але цей термін можна вживати 
при порівнянні різних за формами 
законів для позначення саме такої 
форми.

Джерелами конституційного права 
є систематизовані звичайні закони — 
кодекси, до того ж найчастіше кодифі-
кують норми, присвячені організації і 
проведенню виборів та референдумів. 
В Україні наміри такої кодифікації 
виникають вже понад 10 років, але з 
різних, передусім кон'юнктурно-
політичних причин не реалізуються.

Звичайні закони, як і саму консти-
туцію, можна вважати універсальними 
джерелами конституційного права, 
адже інші за формою закони характе-
ризують відповідне галузеве регулю-
вання лише в деяких країнах світу. Від 
інших звичайних законів ті, що відне-
сені до джерел конституційного права, 
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відрізняються за предметом і об’єк-
тами регулювання, а отже, і за змістом. 
Роль таких джерел виконують і так 
звані між галузеві закони, але лише в 
частині здійснюваного ними регулю-
вання у сфері державно-політичних 
відносин владарювання.

Теоретично джерелами конститу-
ційного права можуть бути акти, прий-
няті або затверджені на референду-
мі — референдні, або референдарні, 
закони. Проте світова практика при-
йняття або затвердження таких зако-
нів є обмеженою, а в сучасній Україні 
вона взагалі відсутня. До того, як знову 
ж таки свідчить світова практика, за 
предметом відповідні акти у більшості 
випадків не мають прямого відношен-
ня до галузевого, конституційно-пра-
вового регулювання.

У вітчизняній літературі до джерел 
конституційного права нерідко безпо-
середньо відносять міжнародні догово-
ри, з чим не можна погодитися. 
Міжнародне і національне право, попри 
еволюцію у царині їх взає мо зв’язків і 
взаємодії, зберігають свої основні сис-
темні характеристики, зокрема відмін-
ності у формах вираження, тобто у дже-
релах. Не менш важливим є те, що 
норми, які містяться у джерелах націо-
нального і міжнародного права, суттєво 
різняться за способами волевиявлення 
щодо їх визначення.

В юридичній науці визнано меха-
нізми трансформації норм міжнарод-
ного права у норми, застосовувані у 
внутрідержавних відносинах. Така 
трансформація відбувається згідно з 
відповідним рішенням (актом) упо-
вноваженого державного органу. На 
думку В. Денисова, прийняття Закону 
України «Про дію міжнародних дого-
ворів на території України» призвело 
до того, що «усі укладені і належним 
чином ратифіковані міжнародні дого-
вори були уведені у національне зако-
нодавство України, …їм надали статусу 

“актів парламентського волевиявлен-
ня”» [11, 24].

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 9 
Конституції України, частиною націо-
нального законодавства України є ті 
чинні міжнародні договори, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України. Так само визнана на 
сьогодні «самовиконуваність» деяких 
міжнародних договорів має передбача-
ти згоду на це з боку держави в особі 
відповідних органів.

Унаслідок специфіки державно-
політичних відносин владарювання, 
які є виключно внутрідержавними і 
об’єктивно не можуть передбачати їх 
міжнародно-правового регулювання, 
співвіднесеними з конституційним 
правом за змістом можуть бути лише 
окремі міжнародні договори, присвя-
чені передусім правам і свободам та 
гарантіям їх реалізації. Такі договори 
опосередковано виконують регулятив-
ну роль щодо суспільних відносин, 
визначених предметом конституцій-
ного права, але їх не можна розглядати 
як безпосередні джерела останнього. 
Такими джерелами є закони про рати-
фікацію цих договорів або про надан-
ня згоди на їх обов’язковість в інший 
визначений законом спосіб.

Незважаючи на те, що конституцій-
не право сприяє регулюванню у вихід-
ній для суспільного буття сфері, і 
тому є «правом законів», до його дже-
рел віднесені окремі або навіть оди-
ничні підзаконні акти. При цьому 
такими джерелами можуть бути лише 
підзаконні нормативно-правові акти, 
видані (прийняті) вищими органами 
держави, що здійснюють політичне за 
характером владарювання.

У нашій країні такими джерелами є 
або були окремі підзаконні норматив-
но-правові акти Президента України і 
Верховної Ради України. До них мож-
на віднести укази Президента України 
від 10 червня 1997 р. «Про порядок 
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офіційного оприлюднення норматив-
но-правових актів та набрання ними 
чинності», від 9 квітня 1997 р. «Про 
щорічні послання Президента України 
до Верховної Ради України», а також 
постанови Верховної Ради України від 
28 січня 1992 р. «Про державний пра-
пор України», від 19 лютого 1992 р. 
«Про державний герб України», від 
14 травня 1997 р. «Про порядок роз-
гляду питання про обрання на посаду 
судді безстроково» та, можливо, деякі 
інші.

Нормативно-правові акти Кабінету 
Міністрів України з об’єктивних (зміст 
компетенції цього державного органу) 
і суб’єктивних (практика засто су вання 
відповідних конституційних і законо-
давчих положень) причин до джерел 
конституційного права не належать.

Тим самим підзаконні акти як дже-
рела конституційного права України 
мають винятковий характер. Не відпо-
відають реаліям і самому сенсу кон-
ституційно-правового регулювання 
сформульовані деякими вітчизняними 
авторами оцінки, за якими до відповід-
них джерел належать різні норматив-
но-правові акти, прийняті і видані на 
так званому місцевому рівні. При-
значення галузі конституційного права 
об’єктивно унеможливлює існування 
його «місцевого» виміру, який би фор-
мувався за змістом фактично локаль-
них актів, навіть спрямованих на певні 
деталі в організації і здійсненні влада-
рювання.

Вагому роль у конституційно-пра-
вовому регулюванні відіграють парла-
ментські регламенти, форма яких у 
різних країнах може бути різною. 
В одних країнах регламент є «самодос-
татнім» нормативно-правовим актом 
парламенту, але відмінним за поряд-
ком прийняття від законів. Зокрема, 
прийнятий парламентом регламент не 
потребує підпису глави держави, а це 
унеможливлює застосування вето. 

Такий підхід видається виправданим, 
адже регламент присвячено передусім 
«внутрішнім справам» парламенту. Як 
відомо, відповідна практика існувала в 
Україні раніше. В інших країнах при-
йняті закони про регламент, що забез-
печує останньому силу саме закону. 
Прикладом може слугувати Закон 
України, яким затверджено чинний 
Регламент Верховної Ради України.

Парламентський регламент, відмін-
ний за формою від законів, зазвичай 
характеризують як підзаконний нор-
мативно-правовий акт, хоча неможли-
во виокремити конкретні закони, яким 
він має відповідати. На відміну від 
законів, що регулюють суспільні від-
носини «після» конституції, регламент 
здійснює регулювання «разом» із кон-
ституцією. Конституції, як правило, не 
містять значної кількості процесуаль-
них норм, присвячених функціонуван-
ню парламенту, і регламент перебирає 
відповідну регулятивну роль. З друго-
го боку, за регламентом іноді прямо 
визнається сила закону, про що свід-
чить нещодавня вітчизняна практика 
відповідного правотворення.

До джерел конституційного права 
зазвичай відносять рішення конститу-
ційного суду, але їхні юридичні харак-
теристики значною мірою відмінні від 
характеристик інших джерел. Відпо-
відні рішення можна розглядати як 
особливу форму правотворчості. До 
таких рішень передусім належать при-
йняті конституційним судом у справах 
щодо відповідності основному закону 
конституційно-правових за об’єктами 
регулювання нормативно-правових 
актів, насамперед звичайних законів 
або їх окремих положень.

Встановлення конституційним су дом 
неконституційності нормативно-пра-
вових актів, за формулюванням Г. Кель-
зена, визначається як «негативне зако-
нотворення», адже на основі відпо-
відних рішень визнаються не чин ними 
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або скасовуються де-факто чи де-юре 
нормативно-правові акти або їх окремі 
положення. За аналогією можна також 
визначати «негативну нормативність» 
рішень конституційного суду у справах 
щодо конституційності саме норматив-
но-правових актів.

Як відомо, в Україні єдиний орган 
конституційної юрисдикції уповнова-
жений вирішувати питання про кон-
ституційність визначеного кола право-
вих актів і, як наслідок, визнавати 
неконституційними відповідні акти 
або їх окремі положення. Таке визна-
ння відіграє вирішальну, але фактично 
не остаточну роль: склалася практика, 
зокрема, прийняття Верховною Радою 
України, по суті, спеціальних законів, 
якими «враховуються» відповідні 
рішення Конституційного Суду Украї-
ни і формально скасовуються закони 
або їх окремі положення, визнані 
неконституційними.

Зазначена практика вносить елемент 
опосередкованості у визначення «нега-
тивного законотворення» і є спірною з 
огляду на правову самодостатність актів 
єдиного органу конституційної юрис-
дикції. При цьому сам Конституційний 
Суд України застеріг, що всі його рішен-
ня «мають пряму дію і для набрання 
чинності не потребують підтверджень з 
боку будь-яких органів державної 
влади». І далі: «Закони, інші правові 
акти, їх окремі положення, визнані 
рішеннями Конституційного Суду 
України такими, що не відповідають 
Конституції України (неконституційни-
ми), втрачають чинність з дня ухвален-
ня відповідного рішення» [9, 247].

У свою чергу, рішення конституцій-
ного суду у справах щодо відповіднос-
ті основному закону індивідуальних 
правових актів, які він уповноважений 
приймати лише у деяких країнах, 
зокрема в Україні, мають характер 
також індивідуальних актів правозас-
тосовного значення і за прийнятим 

підходом не можуть розглядатися як 
джерела права.

В Україні та в інших країнах, де до 
повноважень Конституційного Суду 
віднесено офіційне тлумачення кон-
ституції і законів, джерелами консти-
туційного права є його рішення у спра-
вах щодо такого тлумачення положень 
конституції і тих законів, які самі 
належать до джерел цієї галузі. Помил-
ковою видається оцінка, згідно з якою 
джерелом права є не відповідне рішен-
ня, а сформульована у ньому правова 
позиція [12, 82]. Адже така правова 
позиція — це нормативно-правовий 
зміст, а таке судове рішення — це нор-
мативно-правова форма, отже, джере-
ло права.

Теорія тлумачення правових норм 
була розвинута ще у радянський пері-
од, і навіть раніше. Об’єктом тлума-
чення вважаються саме норми, що міс-
тяться у правових актах, а не такі акти 
або їх окремі положення. Проте згідно 
з положеннями статей 147, 150 Консти-
туції України до повноважень єди ного 
органу конституційної юрисдикції 
належить офіційне тлумачення саме 
Консти ту ції України та законів України.

Однак поняття офіційного тлума-
чення не є загальноприйнятим у світо-
вій юридичній теорії і практиці. Воно 
відсутнє в країнах, право яких відно-
сять до англо-американського, або 
англо-саксонського, типу правових 
систем. У цих країнах у правозастосу-
ванні домінує позитивістське сприй-
няття права як такого, що визнається 
судом саме через правозастосування. 
Відповідна судова «експертиза» норм 
права вважається достатньою. До того 
ж тут важливе місце належить судо-
вим прецедентам.

Судовий прецедент — це юридично 
обов’язкове правило (правила), яке 
міститься у рішенні суду загальної 
юрисдикції вищої інстанції у конкрет-
ній справі. Таке правило може слугу-
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вати нормативно-правовою основою 
діяльності різних суб’єктів права, 
зокрема діяльності судів відносно 
ниж чих інстанцій при прийнятті 
рішень в аналогічних за правовими 
фабулами справ. При цьому судовим 
прецедентом є не все судове рішення, а 
тільки певний його фрагмент — «сенс 
рішення» (латиною — ratio decidendi). 
Інше у рішенні визначається як 
«ми мохідь сказане» (obiter dictum).

Тим самим суд не тільки застосовує 
норми права, а й у процесі їх застосу-
вання може створювати нові. Концеп-
туальним стрижнем застосування і 
створення судами прецедентних норм 
є принцип «вирішувати так, як було 
вирішено раніше» (латиною — stare 
decisis).

У більшості країн, право яких від-
носять до романо-германського, або 
континентального, типу правових сис-
тем, суди не уповноважені тлумачити 
норми права поза їх застосуванням 
щодо конкретних справ, і поняття офі-
ційного тлумачення тут практично не 
сприймається. Рішення судів, зокрема 
конституційного суду, ґрунтуються на 
казуальному тлумаченні застосованих 
норм права. Таке тлумачення має юри-
дичне значення щодо конкретної спра-
ви, але об’єктивно враховується, хоча і 
без формального визнання його 
обов’язковості, судами тієї самої і від-
носно нижчих інстанцій. Тому відпо-
відна практика певною мірою схожа зі 
створенням прецедентів.

Узагальнено оцінюючи практику 
судів, Б. Кістяківський писав, що суд 
забезпечує сталість і стійкість чинного 
права, застосовуючи право, він «част-
ково виступає творцем нового права» 
[13, 374, 446]. І хоча деякі вітчизняні й 
зарубіжні автори асоціюють або навіть 
ототожнюють певні результати діяль-
ності судів загальної юрисдикції з нор-
мотворчістю, рішення цих судів є пра-
возастосовними за значенням актами і, 

на нашу думку, не мають нормативно-
го характеру, безпосереднього або 
«негативного». Тому у прийнятому 
розумінні їх не можна розглядати як 
джерела права.

З другого боку, відмінності за фор-
мами у праві, віднесеному до різних 
типів правових систем, не треба абсо-
лютизувати. У літературі визнається 
сполученість різних типів правових 
систем, про що свідчить, зокрема, 
практика Європейського суду з прав 
людини. Ця практика «призводить до 
утворення загальноправового просто-
ру континентальної і англо-саксон-
ської систем права, що зумовлює збіль-
шення числа загальних рис, принци-
пових установок, ...схожість понять 
правових норм» [14, 26].

У науці визнано, що офіційне тлу-
мачення норм права відмінне від інших 
видів тлумачення передусім за наслід-
ками — воно є юридично обов’язковим. 
Таке тлумачення класифікують як 
нормативне і казуальне [15, 12–14]. 
Нормативне тлумачення поширюєть-
ся на абстрактне коло відповідно 
позначених суб’єктів і може неоднора-
зово застосовуватися на практиці. 
Казуальне тлумачення стосується 
тільки учасників конкретних право-
відносин, яким воно безпосередньо 
адресоване, і не може слугувати право-
вим підґрунтям для ухвалення офіцій-
них рішень на перспективу.

Офіційному нормативному тлума-
ченню притаманна особлива форма 
відповідних актів. П. Недбайло одним 
із перших визначив акти офіційного 
тлумачення норм права інтерпретацій-
ними актами і визнав їх, поряд із нор-
мативними та індивідуальними, різно-
видом правових актів. Він вважав, що 
інтерпретаційні акти нових норм 
права не містять і правовідносин не 
створюють. Такі акти виконують роль 
юридичних засобів правильного і 
ефективного застосування норм права 
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[16, 488]. Прикладами інтерпретацій-
них актів є рішення Конституційного 
Суду України у справах щодо офіцій-
ного тлумачення Конституції України 
або законів України.

Автор цієї статті раніше писав, що 
інтерпретаційні акти не мають само-
стійної значущості у правозастосуван-
ні і створюють юридичні наслідки 
тільки у зв’язку з реалізацією норм 
права, що відповідно тлумачилися 
[17, 55–56]. Ці акти не можуть підмі-
няти правові акти, норми яких тлума-
чилися, і фактично діють тільки на час 
дії останніх, будучи їх нормативною 
«тінню». Така «тінь» втрачає сенс і 
правове значення в разі скасування 
або суттєвої зміни норм права, які тлу-
мачилися.

Тому будь-який інтерпретаційний 
акт не є засобом безпосереднього регу-
лювання і виконує щодо правового 
акта, норми якого тлумачилися, супро-
воджувальну, по суті, допоміжну роль. 
За природою своєї нормативності він 
виступає «післяконституційним» або 
«післязаконним» правовим актом, 
своєрідною нормативною інструкцією 
з реалізації норм, які тлумачилися.

Така нормативність інтерпретацій-
них актів відображається на їх силі. 
Надміру категоричним видається твер-
дження, за яким акти офіційного тлу-
мачення норм конституції — це «акти 
найвищої юридичної сили, рівень якої 
відповідає рівню конституції» [18, 53]. 
Не можна погодитися і з тезою про те, 
що такі акти разом із конституцією ста-
новлять сукупно «єдину силу» [19, 172]. 
Абстрактною видається оцінка, за якою 
відповідні акти «наближаються за рів-
нем до Конституції» [20, 391]. 
Інтерпрета ційні акти відрізняються за 
силою від конституції або законів, 
норми яких відповідно тлумачилися, 
але це не означає, що вони мають щодо 
них вищу або нижчу, чи якусь «єдину» 
з ними силу.

Юридична сила інтерпретаційних 
актів є опосередкованою, адже, як 
зазначалося, такі акти не можуть реа-
лізовуватися поза реалізацією актів, 
норми яких тлумачилися. Сила норма-
тивно-правового акта виявляється у 
процесі його реалізації, і тому юридич-
на сила інтерпретаційного акта лише 
«віддзеркалює» силу того акта, норми 
якого були відповідно тлумачені. Її не 
можна ототожнювати або порівнювати 
з силою відповідного правового акта, 
визначаючи за найвищу, вищу, нижчу 
чи рівну юридичну силу.

Здійснюючи офіційне тлумачення 
Конституції України та законів Украї-
ни, єдиний орган конституційної юрис-
дик ції не повинен перебирати роль 
носія (суб’єкта) установчої або законо-
давчої влади. Так само цей орган не 
може змінювати свої рішення, обов’яз-
ковість яких об’єктивно стосується і 
його самого, формально мотивуючи це 
необхідністю пристосування тлумаче-
них норм права до «нових потреб» або 
взагалі діючи довільно і без оприлюд-
нення яких-небудь мотивів, що неодно-
разово спостерігалося. Такі зміни повин-
ні відповідати змінам у суспільному 
бутті та їх юридично засвідчувати.

У здійсненні офіційного тлумачен-
ня Конституційний Суд України пови-
нен встановлювати волю творця відпо-
відних норм права, але, на нашу думку, 
бути уповноваженим звертати його 
увагу на можливу невідповідність цієї 
волі реаліям, що вже склалися. При 
цьому він має діяти за правилом вну-
трішнього прецеденту, тобто за згаду-
ваним принципом stare decisis.

Іншою засадою діяльності Консти-
туційного Суду України повинен стати 
відомий принцип «зрозуміле не тлума-
читься» (латиною — clara non sunt 
inter pre tanda), дотримання якого 
забезпе чуватиме його рішенням інте-
лектуальну вагомість і юридичну 
справжність.
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У практиці єдиного органу консти-
туційної юрисдикції з офіційного тлу-
мачення Конституції України та зако-
нів України можна встановити непо-
одинокі випадки, коли відкриваються 
провадження і приймаються рішення 
за змістом питань, відповіді на які оче-
видні не тільки для юристів. Основним, 
хоча і публічно не оголошуваним, пояс-
ненням такого є політична кон’юн-
ктура. Але це означає коригування при-
значення конституційної юрисдикції 
поза конституційними і законодавчими 
положеннями.

Прикладом зазначеної очевидності 
слугує позиція, яка становить основ-
ний зміст Рішення Конституційного 
Суду України у справі про строк, на 
який обирається Президент України 
від 15 травня 2014 р.: «Отже, закрі-
плений частиною першою статті 103 
Основ ного Закону України п’ятиріч-
ний строк — єдиний конституційно 
встановлений строк, на який обира-
ється Президент України» [21, 18]. 
Зрозуміло, що цей строк стосується 
Президента України, обраного як на 

чергових, так і на позачергових вибо-
рах.

Очевидно, що жодного неоднознач-
ного застосування відповідних консти-
туційних положень не було. Що ж до 
практичної необхідності в їх офіційній 
інтерпретації, яка визначена підставою 
для таких конституційних подань, то 
вона відсутня саме через однозначність 
змісту положень ч. 1 ст. 103 Конституції 
України та їх розуміння. На нашу 
думку, Консти туційний Суд України у 
схожих випадках має відмовляти у від-
критті провадження і в ухвалі про від-
мову вказувати на однозначність змісту 
положень, які пропонується офіційно 
тлумачити, виклавши в ній розуміння 
цих положень.

Викладеним характеристики дже-
рел конституційного права не вичер-
пуються. Принципово важливим для 
їх усвідомлення є аналіз юридичної 
природи і відповідних властивостей 
конституції як основного закону. 
Такий аналіз уже був запропонований 
автором на сторінках юридичного 
журналу «Право України».
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В. Шаповал

Шаповал В. М. Джерела конституційного права України: питання теорії та 
практики

Анотація. У статті в контексті світового досвіду охарактеризовано джерела, або 
форми вираження та існування, галузі конституційного права України, за винятком 
Конституції України. Сама галузь визначена як «право законів», і увагу приділено різним 
за формою законам як таким джерелам. Охарактеризовано природу і роль у правовому 
регулюванні Декларації про державний суверенітет України, Акта проголошення неза-
лежності України і Конституційного Договору між Верховною Радою України та 
Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади 
і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України. 
Сформульовано позицію щодо співвіднесеності національної галузі конституційного 
права з такою правовою формою, як міжнародний договір. Розглянуто нормативні влас-
тивості рішень єдиного органу конституційної юрисдикції, що визнаються джерелами 
конституційного права. У зв’язку з темою статті запропоновано оцінку феномену офіцій-
ного тлумачення норм права.

Ключові слова: конституційне право, джерело права, закон, норма права, судове 
рішення (рішення суду), офіційне тлумачення.

Шаповал В. Н. Источники конституционного права Украины: вопросы теории 
и практики

Аннотация. В статье в контексте мирового опыта охарактеризовано источники, или 
формы выражения и существования, отрасли конституционного права Украины, исклю-
чая Конституцию Украины. Сама отрасль определена как «право законов», и внимание 
уделено разным по своим формам законам как соответствующим источникам. Дана 
характеристика природе и роли в правовом регулировании Декларации о государствен-
ном суверенитете Украины, Акта провозглашения независимости Украины и 
Конституционного Договора между Верховной Радой Украины и Президентом Украины 
об основных принципах организации и функционирования государственной власти и 
местного самоуправления в Украине на период до принятия новой Конституции Украины. 
Сформулирована позиция относительно соотнесенности отрасли национального консти-
туционного права с такой правовой формой, как международный договор. Рассмотрено 
нормативные качества решений единственного органа конституционной юрисдикции, 
которые признаются источниками конституционного права. В связи с темой статьи пред-
ложена оценка феномена официального толкования норм права.

Ключевые слова: конституционное право, источник права, закон, норма права, 
судебное решение (решение суда), официальное толкование.

Shapoval V. Sources of the Constitutional Law in Ukraine: Issues of Theory 
and Practice

Annotation. The article covers characteristics of sources or forms of expression and 
existence, as well as branches of a Constitutional law of Ukraine, except the Constitution of 
Ukraine in the context of world experience. The branch itself is defined as «the right of law», 
and attention is paid to the different forms of law as such sources. Characterized are the 
nature and role in the legal regulation of the Declaration on State Sovereignty of Ukraine, Act 
of Declaration of Independence of Ukraine, and the Constitutional Agreement between the 
Verkhovna Rada of Ukraine and the President of Ukraine on the Basic Principles of Organization 
and Functioning of Public Authorities and Local Self-Government in Ukraine for the Period until 
the Adoption of the New Constitution of Ukraine. The author formulated a position on the 
ratio of the national branch of a constitutional law with such legal form as an international 
treaty. Considered are the normative properties of solutions of the sole body of constitutional 
jurisdiction, which are recognised as sources of the constitutional law. In connection with the 
subject of the article suggested is the evaluation of the phenomenon of the official 
interpretation of the law. 

Key words: constitutional law, source of law, law, legal provision, court decision, official 
interpretation.
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Цивільне право 

ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ 
ПОНОВЛЕННЯ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ 

ДЕФЕКТНИХ ПРАВОЧИНІВ

Проблематика належного забез-
печення захисту законних прав 
та інтересів учасників цивіль-

них відносин, що вчинили дефектні 
правочини, завжди була у центрі уваги 
цивілістів. 

Сьогодні цивільне право закріплює 
цілу систему юрисдикційних та не юрис-
дикційних форм захисту прав і закон-
них інтересів учасників цивільно-пра-
вових відносин. Особливе значення 
має поновлення прав, зокрема учасни-
ків дефектних правочинів. 

Метою статті є визначення вад пра-
вовідносин на мікрорівні (на рівні окре-
мих правомочностей, прав, обов’яз ків), 
особливостей їх прояву, а також засобів 
захисту прав і законних інтересів 
суб’єктів відповідних правовідносин. 

Питанню захисту цивільних прав 
суб’єктів правочину взагалі і дефект-
ності правоприпиняючих юридичних 
фактів зокрема присвятили праці такі 
вітчизняні і зарубіжні вчені, як 
М. Агар ков, М. Брагінський, В. Генкін, 

В. Грибанов, Н. Кузнєцова, О. Красав-
чиков, Є. Крашенинников, І. Нови-
цький, І. Спасибо-Фатєєва, В. Ку чер, 
С. Потопальський, В. Підви соцький 
та ін.

Варто зазначити, що існування пра-
вової моделі правоприпиняючого юри-
дичного факту передбачає наявність 
його фактичної сторони. Внаслідок 
збі гу фактичної і юридичної сторін 
цього юридичного факту здійснюється 
досягнення мети механізму правопри-
пинення. 

Проте в об’єктивній дійсності мо жуть 
бути випадки ненастання зазначених 
наслідків у вигляді правоприпинення. 
Однією з причин такого стану є дефект-
ність механізму правоприпинення. Ці 
вади ставлять під загрозу легальність 
наслідків, до яких призводить право-
чин. 

Як цілком ґрунтовно зазначає 
С. Потопальський, чинне цивільне 
законодавство України підтримало на 
нормативному рівні позицію О. Кра-

А. КОСТРУБА 
кандидат юридичних наук, доцент, 
старший науковий співробітник 
відділу проблем приватного права 
(Науково-дослідний інститут 
приватного права і підприємництва 
імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України)
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савчикова про те, що наявність загаль-
ного правила недійсності правочину 
дозволяє законодавцю обмежитися в 
регулюванні окремих випадків не дійс-
ності [1, 38]. У зв’язку з цим і зважаю-
чи на положення ст. 203 Цивільного 
кодексу України (далі — ЦК України), 
для легальності правоприпиняючих 
наслідків правочину необхідно, щоб 
основні умови правочину — форма, 
волевиявлення, суб’єкт, зміст і мета — 
не мали вад. Усе це обумовлює розгляд 
проявів зазначених вад правоприпи-
няючих правочинів і визначення спо-
собів захисту прав суб’єктів відповід-
них дефектних правочинів. 

Досліджуючи вади суб’єктного 
скла ду, слід зазначити, що, за загаль-
ним правилом, учасниками цивільно-
правових відносин може бути особа, 
яка має достатній обсяг цивільної діє-
здатності для того, щоб брати участь у 
таких відносинах. Разом із тим недо-
тримання цієї умови при вчиненні 
правочинів майже ніколи не спричи-
няє наслідок у вигляді нікчемності. 
Такі дії можуть бути оспорені, але для 
того щоб вони не зумовили наслідків у 
вигляді правоприпинення, треба 
вжити додаткових заходів. 

Наприклад, що стосується правочи-
нів, учинених малолітньою або непов-
нолітньою особою за межами її цивіль-
ної дієздатності (статті 221–222 ЦК 
України), то за своєю конструкцією як 
юридичного факту він схожий на пра-
вочини з недодержанням вимог про 
нотаріальне посвідчення. Майбут нє 
схвалення такого правочину батьками 
надає йому чинності. При цьому сам 
факт схвалення може бути виражений 
бездіяльністю, конклюдентними діями. 
Правочин у такому разі вважається 
схваленим, якщо ці особи, дізнавшись 
про його вчинення, протягом одного 
місяця не заявили претензій другій 
стороні (ч. 1 ст. 221 ЦК України). 
Разом із тим «зцілити» цей правочин 

можуть батьки, а в разі їх заперечень — 
суд. 

Крім того, така сама ситуація має 
місце у випадку вчинення правочину 
посадовими особами деяких юридич-
них осіб поза межами їх компетенції, 
визначеної статутом чи іншим уста-
новчим документом. У відносинах із 
третіми особами юридична особа не 
може посилатися на положення уста-
новчих документів, які обмежують 
повноваження учасника такої особи, 
крім випадків, коли буде доведено, що 
третя особа у момент вчинення право-
чину знала чи могла знати про відсут-
ність в учасника юридичної особи 
права діяти від її імені (абзац 3 ч. 1 
ст. 122, ч. 1 ст. 133 ЦК України) [2].

Що стосується вади форми право-
чину як підстави його недійсності, слід 
зауважити, що в юридичній літературі 
дуже поширена думка про те, що недо-
держання сторонами письмової форми 
правочину не означає невідповідності 
правочину закону. На думку деяких 
вчених, у такому разі встановлене 
зако ном правило про вчинення право-
чину в письмовій формі лише має 
вигляд імперативної норми, хоча 
насправді не є такою. Більше того, таке 
правило є диспозитивним і надає 
право особам вчиняти правочини як в 
усній, так і в письмовій формах.

Для того щоб розібратися в обста-
винах недійсності правочину в разі 
недотримання вимоги про його форму, 
слід перш за все визначити, яку роль 
відіграють умови юридичного факту і 
як вони впливають на його здатність 
до створення юридичних наслідків. 

Так, правова модель поведінки 
особи містить опис правомірної дії і 
умови, за яких вона відбувається. 
У зв’язку з цим юридичний факт як 
фактична обставина дійсності, яка 
співпала зі своєю правовою моделлю, 
може мати місце лише у випадку, коли 
існує його юридична, фактична сторо-
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на, а також умови. При цьому умови є 
невід’ємною частиною юридичного 
акту, будь-то правочин чи юридичний 
вчинок. 

Разом із тим, на відміну від юри-
дичних актів, які завжди є умовними, 
вчинки можуть бути як умовними, так 
і безумовними. В цьому аспекті слід 
уточнити, що умови в теорії права не є 
частиною юридичного факту, а перебу-
вають поза його конструкцією і явля-
ють собою автономні елементи право-
вої дійсності, які можуть «прив’я-
зуватися» правовою моделлю до юри-
дичного факту і в такому разі набувати 
характеру обов’язкових.

 Зокрема, будучи передбаченою 
правовою моделлю, ці умови стають 
невід’ємною частиною юридичного 
факту. За їх відсутності юридичний 
факт може мати місце як такий, оскіль-
ки є його юридична і фактична сторо-
ни, але водночас він не спричиняє 
юридичних наслідків. 

У зв’язку з чим можна зробити 
висновок, що наявність умови настан-
ня юридично значимих наслідків юри-
дичного факту, закріплених у нормі 
права, приводить до дійсності юридич-
ного факту, а їх відсутність — до його 
дефектності або недійсності. Тобто 
форма правочину як умова правопри-
пиняючого юридичного факту, будучи 
закріпленою у правовій нормі, є його 
обов’язковим елементом. 

Переважна більшість правоприпи-
няючих юридичних фактів у формі 
правочинів, які мають дефекти форми, 
можуть бути конвалідовані судом або 
іншими учасниками цивільних право-
відносин. Крім того, в деяких випадках 
така конвалідація проходить автома-
тично за допомогою мовчазної згоди 
інших учасників цивільно-правових 
відносин, зокрема шляхом надання 
кореспондуючих відомостей, які слу-
гують підтвердженням існування пра-
вочину.

До вад змісту можна віднести вади 
умов правоприпиняючого юридичного 
факту — правочину у формі договору. 
Вимога змісту як умова чинності дого-
вору як правочину конкретизується в 
його умовах щодо суб’єкта, прав і 
обов’язків сторін, мети тощо.

Часто закон встановлює перелік 
умов, які мають бути враховані у дого-
ворі і які за своєю суттю і змістом не є 
істотними. У цьому випадку виникає 
запитання: чи є підставою для визнан-
ня договору неукладеним відсутність 
прямого відображення в ньому таких 
умов? З цього приводу дуже слушною 
є думка О. Беляневич про те, що від-
сутність у тексті договору певної 
умови не обов’язково має означати, що 
цей договір не було укладено. У разі 
визнання договору неукладеним суду 
слід також враховувати, що фактичні 
дії сторін можуть свідчити про те, що 
договір все ж таки був укладений, але 
на інших умовах [3, 177–178].

З огляду на це можна виокремити 
два дефекти змісту правочинів. 
Перший має місце, коли істотна умова 
була узгоджена сторонами, але їх воле-
виявлення не було оформлено належ-
ним чином. Другий — коли особа, яка 
звернулася за судовим захистом, заяв-
ляє, що істотна умова не обговорюва-
лася при укладенні правочину.

У будь-якому разі за відсутності в 
письмово оформленому правочині 
істот них умов сторони мають змогу 
доводити факт їх погодження письмо-
вими доказами, зокрема фактом його 
часткового виконання. 

Таким чином, вважаємо доведеним, 
що вади змісту юридичного акту не 
спричиняють його нікчемності. Крім 
того, слід додати, що вони автоматич-
но виправляються за посередництвом 
таких механізмів, як аналогія права та 
аналогія закону, а також звичаїв діло-
вого обороту як джерел права. Ці пра-
вові конструкції застосовуються у 
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випадках, коли суспільні відносини 
нечітко врегульовані певними норма-
ми цивільного права. У зв’язку з цим 
модель юридичного факту або наслі-
док його настання не можна чітко 
визначити за допомогою правових 
норм, які регулюють визначені право-
відносини. 

Незважаючи на те, що правова ана-
логія застосовується у правовому 
регулюванні всіх груп цивільно-право-
вих відносин, у сфері договірного 
права допускається саморегулювання 
як найбільш тісно пов’язане з договір-
ним правом явище. Це, зокрема, звичаї 
ділового обороту. 

Механізми застосування звичаїв 
ділового обороту можуть спрацювати 
у випадку, коли правова модель пове-
дінки або умови юридичного факту 
досить нечітко встановлені в договорі. 

Такі висновки цілком підтверджу-
ються аналізом приписів ЦК України, 
у ст. 256 якого встановлюється, що 
зобов'язання має виконуватися належ-
ним чином відповідно до умов догово-
ру та вимог цього Кодексу, інших актів 
цивільного законодавства, а за відсут-
ності таких умов та вимог — відповід-
но до звичаїв ділового обороту або 
інших вимог, що звичайно ставляться 
[2].

Ефект, який справляють звичаї 
ділового обороту на правочин, можна 
порівняти із конвалідацією (зцілен-
ням) правочину. Але ці процеси різні 
за своїм змістом, оскільки конваліда-
ція правочину відбувається шляхом 
надання недійсному правочину дій-
сності з моменту його укладення. 

На відміну від конвалідації, процес, 
який має місце при застосуванні зви-
чаїв ділового обороту, штучно допов-
нює правочин діючими механізмами і 
таким чином заповнює прогалини, які 
виникли внаслідок «недоопрацюван-
ня» сторонами умов правочину. 
Умовно цей процес можна назвати 

«інкрустацією» звичаїв ділового обо-
роту у правочин. На відміну від конва-
лідації, яка здебільшого застосовуєть-
ся судом, інкрустація звичаїв ділового 
обороту має місце за домовленістю 
сторін. Крім того, конвалідація перед-
бачає виправлення дефектності право-
чину, який містить недоліки форми, 
змісту тощо. Водночас інкрустація 
заповнює правові пробіли у правовому 
регулюванні відповідних відносин без 
необхідності їх «оздоровлення», 
оскіль ки таке правове регулювання 
позбавлене дефектності.

Проблематика інкрустації звичаїв 
ділового обороту до змісту правочину 
тісно пов'язана з дією презумпції пра-
вомірності правочину, яка виражаєть-
ся в повноті його змісту. Мова йде про 
те, що в разі якщо зміст правочину 
(його умови) повністю не встановлено 
його сторонами, то він автоматично 
доповнюється умовами звичаїв діло-
вого обороту з цього питання. 

Однією з вимог чинності правочину 
як правоприпиняючого юридичного 
факту є спрямованість на реальне 
настання правових наслідків, що обу-
мовлені ним. Це означає, що правочин, 
крім юридичних наслідків для сторін, 
має викликати і реальні (фактичні). 
Якщо розглядати зазначену умову 
чинності правочину як умову чинності 
правоприпиняючого юридичного факту, 
то виходить, що її суть зводиться до 
спрямованості на реальне настання 
наслідків юридичного факту. 

Для того щоб механізм правопри-
пинення за посередництвом правочи-
ну як правоприпиняючого юридично-
го факту спрацював, необхідна наяв-
ність основного елемента, без якого 
правочин хоча і буде вважатися таким, 
що має місце, але водночас уже не 
матиме жодних наслідків. Цим еле-
ментом є мета як вираження спрямо-
ваності на настання реального резуль-
тату. 
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Мета є інтегруючим елементом пра-
вочину, оскільки рівною мірою пов’я-
зана з правовою моделлю і обставина-
ми реальної дійсності. На відміну від 
інших елементів, таких як зміст, форма 
і дієздатність, мета є єдиною, яка збе-
рігає свою форму як у реальній дій-
сності, так і в правовій моделі. Проте 
слід звернути увагу на те, що мета 
правочину і наслідок, який досягаєть-
ся сторонами при укладанні цього пра-
вочину, не завжди перетинаються.

Приклад ситуації, коли нібито існує 
юридичний факт у вигляді правочину, 
а наслідок не настає, описала 
І. Спасибо-Фатєєва в одній із своїх 
праць: «Інколи трапляється, що право-
чин вчинено (дію здійснено, напри-
клад договір укладено), тобто воля на 
виникнення прав та обов’язків вира-
жена, але на цьому все й закінчилося. 
Сторони правочину так і не приступа-
ли до його виконання. У такому разі 
ця дія є юридично нейтральною. Вона 
ні юридично, ні фактично так і не 
спричинила юридично значущих 
наслідків» [4, 95]. 

Це означає, що сторони правочину 
не вчинили всіх необхідних дій для 
того, щоб настали наслідки, передбаче-
ні нормою права. Тобто правова модель 
їх поведінки є, але вони не вчиняють 
усіх необхідних фактичних дій, перед-
бачених нею, у зв’язку з чим правова 
модель не може достатньо наповнити-
ся фактичним змістом, результатом 
чого стане настання реального наслід-
ку для учасників цивільних правовід-
носин.

Відсутність мети за наявності всіх 
інших елементів поведінки, яка відпо-
відає правовій моделі, створює фік-
тивні або удавані правочини.

Мета в удаваних правочинах вихо-
дить за межі правової моделі, в яку 
вписується поведінка. У фіктивних 
правочинах мета відсутня. Основними 
ознаками фіктивного правочину, на 

думку В. Кучера, є небажання сторін у 
момент його вчинення досягти право-
вого результату, що зумовлюється 
таким правочином, і прагнення ство-
рити видимість правовідносин перед 
третіми особами [5, 12]. 

Фіктивність правочину як юридич-
ного факту полягає у взаємному неба-
жанні створення юридичних наслідків 
для обох зі сторін. Як правило, такі 
угоди здійснюються з метою набуття 
певної вигоди від третіх осіб — учасни-
ків цивільно-правових або інших від-
носин. Укладений фіктивний право-
чин є фіктивним лише для його сторін, 
які розуміють цю фіктивність, але для 
третіх осіб і для права взагалі цей пра-
вочин є правомірною дією, поки не 
буде доведений її неправомірний 
характер. 

Тобто виходить, що недійсність 
юридичного факту в такому разі усві-
домлюють лише дві особи, і, крім того, 
юридичний факт у суб’єктивному 
сенсі є недійсним лише для цих двох 
осіб і то до часу, коли одна з них пові-
рить у «реальність» правочину. 

Мета, досягнення якої прагнуть 
учасники удаваного правочину, част-
ково виходить за межі правової моделі, 
закріпленій у нормі права. Якщо у фік-
тивних правочинах сторони взагалі не 
бажають настання наслідку, передба-
ченого моделлю, тобто має місце 
«дефіцит» волі, то в удаваних право-
чинах вони бажають настання наслід-
ків, які є ширшими за ті, що передбаче-
ні певною моделлю, тобто має місце 
«профіцит» волі. 

Прикладом удаваного правочину є 
видача генеральної довіреності на 
транспортний засіб. У такому разі сто-
рони можуть приховати під договором 
представництва договір купівлі-про-
дажу.

Як фіктивні, так і удавані правочи-
ни є дуже небезпечними для їх сторін, 
особливо для тієї, яка є більш вразли-
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вою з точки зору правового статусу. 
При використанні засобів і способів 
встановлення правоприпиняючих 
юридичних фактів у формі правочинів 
пропонуємо керуватися саме такою 
послідовністю. Слід встановити: 
1) правову модель факту; 2) фактичну 
сторону факту; 3) правові умови існу-
вання фак ту; 4) реальні умови існу-
вання факту; 5) мету юридичного 
факту; 6) юридичний і фактичний 
наслідки правочину. 

Така послідовність встановлення 
обставин надасть змогу учасникам 
цивільного обороту правильно визна-
чити дефекти правочину і застосувати 
необхідні засоби захисту цивільних 
прав та законних інтересів. 

Усе це дає змогу підтримати В. Під-
висоцького, який не погоджується з 
В. Рясенцевим у його переконанні про 
те, що недійсність правочину — це 
його дефектність, яка обумовлена 
пору шенням вимог закону. Адже 
дефектність правочину може і не бути 
пов’язана з порушеннями вимог зако-
ну, а бути проявом принципу свободи 
волі або неврегульованості певних від-
носин. А з точки зору конструкції юри-
дичного факту, дефект правочину — це 
лише дефект його фактичної сторони 

за наявності правильно закріпленої 
юридичної моделі. Бо водночас недійс-
ний правочин за своєю правовою при-
родою залишається правочином, 
оскільки він має основні ознаки, які 
властиві правочинам: вольовий акт, 
спрямований на досягнення правового 
результату; є різновидом дій суб’єктів 
цивільно-правових відносин; воля 
особи, яка його вчиняє, спрямована на 
встановлення, зміну чи припинення 
цивільних прав та обов’язків [6, 79–80].

Можна сказати, що незважаючи на 
відносну дослідженість означеної проб-
леми, невирішеними залишаються 
питання способу захисту особою свого 
права: подання позову про визнан ня 
нікчемного правочину недійсним чи 
одразу про застосування наслідків 
нікчемного правочину. Із цього, у 
свою чергу, постають і другорядні питан-
ня стосовно кожного з цих варіантів: 
а) чи зобов’язаний суд застосовувати 
на слід ки нікчемного правочину за від-
сутності відповідних вимог; б) чи 
можна вважати вимогу про визнання 
недійсним нікчемного правочину 
зайвою, чи її слід розглядати й задо-
вольняти окремо від вимоги про засто-
сування його наслідків. Усі ці питання 
потребують детальнішого дослідження.
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Коструба А. В. Правові механізми поновлення прав суб’єктів дефектних 
правочинів

Анотація. Розглядається проблематика належного забезпечення захисту законних 
прав та інтересів учасників цивільних відносин, що вчинили дефектні правочини. Увагу 
приділено вадам суб’єктного складу, форми та змісту правочину. Зазначено, що недо-
тримання вимог суб’єктного складу майже ніколи не призводить до нікчемності право-
чину. Що стосується вади форми правочину як підстави його недійсності, наголошується, 
що перш за все слід визначити, яку роль відіграють умови юридичного факту і як вони 
впливають на його здатність до створення юридичних наслідків. До вад змісту віднесено 
вади умов правоприпиняючого юридичного факту — правочину у формі договору. 
Доведено, що відсутність мети за наявності всіх інших елементів поведінки, яка відповідає 
правовій моделі, створює фіктивні або удавані правочини.

Пропонується послідовність встановлення правоприпиняючих юридичних фактів 
у формі правочинів: 1) правової моделі факту; 2) фактичної сторони факту; 3) правових 
умов існування факту; 4) реальних умов існування факту; 5) мети юридичного факту; 
6) юридичного і фактичного наслідків правочину. 

Ключові слова: дефект, юридичний факт, правоприпинення, правоприпиняючий 
юридичний факт, конвалідація.

Коструба А. В. Правовые механизмы восстановления прав субъектов дефектных 
сделок

Аннотация. Рассматривается проблематика надлежащего обеспечения защиты 
законных прав и интересов участников гражданских отношений, совершивших дефектные 
сделки. Внимание уделено недостаткам субъектного состава, формы и содержания сдел-
ки. Указано, что несоблюдение требований субъектного состава почти никогда не при-
водит к ничтожности сделки. Что касается недостатков формы сделки как основания ее 
недействительности, отмечается, что прежде всего следует определить, какую роль игра-
ют условия юридического факта и как они влияют на его способность к созданию юриди-
ческих последствий. К недостаткам содержания отнесено недостатки условий правопре-
кращающего юридического факта — сделки в форме договора. Доказано, что отсутствие 
цели при наличии всех других элементов поведения, соответствующей правовой моде-
ли, создает фиктивные или мнимые сделки. 

Предлагается последовательность установки правопрекращающих юридических 
фактов в форме сделок: 1) правовой модели факта; 2) фактической стороны факта; 
3) правовых условий существования факта; 4) реальных условий существования факта; 
5) цели юридического факта; 6) юридического и фактического последствия сделки.

Ключевые слова: дефект, юридический факт, правопрекращение, правопрекра-
щающий юридический факт, конвалидация.

Kostruba A. Legal Mechanisms of Restoration of the Subject’s Rights in Defective 
Transactions

Annotation. We consider the issues properly to protect the legitimate rights and 
interests of civil relations defective committed transactions. The attention is paid to defects 
subjects, form and content of the transaction. It is indicated that failure to comply with the 
subject composition almost never leads to nothingness transaction. As for the flaws of the 
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transaction form as the basis of its invalidity, it is mentioned that first we must determine 
the role played by the legal fact conditions and how they affect his ability to create legal 
consequences. The disadvantages of the content include flaws of law terminating legal 
fact — in the form of the transaction agreement. It is proved that the absence of purpose 
when all other elements of behavior meet the corresponding legal model, creates a fictitious 
or imaginary transactions.

Proposed is the sequence for installation of law terminating legal facts in the form of 
contracts: 1) legal model of fact; 2) the actual fact of the parties; 3) legal conditions for the 
existence of facts; 4) real conditions of fact existence; 5) objective legal fact; 6) legal and 
factual consequences of the transaction. 

Key words: defect, legal fact, law termination, law terminating legal fact, convalescence.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ВІДНОСИН 

ПРОФЕСОРОМ К. ОТТЕ (ФРН)

Проблема вдосконалення зобо-
в’язального права тісно пов’я-
зана з необхідністю створення 

публічно-правових умов для його 
функціонування. У процесі адаптації і 
наближення законодавства України до 
законодавства ЄС щодо перевезень 
важливо враховувати німецький 
досвід. Праці вчених Мангеймської 
школи транспортного права (ФРН) в 
Україні не розглядалися, що актуалі-
зує вивчення праць професора К. Отте, 
якому належить вагомий внесок у 
дослідження теоретичних і приклад-
них аспектів зобов’язальних відносин 
у сфері перевезень. Його напрацюван-
ня можуть бути корисними з огляду на 
можливість їх запозичення в Україні, 
де розвиток транспортного права при-
скорюється під впливом євроінтегра-
ційних процесів. Основні ідеї вченого 
викладено у працях «Міжнародне 
договірне право»1; «Торговий кодекс» 
(параграфи 407–475); «Транспортне 
право» (Мюнхенський коментар)2; 
«Право внутрішнього судноплавства» 

(К. Отте був укладачем цього видан-
ня) [3] та інших [4]. Його доповідь 
«Розвиток європейського транспорт-
ного права» перекладена і видана авто-
ром статті російською мовою у 
м. Одесі. Схожих за предметом, глиби-
ною, обсягом та міждисциплінарністю 
досліджень зобов’язального тран-
спортного права в Україні чи у ФРН 
не здійснювалося. Метою цієї статті є 
розгляд положень праць К. Отте, що 
стосуються вдосконалення норм, які 
регулюють зобов’язальні відносини, 
зокрема у сфері залізничних переве-
зень, для можливого їх запозичення в 
Україні.

К. Отте на суспільних засадах пра-
цює в університеті м. Мангейм і з 
2006 р. очолює управління регулюван-
ня доступу до залізничних шляхів у 
Федеральному агентстві мереж ФРН. 
Він розробляє для ФРН і ЄС доктри-
ну та нормативні пропозиції щодо 
вдос коналення регулювання відносин 
у сфері залізничних перевезень, а також 
втілює їх у життя. З 2006 р. К. Отте 

Г. МОШАК 
доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри цивільного і трудового пра ва 
(Одеський національний морський університет)

1 У цьому виданні К. Отте належать коментарі до Конвенції про договір міжнародного автомобільного 
перевезення вантажів від 19 травня 1956 р. [1, 779–1024].
2 У цьому виданні К. Отте належить коментар до Будапештської конвенції про договір перевезення вантажів 
внутрішніми водними шляхами від 22 червня 2001 р. [2, 1769–1955].
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стежить за дотриманням недискримі-
наційних умов доступу до залізничної 
інфраструктури, зокрема при прий-
нятті рішень щодо виділення маршру-
тів руху поїздів, доступу до сервісних 
об’єктів (на вокзалах, об’єктах обслу-
говування, портах і під’їзних шляхах), 
а також за дотриманням рівних умов 
для всіх операторів залізничної інфра-
структури та обслуговування об’єктів 
регулювання незалежно від їх поло-
ження на ринку (симетричне регулю-
вання). Заслугою К. Отте є системати-
зація і періодизація норм зобо-
в’язального транспортного права, а 
також підготовка пропозицій щодо 
вдосконалення регулювання відносин 
у сфері залізничних перевезень.   

К. Отте виокремлює публічні і 
приват ні відносини, що існують у 
сфері транспорту. Приват ноправо-
вими зобов’я заль ними відносинами 
він вважає ті, що виникають при 
визначенні умов перевезень, чартеру, 
цивільно-правової відповідальності 
загалом і в колізійних випадках зокре-
ма, а також відносини, які виникають 
у зв’язку з наданням допомоги та при 
рятуванні. 

Систематизація актів законодав-
ства, що регулюють транспортні від-
носини, розміщена на створеному 
К. Отте у Мангеймському університеті 
фаховому сайті «Транспортне право» 
[5]. Тут зібрані акти законодавства 
ФРН і ЄС, що регулюють зобов’язальні 
відносини автомобільних вантажних 
перевезень, внутрішнього судноплав-
ства, залізничних перевезень, морсько-
го судноплавства, транспортно-експе-
диційних операцій, транспортного 
страхування, повітряного сполучення 
та у сфері прикордонної охорони. 

К. Отте звертає увагу на три етапи 
розвитку зобов’язального права. Пер-
ший розпочався у 1985 р. після того, як 
Європейський суд задовольнив позов 
Європейського парламенту до Ради 

Міністрів ЄС щодо законотворчої без-
діяльності у транспортному секторі. 
ЄС був вимушений прискорити запро-
вадження уніфікованих, таких, що 
усувають дискримінацію, умов допус-
ку і діяльності транспортних під-
приємств на територію держав — учас-
ниць ЄС. Зобов’язальні відносини 
лібералізувалися завдяки відкриттю 
ринків, наданню доступу іноземним 
перевіз никам до ринків повітряного і 
залізничного сполучення, внутрішньо-
го судноплавства. 

Другий етап розвитку зобов’я заль-
них відносин співпав із початком здій-
снення уніфікації у країнах ЄС діючих 
на національних транспортних ринках 
конкурентних умов, із оптимізацією 
конкуренції на національних тран-
спортних ринках і між ними, а не лише 
всередині транспортної інфраструкту-
ри. У цей період створюється законо-
давство, що дозволяє допуск інозем-
них підприємств до внутрішніх пере-
везень. Воно регулює відповідні зобо-
в’язальні відносини: у внутрішньому 
судноплавстві — з 1992 р., у повітряно-
му сполученні — з 1997 р., у дорожньо-
му транспорті — з 1998 р.

Третій етап К. Отте пов’язує з умов-
ним завершенням європейських інте-
граційних процесів та створенням бази 
правових актів ЄС, що забезпечують 
здійснення спільної транспортної 
по лі тики. Деякі з них мають пріоритет 
над актами внутрішнього права. 
У 2004 р. ЄС запровадив пакет законів 
щодо рамкових умов створення уніфі-
кованого європейського повітряного 
простору. У цей самий час вводиться 
дія окремих актів ЄС безпосередньо у 
внутрішні правопорядки країн ЄС.

Зміни зобов’язального права заліз-
ничних перевезень К. Отте також обу-
мовлює розвитком і інтернаціоналіза-
цією інфраструктури та виникненням 
нових зобов’язальних відносин. Заліз-
ничне сполучення у ФРН та країнах 
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Західної Європи за його первинною 
цільовою установкою не мало на меті 
здійснення діяльності на чужій інфра-
структурі. Виникла необхідність взаєм-
ного відкриття за допомогою низки 
пакетів законодавства і були здійснені 
поступові відділення мережі залізнич-
них доріг від підприємств, які їх обслу-
говують, спростився доступ іноземних 
залізничних підприємств в ешелоно-
ваній формі для вантажообігу на пев-
них трасах, потім у загальній мережі. 
Спочатку дозволявся лише вантажо-
обіг, потім також і пасажирське сполу-
чення. Виникли нові за природою види 
зобов’язальних відносин, пов’язаних із 
використанням доріг, приміщень заліз-
ничних станцій та вокзалів, за участю 
підприємств, які обслуговують екс-
плуатацію техніки. Виникло нове 
законодавство, яке нормативно врегу-
лювало функціонування названих 
зобов’язань.

Пропозиції К. Отте щодо оптиміза-
ції зобов’язальних відносин і норм, які 
їх регулюють, виникли на основі три-
валих досліджень ринку товарів і 
послуг, аналізу тенденцій розвитку 
національного й іноземного законо-
давства. 

Ще у дисертації, захищеній у 
1988 р., К. Отте започаткував вико-
ристання порівняльного підходу щодо 
відповідальності за шкоду згідно з 
німецьким і американським правом. 
Він здійснив аналіз рішень Верховного 
суду штату Каліфорнія, за якими від-
повідальність обґрунтовувалася не 
причиново-наслідковими зв’язками, а 
розрахунком частки, яку мав відпові-
дач на ринку. Здійснивши аналіз при-
чин, які призводили до стягнення над-
звичайно великого відшкодування, 
К. Отте для вдосконалення регулю-
вання зобов’язальних відносин запро-
понував цікаві з точки зору поєднання 
інструментів публічного і приватного 
права комплексні пропозиції щодо 

цивільно-правової відповідальності. 
Крім ситуативної зміни цивільно-пра-
вового регулювання, він вважає за 
необхідне запровадити відповідаль-
ність дозвільних органів за допуск на 
ринок шкідливих речовин, здійснити 
страхування галузей та запровадити 
галузеву відповідальність за шкоду, а 
також створити міжгалузевий фонд 
відшкодування шкоди, вірогідної вна-
слідок дії невідомих речовин чи не вияв-
лених виробників.

У наступних працях К. Отте продов-
жує досліджувати фундаментальні та 
прикладні аспекти проблеми створен-
ня публічно-правових умов функціо-
нування норм зобов’язального права. 
На основі публічно-правових пріори-
тетів урядового проекту Закону від 
13 березня 2013 р. про реформу регу-
лювання на залізничному транспорті 
(ERegG/AEG, який станом на  7 липня 
2014 р. знаходився на розгляді Бун-
дестагу; далі — Закон) К. Отте пропо-
нує розширити та поліпшити послуги 
залізниць, щоб вони були спрямовані 
на споживачів, таким чином; розвива-
ти конкуренцію всередині галузі; поси-
лити привабливість інтермодального 
(комбінованого) залізничного тран-
спорту. Реалізація запропонованого 
вдосконалення регулювання має здій-
снюватися шляхом створення уніфіко-
ваних умов у енергетичному та заліз-
ничному секторах транспорту, забез-
печення множинності операторів 
інфра структур, а також досягнення 
зістав ності окремих начебто менш 
прибуткових секторів залізничної 
інфра структури (не допускаючи сти-
мулювання ефективності за рахунок 
державних субсидій) [6]. К. Отте про-
понує здійснити уніфікацію умов 
використання інфраструктур шляхом 
подальшої декартелізації залізничного 
транспорту.

Концептуальна, обґрунтована про-
позиція К. Отте до проекту Закону 
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стосується необхідності законодавчо-
го забезпечення функціонування при-
ватноправових засад зобов’язальних 
відносин (публічно-правове забезпе-
чення існування свободи вибору, пра-
вової рівності суб’єктів незалежно від 
статусу на ринку товарів і послуг). 
Значну увагу він зосереджує на вдо-
сконаленні стимулюючого регулюван-
ня. К. Отте наводить дані про те, що у 
США, Великобританії, Австралії 
запро вадження стимулюючого регу-
лювання у секторах залізничних доріг, 
телекомунікацій, у водному секторі та 
у регулюванні поставок електроенергії 
мало наслідком зростання ефектив-
ності. Стимулююче регулювання 
сприяє зменшенню витрат і надає сво-
боду вибору юридичним особам, а 
також забезпечує сприятливий «клі-
мат» для збільшення притоку інвести-
цій. Воно здатне забезпечити сприят-
ливу структуру витрат «початківців» 
на монопольному залізничному ринку, 
стабільність і прозорість платежів за 
договірний доступ до залізничних 
шляхів та напрямків руху, об’єктів 
залізничного сервісу, електричного 
струму, реалізації проїзних документів 
тощо. 

Пропозиції К. Отте до Закону, 
зокрема щодо вдосконалення регулю-
вання реалізації проїзних документів, 
мають на меті публічно-правовими 
засобами запобігти зловживанням у 
процесі виникнення та виконання 
приватноправових зобов’язань. Вче-
ний пропонує передбачити взаємний 
зв’язок дистриб’юторськими угодами 
між залізницею і реалізаторами квит-
ків, а також запровадити між ними 
співробітництво з питань тарифів; 
примусово зобов’язати до кооперації 
тих, хто не здатен домовитися про 
справедливі ринкові ціни на послуги; 
забезпечити відкритість системи реа-
лізації квитків за різними тарифами, а 
також прозорість розподілу прибутку, 

рівномірний розподіл комісійних збо-
рів; запобігати тривалому очікуванню 
(від моменту подачі заявки) на укла-
дення тих договорів, що передбачають 
відстрочені чи невеликі авансові пла-
тежі реалізаторів. 

К. Отте зробив значний внесок у 
розвиток зобов'язального транспорт-
ного права як науковий керівник із 
підготовки докторантів. Видані 
К. От те монографії за доопрацьовани-
ми матеріалами дисертацій його здо-
бувачів висвітлюють питання: відпо-
відальності за виконання зобов'язань 
у змішаних перевезеннях авіаційним і 
автомобільним транспортом [7]; від-
повідальності за шкоду, ймовірну при 
перевезенні небезпечних вантажів [8]; 
гармонізації зобов’язального законо-
давства, що забезпечує права стосов-
но рухомого майна [9]; гармонізації 
норм щодо відповідальності у сфері 
морських перевезень [10]; відпові-
дальності операторів вантажних пере-
везень [11].

 В Україні не спостерігається знач-
ного прогресу у створенні норм, котрі 
б регулювали схожі зобов’язальні від-
носини, оскільки відсутні процеси 
роз’єднання. Законодавство забезпе-
чує «Укрзалізниці» монопольне ста-
новище як єдиному розпоряднику 
всього, що пов’язане із залізничним 
сполученням, незважаючи на стійке 
погіршення її фінансового стану. За 
6 місяців 2013 року порівняно з тим 
самим періодом минулого року при-
буток «Укрзалізниці» зменшився 
майже втричі, пасажирськими переве-
зеннями залізниця нехтує, розвиваю-
чи лише вантажні перевезення, і збіль-
шує витрати на адміністративний апа-
рат. В основних нормативних актах, 
які регулюють залізничні перевезення 
(Цивільний кодекс України і закони 
України «Про транспорт», «Про заліз-
ничний транспорт»), недостатньо вра-
ховано сучасні інтеграційні процеси. 
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Це негативно впливає на розвиток 
транспорту взагалі та не дає можли-
вості скористатися вигодами від інтер-
націоналізації його діяльності чи 
належно захистити інтереси користу-
вачів залізничних шляхів. 

Ідеї К. Отте, зокрема пропозиції до 
проекту Закону про реформу регулю-
вання на залізничному транспорті 
(ERegG/AEG), надані ним як офіцій-
ним представником Федеральної 
служби мереж ФРН, у тій чи іншій 

редакції будуть враховані Бунде-
стагом. Внесок вченого в удосконален-
ня публічно-правових умов надання 
залізничних послуг сприятиме функ-
ціонуванню зобов'язального права і, за 
певних умов, міг би прискорити розви-
ток зобов’язального права в Україні. 
Подальші дослідження зобо в’яз аль-
ного транспортного права в Україні 
необхідно зосередити на пропозиціях 
щодо прискорення змін у транспорт-
них відносинах.
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Мошак Г. Г. Дослідження та вдосконалення зобов’язальних транспортних 
відносин професором К. Отте (ФРН)

Анотація. У статті розглядається внесок професора К. Отте (ФРН) у дослідження 
зобов’язального транспортного права. Він здійснив систематизацію актів законодавства, 
що регулює транспортні відносини. К. Отте у Мангеймському університеті створив фахо-
вий сайт «Транспортне право». Його пропозиції стосовно оптимізації зобов’язальних 
відносин і норм, які їх регулюють, сформовано на основі тривалих досліджень ринку 
товарів та послуг, аналізу тенденцій розвитку національного й іноземного права. К. Отте 
надав Бундестагу науково обґрунтовані пропозиції до проекту Закону про реформу регу-
лювання на залізничному транспорті (ERegG/AEG). Внесок вченого у вдосконалення 
публічно-правових умов надання залізничних послуг сприятиме функціонуванню 
зобов'язального права і, за певних умов, міг би прискорити розвиток зобов’язального 
права в Україні.

Ключові слова: зобов’язальне право, транспортні відносини, вдосконалення норм 
транспортного права.

Мошак Г. Г. Исследование и совершенствование обязательственных транс-
портных отношений профессором К. Отте (ФРГ) 

Аннотация. В статье рассматривается вклад профессора К. Отте (ФРГ) в исследова-
ние обязательственного транспортного права. Он совершил систематизацию актов зако-
нодательства, регулирующего транспортные отношения. К. Отте создал в Мангеймском 
университете специализированный сайт «Транспортное право». Его предложения по 
оптимизации обязательственных отношений и норм, их регулирующих, сформулированы 
на основе длительных исследований рынка товаров и услуг, анализа тенденций развития 
национального и иностранного законодательства. К. Отте предоставил Бундестагу науч-
но обоснованные предложения к проекту Закона о реформе регулирования на железно-
дорожном транспорте (ERegG/AEG). Вклад ученого в совершенствование публично-
правовых условий предоставления железнодорожных услуг будет способствовать функ-
ционированию обязательственного права и, при определенных условиях, мог бы уско-
рить развитие обязательственного права в Украине. 

Ключевые слова: обязательственное право, транспортные отношения, совершен-
ствование норм транспортного права.

Moshak G. Research and Improvement of Transport Relations by Professor 
K. Otte (FRG) 

Annotation. This article covers the contribution of Professor K. Otte (FRG) in the study of 
transport law of obligations. He systematized legislation governing the transport relations. 
K. Otte created professional website dedicated to «Transport Law» in Mannheim University. 
K. Otte’s suggestions on optimization of obligation relations and norms governing them have 
emerged on the basis of long-term studies of the market of goods and services, as well as the 
analysis of trends in development of national and foreign laws. K. Otte provided Bundestag 
with scientifically based proposals to the Draft Law on Regulatory Reform in Railway Transport 
(ERegG/AEG). His contribution to the improvement of public legal terms and conditions of rail 
services will facilitate the functioning of the law of obligations and, under certain conditions, 
could accelerate the development of the law of obligations in Ukraine.

Key words: law of obligations, transport relations, improving standards of transport law.
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ПЕРСПЕКТИВИ КОДИФІКАЦІЇ 
УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

ПРО ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я

Законодавство про охорону здо-
ров’я є важливою складовою час-
тиною законодавства кожної 

країни. Як і будь-яка інша галузь зако-
нодавства, вона має бути чіткою, зруч-
ною у користуванні, її норми повинні 
бути зрозумілі для виконавців, не 
потребувати додаткового тлумачення. 
Цим вимогам найкраще відповідають 
норми, розміщені в кодифікованих 
правових актах.

Останніми роками активно розви-
ваються наукові дослідження у сфері 
правового регулювання відносин із 
охорони здоров’я. Варто згадати імена 
авторів першого українського підруч-
ника з медичного права (2008 р.), 
якими є С. Стеценко, В. Стеценко та 
І. Сенюта [1]. Власне, С. Стеценко, 
І. Сенюта, Р. Стефанчук, М. Болотіна, 
А. Коваль, а також С. Істомін, В. Сорока 
та О. Ціборовський [2] у своїх пра-
цях порушували і досліджували 
питання кодифікації законодавства у 
цій сфері.

Сучасне законодавство України, 
яке діє у сфері охорони здоров'я, налі-
чує значну кількість законодавчих та 
підзаконних нормативно-правових 
актів. Вони ухвалені в різні роки, деякі 
з них не узгоджені між собою. 
Наявність такого значного масиву 
правових актів утруднює їх застосу-
вання на практиці, тому, на думку 
автора, назріла потреба в їх кодифіка-
ції. Метою дослідження є обґрунту-
вання необхідності кодифікації україн-
ського законодавства про охорону 
здоров’я і пропозицій щодо реалізації 
цього завдання.

Українське законодавство про охо-
рону здоров’я пройшло тривалий, 
складний і суперечливий шлях свого 
розвитку — від Уставу про десятини і 
цер ковних людей Володимира Великого 
(996 р.), Руської Правди (1036 р.), 
Литовських Статутів (1529 р., 1566 р. і 
1588 р.), Правил, за якими судиться 
малоросійський народ (1743 р.), 
Статуту лікарського Російської імпе-
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рії (1859 р.), перших актів Української 
Народної Республіки (1918 р.) та 
Гетьманату (1918 р.), різноманітних 
актів доби радянської влади і до право-
вих актів незалежної України. На цей 
процес впливала зміна векторів сус-
пільного розвитку й суспільно-еконо-
мічних формацій, численні зміни 
по літичних режимів і форм правління, 
які пережила Україна впродовж свого 
історичного розвитку.

Сьогодні систему українського зако-
нодавства про охорону здоров’я станов-
лять: 1) ратифіковані Україною міжна-
родно-правові акти; 2) конституційне 
законодавство; 3) загальне законодав-
ство про охорону здоров’я населення; 
4) галузеве законодавство, яке містить 
правові норми, що регулюють суспіль-
ні відносини в окремих галузях і сфе-
рах медичної діяльності.

Загалом, за період незалежності 
України було сформовано норматив-
но-правову базу з питань охорони здо-
ров’я. Вона має комплексний характер, 
оскільки містить норми багатьох галу-
зей права, зокрема цивільного, кримі-
нального, фінансового, трудового, 
адмі ністративного, права соціального 
забезпечення тощо і складається з 
декількох норм Конституції України, 
170-ти законів України і значної кіль-
кості підзаконних нормативно-право-
вих актів. Крім того, за роки незалеж-
ності України прийнято 135 указів 
Пре зидента України, 505 постанов 
Кабіне ту Міністрів України, 2 931 
наказ Міні стерства охорони здоров’я 
Украї ни (далі — МОЗ України) з тих 
чи інших питань медичної діяльності й 
охорони здоров’я, а загалом, за підра-
хунками автора — понад 5 500 норма-
тивно-правових актів, з яких понад 
3 500 містять санітарно-гігієнічні та 
протиепідемічні правила і норми [3].

Основоположними правовими нор-
мами, які визначають порядок надання 
медичної допомоги і здійснення меди-

ко-санітарних заходів у сучасній 
Украї ні, є норми ст. 49 Конституції 
України, Основ законодавства України 
про охорону здоров’я, законів України 
«Про протидію поширенню хвороб, 
зумовлених вірусом імунодефіциту 
людини (ВІЛ), та правовий і соціаль-
ний захист людей, які живуть з ВІЛ», 
«Про лікарські засоби», «Про нарко-
тичні засоби, психотропні речовини і 
прекурсори», «Про донорство крові та 
її компонентів», «Про захист населен-
ня від інфекційних хвороб», «Про пси-
хіатричну допомогу» та ін. Щодо під-
законних нормативно-правових актів, 
то для прикладу можна навести 
Національний перелік основних лікар-
ських засобів і виробів медичного при-
значення, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 
25 березня 2009 р. № 333; Перелік 
лікарських засобів, дозволених для 
застосування в Україні, які відпуска-
ються без рецептів з аптек та їх струк-
турних підрозділів, затверджений 
наказом МОЗ України від 6 травня 
2014 р. № 303; Перелік лікарських 
засобів вітчизняного та іноземного 
виробництва, які можуть закупову-
вати заклади й установи охорони 
здо ро в’я, що повністю або частково 
фіна н суються з державного та місце-
вих бю джетів, затверджений постано-
вою Кабінету Міністрів України від 
5 вересня 1996 р. № 1071 та ін.

Центральне місце у законопроект-
ній роботі попередніх років належить 
розробленню нової редакції Основ 
законодавства України про охорону 
здоров’я, яка була здійснена шляхом 
прийняття Закону України від 7 липня 
2011 р. «Про внесення змін до Основ 
законодавства про охорону здоров’я 
щодо удосконалення надання медич-
ної допомоги» [4]. Закон України 
«Про порядок проведення реформу-
вання системи охорони здоров’я у 
Вінницькій, Дніпропетровській, Доне-
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цькій областях та місті Києві» [5] став 
результатом втілення великого проек-
ту з реорганізації медичної допомоги в 
Україні, який здійснювався під керів-
ництвом МОЗ України.

Законодавство України про охоро-
ну здоров’я, перебуваючи на стадії 
активного розвитку, зрозуміло, ще не 
становить цілком завершеної системи, 
що є наслідком відсутності єдності в 
поглядах на правове регулювання цих 
від носин, на державну стратегію роз-
витку медичного законодавства, вреш-
ті-решт, на відсутність прийнятої док-
трини і концепції розвитку цієї галузі 
законодавства і права [6]. Очевидно, 
що в ньому є значна кількість недолі-
ків, суперечностей і прогалин, однак 
слід зауважити, що у процесі активної 
законотворчої діяльності вони посту-
пово усуваються, на зміну застарілим 
положенням законодавства приходять 
нові сучасні норми.

З метою вдосконалення правового 
регулювання відносин у цій сфері 
потрібно узгодити і прийняти концеп-
цію розвитку законодавства з питань 
охорони здоров’я, а потім відповідно 
до плану законотворчих робіт доопра-
цювати проекти окремих законодав-
чих актів. Серйозною проблемою здій-
снення цієї відповідальної роботи є 
відсутність належної її координації і 
планування між окремими її суб’єк-
тами, зокрема Верховною Радою 
Украї ни, Президентом України, Кабі-
нетом Міністрів України і МОЗ Украї-
ни. Цілком можливо, що функції з 
координації законопроектної роботи 
міг би взяти на себе Інститут законо-
давства Верховної Ради України у 
співпраці з Інститутом стратегічних 
досліджень МОЗ України.

На жаль, донині законодавство 
України про охорону здоров’я не сис-
тематизоване, незважаючи на велику 
кількість правових актів різної юри-
дичної сили. Це ускладнює застосу-

вання і пошук правових норм, знижує 
їх ефективність. Тому одним із 
ак туальних питань упорядкування 
законодавства є його систематизація, 
тобто зведення нормативно-правових 
актів (або їх елементів) у цілісний 
комплекс.

Із прийняттям Основ законодав-
ства України про охорону здоров’я у 
1992 р. [7] та Закону України «Про 
внесення змін до Основ законодавства 
України про охорону здоров’я щодо 
удосконалення надання медичної 
допомоги» питання систематизації 
було частково вирішене. На порядку 
денному вдосконалення українського 
законодавства про охорону здоров’я 
постало питання про створення коди-
фікованого правового акта у цій сфері 
відносин. Такі спроби вже мали місце 
в минулому. При цьому слід згадати 
такі вдалі приклади кодифікаційної 
роботи, як Статут лікарський Росій-
ської імперії (1859 р.), проект Кодексу 
про охорону здоров’я УСРР (1935 р.), 
Закон УРСР «Про охорону здоров’я» 
(1971 р.) та ін.

Кодифікація, як і будь-яка нормо-
творча діяльність, повинна здійснюва-
тися планово. Спонтанно ухвалені 
закони не вирізняються високою якіс-
тю. Важливим нюансом також є об’єд-
нання споріднених правових норм в 
одному акті. Таким актом міг би стати 
Медичний кодекс України, думки про 
необхідність прийняття якого вже 
не одноразово висловлювались у на уко-
вій юридичній літературі [8]. Є й деякі 
інші пропозиції. Так, у дисертаційному 
дослідженні А. Коваль запропоновано 
прийняття Кодексу законів України 
про охорону здоров’я і подано його 
концепцію [9].

На нашу думку, Медичний кодекс 
України мав би регулювати організа-
ційні, економічні, правові та соціальні 
відносини у сфері надання медичної 
допомоги і охорони здоров’я як окре-
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мої людини, так і населення загалом. 
У проекті він містить Загальну й Особ-
ливу частини. Загальну частину ста-
новлять: 1) правові норми, які визна-
чають завдання і функції держави у 
сфері охорони здоров’я; пріоритет 
заходів щодо охорони здоров’я перед 
іншими видами діяльності; систему 
охорони здоров’я України; 2) правові 
норми, що встановлюють загальну 
організаційно-правову побудову сис-
теми закладів охорони здоров’я дер-
жавної та комунальної форм власнос-
ті; функції центрального органу вико-
навчої влади у сфері охорони здоров’я; 
основні функції органів управління 
охороною здоров’я; основні функції 
закладів охорони здоров’я; права та 
обов’язки особи (пацієнта) у сфері 
охорони здоров’я; професійні і служ-
бові права й обов’язки медичних пра-
цівників; основні засади медичної 
етики; загальні кваліфікаційні вимоги 
до окремих категорій медичних пра-
цівників; вимоги до керівників закла-
дів охорони здоров’я, їх структурних 
підрозділів та головних спеціалістів; 
3) правові норми, що регламентують 
діяльність закладів охорони здоров’я 
всіх форм власності.

У нормах Особливої частини пови-
нен бути встановлений порядок надан-
ня медичної допомоги сімейними або 
іншими лікарями загального профілю; 
порядок надання спеціалізованої (вто-
ринної) медичної допомоги; порядок 
надання високоспеціалізованої (тре-
тинної) медичної допомоги; порядок 
надання екстреної медичної допомоги; 
порядок надання хірургічної медичної 
допомоги; порядок надання акушер-
сько-гінекологічної медичної допомо-
ги; охорона материнства та дитинства; 
надання стоматологічної медичної 
допомоги; надання психіатричної 
медичної допомоги; надання медичної 
допомоги особам із алкогольною та 
наркотичною залежністю; порядок 

надання медичної інформації; порядок 
застосування лікарських засобів; 
курортне лікування захворювань; 
діяльність у сфері дотримання сані-
тарно-гігієнічних і санітарно-протие-
підемічних правил і норм; порядок 
забезпечення медичних закладів апа-
ратурою та медикаментами; юридична 
відповідальність за дотримання зако-
нодавства про охорону здоров’я.

Вперше процес розроблення проек-
ту Кодексу про народне здоров’я УСРР, 
який готувався у 1927–1935 рр. і не 
був прийнятий, у своїй монографії 
описав І. Усенко [10]. Ідею розроблен-
ня Медичного кодексу України в нау-
ковій літературі було запропоновано 
ще в 1992 р. [11]. Свого розвитку вона 
набула у працях М. Болотіної, С. Сте-
ценка, Р. Стефанчука, І. Сенюти, 
А. Ко валь, О. Ціборовського, С. Істо-
міна, В.Сороки та ін. Ці автори вважа-
ють, що правові норми такого кодексу 
мають регулювати відносини щодо 
організації і надання медичної допо-
моги та здійснення медичної діяльнос-
ті, а відносини з приводу організації і 
здійснення заходів щодо охорони 
здоров’я повинні регулюватися окре-
мими законами, такими як «Про забез-
печення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення», «Про захист 
населення від інфекційних хвороб», 
«Про психіатричну допомогу», «Про 
протидію захворюванню на туберку-
льоз», «Про лікарські засоби», «Про 
наркотичні засоби, психотропні речо-
вини і прекурсори» та ін.

Цей кодекс мав би складатися з 
норм різної галузевої приналежності і 
регулювати різноманітні за своїм юри-
дичним характером відносини: кон-
ституційно-правові, адміністративно-
правові, фінансово-правові, цивільно-
правові, трудові, кримінально-правові 
та ін. Його головною ідеєю, яка повин-
на проходити крізь усі норми кодексу, 
має бути ідея пріоритету прав і свобод 
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людини і громадянина у сфері надання 
медичної допомоги та охорони здоров’я 
і врахування міжнародно-правових 
стандартів із прав людини та охорони 
здоров’я.

Необхідною умовою якісного право-
вого регулювання відносин у цій сфері 
є забезпечення узгодженості кодек су з 
іншими актами чинного зако но давства. 
У процесі розроблення і прийняття 
но вих правових актів порушиться 
питання про те, що цього кодексу не 
достат ньо для регулювання відносин у 
сфері охорони здоров’я. Після його 
прийняття постане необхідність під-
готовки проекту Сані тарного кодексу 
України, норми якого б регулювали 
відносини у сфері забезпечення гігієни 
і санітарії, зокрема, встановлювали б 
дотримання вимог, що містяться у 
санітарних та протиепідемічних пра-
вилах і нормах, щодо організації та 
здійснення державного санітарно-епі-
деміологічного нагляду та ін.

Отже, поліпшення правового регу-
лювання відносин у медичній сфері, 
вдосконалення законодавства, що 
регулює діяльність закладів охорони 
здоров’я, медичних і фармацевтичних 
працівників, сьогодні є одним із 
голов них завдань реформування сис-
теми охорони здоров’я України. Тому 
поглиблене дослідження юридичної 
природи цих правовідносин, критич-
ний аналіз медичного законодавства 
та практики його застосування, а 
також теоретичне обґрунтування 
прий няття нових правових актів, 
засад кодифікації правових норм у 
сфері охорони здоров’я є нагальними 
завданнями української юридичної 
науки, зокрема теорії держави і права, 
порівняльного правознавства, а також 
галузевих юридичних наук — консти-
туційного, адміністративного, цивіль-
ного, кримінального та інших галузей 
права.
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Гладун З. С. Перспективи кодифікації українського законодавства про охорону 
здоров’я

Анотація. Важлива роль у процесі вдосконалення надання медичної допомоги і здій-
снення заходів щодо охорони здоров’я належить правовому регулюванню відносин у цій 
сфері, зокрема законодавству. Незважаючи на велику кількість правових актів різної 
юридичної сили, законодавство України про охорону здоров’я донині ще не системати-
зоване. Сьогодні правові норми розпорошені у різних правових актах, що ускладнює їх 
практичне застосування, знижує їх ефективність. Тому одним із актуальних питань є його 
систематизація, тобто зведення нормативно-правових актів (або їх елементів) у цілісний 
комплекс. Важливо також об’єднати споріднені правові норми в одному акті, який би 
системно і комплексно регулював відносини у цій сфері. Автор обґрунтовує необхідність 
кодифікації правових актів, які діють у цій сфері, і, зокрема, розроблення і прийняття 
Медичного і Санітарного кодексів України.

Ключові слова: охорона здоров’я, законодавство, пропозиції щодо вдосконалення 
законодавства, Медичний і Санітарний кодекси України.

Гладун З. С. Перспективы кодификации украинского законодательства об 
охране здоровья

Аннотация. Важная роль в процессе совершенствования оказания медицинской 
помощи и осуществления мероприятий по здравоохранению принадлежит правовому 
регулированию отношений в этой сфере, в частности, законодательству. Несмотря на 
большое количество правовых актов различной юридической силы, законодательство 
Украины о здравоохранении все еще не систематизировано. Сегодня правовые нормы 
рассеяны в разных правовых актах, что затрудняет их практическое применение, снижает 
их эффективность. Одним из актуальных вопросов является его систематизация, то есть 
сведение нормативно-правовых актов (или их элементов) в целостный комплекс. Важно 
также объединить родственные правовые нормы в одном акте, который бы системно и 
комплексно регулировал отношения в этой сфере. Автор обосновывает необходимость 
кодификации правовых актов, действующих в этой сфере, и, в частности, разработки и 
принятия Медицинского и Санитарного кодексов Украины.

Ключевые слова: здравоохранение, законодательство, предложения по совершен-
ствованию законодательства, Медицинский и Санитарный кодексы Украины.
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Hladun Z. Prospects of Codifying Ukrainian Legislation on Health Care
Annotation. Important role in the improvement of medical care and the implementation 

of measures concerning health care belongs to the legal regulation of relations in this area, the 
law in particular. Despite the large number of different acts, the law of Ukraine on health is still 
not systematic. Today, legal provisions are scattered in different legal acts, which makes them 
difficult to apply in practice, reducing their effectiveness. Therefore, one of the most 
important issues of its organization is its systematization that is, resuming all the legal acts (or 
elements) in to one integral complex. It is also important to try to combine related legal rules in 
a single event that would systematically and comprehensively regulate the relations in this field. 
The author justifies the need for codification of legal acts in force in this area, and in particular 
the drafting and adoption of the Health Code and Sanitary Code of Ukraine.

Key words: healthcare, legislation, proposals to improve legislation, Health Code and 
Sanitary Code of Ukraine.
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Молодим правознавцям – слово 

ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВУ ПРИРОДУ 
ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ: 

ЦИВІЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ

Прогрес розвитку інформацій-
них технологій, їх повсюдне 
запровадження, пов’язане зі 

збільшенням обсягів і напрямів вико-
ристання інформації відносно люди-
ни, призвело до розширення можли-
востей збирання, зберігання, обробки і 
користування персональними даними 
фізичної особи. 

У зв’язку із зазначеним, актуаль-
ною є необхідність визначення право-
вої природи персональних даних 
фізичної особи. Її розкриття дозволить 
визначити механізм правового регу-
лювання відносин, пов’язаних з обігом 
інформації про фізичну особу.

Вважаємо, що ця проблематика є 
однією з найбільш складних у теорії 
права. Вона обумовлена недостатньою 
розробленістю цього правового явища, 
а також міжгалузевим характером у 
застосуванні терміна «персональні дані 
фізичної особи» в доктрині цивіль ного 
права. 

Для її розкриття необхідно зверну-
тися до наукової доктрини з теорії 

права. Аналізуючи цю проблематику, 
С. Алексєєв у праці «Загальні дозво-
лення та заборони у радянському 
праві» визначає юридичну природу 
через юридичні характеристики пра-
вового явища, які дозволяють побачи-
ти структуру, місце і роль серед інших 
правових явищ відповідно до його 
соціальної природи [1, 227].

Схоже з думкою С. Алексєєва 
ви значення правової природи подає 
І. Матвєєв, який зазначає, що звер-
нення до терміна «правова природа» 
обумовлене необхідністю дати 
ви черпну характеристику тому чи 
ін шому юридичному факту, процесу, 
явищу. При цьому в осмисленні пра-
вової природи І. Матвєєв вдається до 
значення самого терміна «природа», 
під яким зазвичай розуміється сут-
ність, загальна властивість чого-
небудь. На його думку, визначити 
правову природу — означає з’ясувати 
місце правового явища у системі 
права, виявити його специфічні істот-
ні ознаки [2, 5]. 

О. КАРЕТНИК 
асистент кафедри цивільного і трудового права 
(Таврійський національний університет 
імені В. І. Вернадського)
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Більш вузьке визначення правової 
природи дає А. Захаров, який ствер-
джує, що правова природа явища — це, 
по суті, питання про галузеву прина-
лежність норм, якими ці відносини 
регламентуються, з метою визначити 
норми, «відповідальні» за регулювання 
цієї групи суспільних відносин [3, 52].

Таким чином, аналізуючи поняття 
«правова природа» на основі думок 
зазначених вище авторів і погоджу-
ючись із ними, можна сказати, що під 
цим поняттям розуміється сутність та 
властивість чого-небудь, місце право-
вого явища в системі права з виявлен-
ням його специфічних істотних ознак.

Питанню визначення правової при-
роди персональних даних фізичної 
особи приділена значна увага таких 
вчених, як Н. Кузнєцова, О. Кохано в-
ська, Р. Стефанчук, О. Дмитренко, 
І. Вель дер, Н. Белгородцева, Н. Пет-
рикіна та ін.

Метою цієї статті є визначення пра-
вової природи персональних даних 
фізичної особи, їх місця в системі 
цивільного права.

Правову природу персональних 
даних фізичної особи більшість 
на уковців пропонують розглядати в 
публічно-правовому контексті. Так, 
О. Кохановська констатує, що хоча 
переважна більшість благ, права на які 
визначаються як персональні дані, має 
цивільно-правову природу, зокрема є 
особистими немайновими благами, 
ст. 302 Цивільного кодексу України 
(далі — ЦК України) у ч. 1 містить 
застереження про те, що збирання, 
зберігання, використання і поширення 
інформації про особисте життя фізич-
ної особи, яку можна визначити як 
складову особистої таємниці, без її 
згоди не допускаються. Зважаючи на 
це, дослідниця зазначає, що відносини, 
які виникають з приводу персональ-
них даних, у законодавстві України 
мають переважно адміністративно-

правовий, управлінський характер, але 
це не є цілком слушним [4, 212–213]. 

Не заперечуючи вказане, водночас 
зауважимо, що виключно публічно-
правовим інструментарієм неможливо 
пояснити природу персональних 
даних фізичної особи. 

Публічне право не може не врахову-
вати той факт, що персональні дані 
фізичної особи являють собою право-
вий засіб її індивідуалізації у широкому 
спектрі приватних правових відносин. 

Передумовою формування право-
вого інституту персональних даних є 
необхідність правової індивідуалізації 
фізичної особи як суб’єкта цивільного 
права. І це цілком розумно, адже будь-
яка особа є частиною соціуму і не 
може бути єдиним володарем інфор-
мації про себе. Інформація про особу 
постійно перебуває у правовому обігу 
в суспільстві в тій чи іншій формі. 
Інформаційна персоніфікація фізич-
ної особи також стає передумовою для 
реалізації її правосуб’єктності, оскіль-
ки є необхідною складовою вступу до 
відповідних цивільних правовідносин.

Як слушно зауважує О. Дмитренко, 
персональні дані фізичної особи відіг-
рають значну роль у зростаючому 
спектрі правових відносин між непід-
порядкованими суб’єктами, кожен із 
яких має власний правомірний інте-
рес, і які виникають і відбуваються 
незалежно від наявності чи відсутності 
державного регулювання. Це вимагає 
від нашої держави забезпечити гнуч-
кість регулятивних норм, так само як і 
наявність відновних компенсаційних 
засобів у разі перевищення одним із 
суб’єктів меж правомірності реалізації 
своїх інтересів [5, 78].

Ще одне питання, яке потребує 
свого вирішення для розкриття право-
вої природи персональних даних 
фізичної особи, полягає у встановлен-
ні місця інформації про фізичну особу 
в цивільному праві України. 
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Система цивільного права України 
перебуває в постійному русі. Тому 
кожен з її елементів знаходиться в 
динаміці, змінюючи власне місце 
залежно від рівня генези суспільства. 
Це забезпечується завдяки безмеж-
ним можливостям творчої природи 
людини і потенціалу людства, який 
зростає. Саме тому очевидним яви-
щем є постійна наукова дискусія з 
питань встановлення місця окремих 
елементів права в їх системі. Це сто-
сується і персональних даних фізич-
ної особи.

Аналіз наукових поглядів з означе-
ної тематики дозволив автору скомпо-
нувати їх самостійно і сформувати 
низку теоретичних позицій про місце 
інформації про фізичну особу (персо-
нальні дані) в системі цивільного 
права України.

Прихильники так званої теорії осо-
бистих немайнових прав на персональ-
ні дані фізичної особи (авторське. — 
О. К.) вважають, що така інформація 
про особу, як її персональні дані, є 
видом особистих немайнових прав 
(О. Кохановська [4], О. Дмитренко [5], 
В. Брижко, А. Чернобай [7], Є. Пет-
ров [8], О. Кулинич [9]). 

Їх правова позиція полягає в тому, 
що особисті немайнові права посіли 
власне місце в системі цивільного 
права України, й отримали статус 
комплексного правового інституту. 
Соціальна цінність особистих немай-
нових прав полягає в тому, що вони, 
так само як і гарантії їх реалізації, 
визначають положення людини в сус-
пільстві і рівень його розвитку. 

Одним із різновидів таких особис-
тих немайнових прав є право, що забез-
печує соціальне буття фізичної особи, 
складовою якої є інформація про 
фізич ну особу (персональні дані 
фі зич ної особи). Тому суб’єктивне 
право на персональні дані є фундамен-
тальним правом людини і повинно 

забезпечуватися за допомогою інсти-
туту особистих немайнових прав.

Відповідно до ст. 269 ЦК України 
під особистими немайновими права-
ми маються на увазі права, які: 
1) належать фізичній особі від наро-
дження або за законом; 2) не мають 
економічного змісту; 3) тісно пов’язані 
з фізичною особою, вона не може від-
мовитися або бути позбавлена цих 
прав; 4) фізична особа володіє ними 
довічно [10].

Аналізуючи, чи притаманні персо-
нальним даним фізичної особи ознаки 
особистого немайнового блага, навряд 
чи варто зупинятися на першій із пере-
рахованих ознак, оскільки природність 
пов’язаності персональних даних з 
їхнім суб’єктом не викликає сумнівів і 
становить одну із суттєвих характерис-
тик самого поняття «персональні дані». 
Це обумовлено тим, що персональні 
дані фізичної особи мають особистий 
характер. Крім того, такі особисті 
немайнові блага є довічними. Строк їх 
існування відноситься до терміну 
життя їх володаря. На думку вчених, 
важливою ознакою такого блага, як 
персональні дані фізичної особи, є його 
немайновий характер. Вони позбавлені 
товарно-грошового змісту і не матеріа-
лізовані в об’єктивному світі. 

Аналіз природи тієї цінності, яку 
персональні дані фізичної особи 
можуть мати для приватноправових 
відносин, не носить характеру «товар-
ності», який вимагав би віднесення 
персональних даних до об’єктів май-
нових прав. Вона є цінністю саме у 
тому сенсі, у якому цінними є особисті 
немайнові блага, тобто «сутнісно-якіс-
ні властивості або стан особи та інші 
соціально-вартісні властивості особи, 
які визначають автономність, індиві-
дуальність, цінність особи та забезпе-
чують її фізичну, духовну, соціальну 
самодостатність та реалізованість як 
таку» [11, 20]. 
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Водночас зазначимо, що теорія осо-
бистих немайнових прав на персональ-
ні дані фізичної особи не позбавлена 
певних недоліків. 

По-перше, спірною є думка про 
«безекономічність» персональних 
даних фізичної особи. З цього приводу 
С. Сліпченко зазначає, що «гідність, 
зображення, ділова репутація, корес-
понденція, відомості про особисте 
життя, особисті папери, участь у това-
ристві і т. п., через свою здатність до 
об’єктивованого прояву зовні не зни-
кають зі смертю свого носія, а збері гають 
деякі корисні властивості (на прик лад, 
здатність персоніфікувати свого носія) 
та можуть бути використані після його 
смерті» [12, 357]. Проте, на нашу думку, 
використовуватися після смерті носія 
можуть лише об’єкти інтелектуальної 
власності. Персо нальні дані можуть 
бути використані лише при житті осо-
би-носія таких даних. 

Такий формат використання зазна-
чених особистих немайнових благ 
наділяє останні економічним змістом. 
У свою чергу, ця «товарність» персо-
нальних даних фізичної особи надає їм 
майнового характеру.

Таке уявлення сенсу ознак персо-
нальних даних виводить останні за 
межі теорії особистих немайнових 
прав на персональні дані фізичної 
особи та надає їм іншого змістовного 
навантаження. 

Пропрієтарна теорія персональних 
даних фізичної особи (запропонована 
Л. Хантером, Д. Рул, А. Кавукян, 
Л. Лес сі гом, Р. Мерфі). Для забезпечен-
ня абсолютної можливості індивіда 
контролювати власні персональні дані 
прихильники цієї теорії пропонують 
регулювати правовідносини з їх обігу за 
допомогою інституту права власності.

Так, на думку Р. Познера, інтерес, 
який стоїть за бажанням індивіда 
контролювати обіг інформації про 
себе, пов’язаний не стільки з особис-

тою автономією і бажанням «бути зали-
шеним на самоті», скільки з бажанням 
«маніпулювати світом» [13, 393]. Тому, 
на думку дослідника, держава не 
по винна захищати право громадян на 
«маніпулювання свідомістю» інших. 
Замість того їй слід віддати інформа-
цію про особу під владу ринкових 
механізмів.

На думку Д. Бріна, цей ринок вже 
функціонує належним чином. Люди за 
власним бажанням віддають свої пер-
сональні дані в обмін на певні блага, 
такі як доступ до веб-сайтів, товарів, 
послуг. Господарюючі суб’єкти, у свою 
чергу, зацікавлені у збереженні конфі-
денційності одержаних відомостей, 
оскільки за інших умов вони можуть 
втратити клієнтів [14, 508].

Д. Солове та М. Ротенберг зазна-
чають, що з такої точки зору основним 
завданням сучасної держави у регулю-
ванні відповідних відносин є стиму-
лювання добросовісності як принци-
пу укладання договорів між господа-
рю ючими суб’єктами і здорової кон-
куренції між ними. За таких умов 
громадяни поступово одержать мож-
ливість вибрати тих виробників това-
рів та послуг, які запропонують най-
більш оптимальні стандарти пово-
дження з даними. Ті господарюючі 
суб’єкти, які прийматимуть неефек-
тивні рішення на основі неадекватного 
використання даних, втратять свою 
конкурентоспроможність і будуть 
витіснені більш раціональними корис-
тувачами цього ресурсу [14, 41].

Інакше кажучи, науковці наголо-
шують на можливості продавати або 
іншим чином відчужувати власні пер-
сональні дані в обмін на певні блага. 

Саме запровадження режиму речо-
вого права персональних даних фізич-
ної особи найбільш чітко забезпечує їх 
обігоздатність. 

Але цікавим залишається те, що є 
передумовою забезпечення обігу пер-



196 • ПРАВО УКРАЇНИ • 2014 • № 9 • 

О. Каретник

сональних даних фізичної особи за 
допомогою інституту речового права. 
Питання про правову цінність інсти-
туту права власності в цьому разі зали-
шається на других позиціях.

Розмірковуючи над означеним, 
наголосимо, що суб’єкт права, допус-
каючи до засобів власної персоніфіка-
ції (персональних даних) учасників 
цивільного обороту, надає їм можли-
вість отримувати вигоду зі свого блага, 
яке його ідентифікує і має зовнішню 
привабливість з боку третіх осіб. 
Подібним чином цей об’єкт викорис-
товується у наочній рекламі, в ілю-
струванні книг, статей, заміток тощо.

Доказом цього є, наприклад, комер-
ційна діяльність відомого футболіста 
Л. Мессі та баскетболіста К. Брайант, 
які знялися у рекламі «Turkish Airlines». 
Таким чином, вони дозволили вико-
ристовувати свої унікальні персональ-
ні дані, такі як зовнішність, вміння 
грати у футбол та баскетбол, відповід-
но, Турецьким авіалініям не тільки 
для їх реклами, а й для підкреслення 
ділової репутації авіакомпанії.

С. Сліпченко з цього приводу вка-
зує на те, що право на використання 
об’єктів певного роду набуває майно-
вої цінності для учасників цивільного 
обороту, а отже, має економічний 
зміст, тобто є майновим [9, 465]. 

Як бачимо, динаміка приватного 
права поступово розширює коло об’єк-
тів правових відносин і навіть окремі 
властивості фізичної особи стають 
предметом майнового інтересу. 

У цьому контексті погоджуємося з 
І. Спасибо-Фатєєвою у тому, що бачен-
ня відсутності економічного змісту осо-
бистих немайнових прав підлягає своє-
му об’єктивному корегуванню [15, 146]. 

Водночас дехто з учених навіть 
критикує пропрієтарну теорію персо-
нальних даних фізичної особи. Так, 
П. Се мюельсон вказує, що закріплен-
ня можливості вільного відчуження 

персональних даних фізичної особи 
конфліктує з метою забезпечення 
права на особисту автономію при 
захисті даних. На її думку, якщо осо-
биста автономія є фундаментальним 
правом людини, поширення концепції 
власності на персональні дані «має не 
більше сенсу, ніж комерціалізація прав 
виборця». Подібні зауваження вислов-
лює К. Байфорд. Концепція власності 
ставить інтерес захисту приватного 
життя у залежність від фінансової 
спроможності індивіда, «стратифіку-
ючи суспільство на тих, хто може і хто 
не може дозволити собі захист цього 
права» [14, 511]. 

Розвиваючи власну правову пози-
цію у цьому контексті, зазначимо, що 
правовий режим обігу персональних 
даних фізичної особи має певні особ-
ливості на відміну від правового режи-
му обігу речей. Вони полягають у тако-
му. Так, відповідно до ст. 179 ЦК 
України річчю є предмет матеріально-
го світу, щодо якого можуть виникати 
цивільні права та обов’язки [10].

У доктринальному сенсі річчю в 
цивільному праві України визнається 
матеріальний, фізично осяжний об’єкт, 
який має економічну форму товару. 

Такі ознаки речі встановлюють пев-
ний правовий механізм регулювання 
правовідносин, пов’язаних із її обігом.

Перш за все це стосується обсягу 
правомочностей їх володаря. Так, сто-
совно речі її власник має правомочно-
сті володіння, користування і розпо-
рядження, якими він оперує за влас-
ним волевиявленням.

Водночас особливості правового 
режиму персональних даних фізичної 
особи не дозволяють використовувати 
тріаду правомочностей власника у 
повному обсязі. 

Так, безспірним є той факт, що пер-
сональні дані фізичної особи нерозрив-
но пов’язані з особистістю їх володаря. 
Їх створення і подальше становлення 
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пов’язане з інтелектуальною діяльніс-
тю людини — їх володаря, і особливос-
тями, отриманими при народженні 
особи. Отже, неможливим є продаж 
ім’я або ділової репутації особистості. 
Вважаємо, що їх відчуження на користь 
третьої особи має усічений характер, 
оскільки передається не власне певний 
вид персональних даних фізичної особи 
до набувача, а виключне право на їх 
використання третім особам. 

У силу індивідуальності персональ-
них даних фізичної особи неможлива і 
стандартна вартісна їх оцінка, порівня-
но з матеріальними аналогами (речі, 
послуги тощо).

Також слід додати, що цінність речей 
полягає в їх матеріальному відображен-
ні, матеріальній формі їх носія. Нато-
мість для персональних даних фізичної 
особи головним є не їх мате ріальне 
ві д ображення, а об’єктивна форма існу-
вання, навіть за відсутності матеріаль-
ного носія. Таким чином, цінність, яку 
персональні дані фізичної особи мають 
для суб’єктів цивільних відносин, ви пли-
ває не з їхньої товарності, а із соціаль-
ної значущості, притаманної особис-
тим немайновим благам. 

Як бачимо, класична модель «товар-
ності» [16, 43–49] не характерна для 
персональних даних фізичної особи, 
орієнтованих на нематеріальні блага.

З цього можна зробити висновок, 
що за допомогою речового права не 
можливо здійснити правове регулю-
вання відносин, пов’язаних з обігом 
персональних даних фізичної особи, 
оскільки правовий механізм регулю-
вання відповідних відносин перебуває 
у прямій залежності від характеристи-
ки об’єкта, які мають принципові від-
мінності. 

Отже, підтверджуємо той факт, що 
пропрієтарна теорія персональних 
даних фізичної особи не в повному 
обся зі розкриває правову сутність пер-
сональних даних фізичної особи. 

Вважаємо, що правову природу персо-
нальних даних фізичної особи можли-
во пояснити з позиції теорії виключних 
прав. 

Аналіз двох теорій, розглянутих 
вище, дозволяє виокремити деякі 
характерні риси персональних даних і 
скомбінувати їх окремо. З одного 
боку — це нематеріальність такого 
блага, як персональні дані фізичної 
особи, а з другого — їх обігоздатність. 
Тобто внаслідок комбінації певного 
обсягу майнових і особистих немайно-
вих прав на персональні дані фізичної 
особи ми отримуємо самостійний пра-
вовий підхід до визначення їх правової 
природи. 

Зазначимо, що цей підхід не є новим, 
отже, саме за допомогою цієї теорії 
визначений правовий режим інтелек-
туальної діяльності фізичної особи. 
Загальновідомим є той факт, що немож-
ливо ототожнювати правовий режим 
матеріальних речей і нематеріальних 
об’єктів. Таким чином, визначаючи 
правовий режим обігу персональних 
даних фізичної особи, ми говоримо про 
правовідносини особливого виду, які 
потребують не спеціального регулю-
вання внаслідок їх нематеріальності, а 
обігоздатності відповідного об’єкта 
права — sui generis [17, 430].

Розвиваючи цю позиція, зазначимо, 
що нематеріальна природа персональ-
них даних фізичної особи зближує її з 
природою результатів інтелектуаль-
ної, творчої діяльності. Як відомо, 
нематеріальність природи об’єкта 
права покладена в основу конструкції 
виключних прав. Навіть термін 
«виключні права» почав використову-
ватися для того, щоб підкреслити від-
мінність прав на нематеріальні блага 
від прав на речі.

Водночас не слід забувати про май-
новий характер прав, які випливають 
з обігу персональних даних фізичної 
особи і результатів інтелектуальної 
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діяльності. Така пов’язанність немай-
нових і майнових прав призводить до 
парності цих категорій. Як слушно 
зазначає І. Спасибо-Фатеєва, «фено-
мен такої пари полягає в тому, що 
будучи протилежним за власною при-
родою, вони взаємопов’язані. Цей 
зв’язок призводить до взаємообумов-
леності, взаємозалежності і взаємодо-
повненності» [15, 151]. 

Схожість цієї природи закріплена 
тотожністю ознак, які мають результа-
ти інтелектуальної діяльності і персо-
нальні дані фізичної особи. Йдеться 
про таке: а) невідокремленість з осо-
бою, яка є їх носієм; б) їх виникнення 
при народженні та існування протягом 
всього життя носія цього блага; 
в) індивідуалізованість їх суб’єкта; 
г) вони можуть належати усім без 
винятку; ґ) їх об’єктами є нематеріаль-
ні блага [15, 141].

За аналогією виключних прав на 
результати інтелектуальної діяльності, 
правовідносини, пов’язані з обігом 
персональних даних фізичної особи 
можуть встановлювати заборону на 
використання нематеріального блага з 
боку третіх осіб. Наприклад, ст. 278 
ЦК України (заборона використання 
інформації, якою порушуються осо-
бисті немайнові права), ч. 3 ст. 286 ЦК 
України (право на таємницю про стан 
здоров’я) ст. 296 ЦК України (право на 
використання імені), статті 306–308 
ЦК України (захист інтересів фізичної 
особи при проведенні фото-, кіно-, 
теле- та відеозйомок) тощо. При цьому 
ця заборона може бути подолана 
наданням відповідної згоди уповнова-
женою особою [10].

Таким чином, ми спостерігаємо 
тотожність між правами на результати 
інтелектуальної діяльності і правами, 
пов’язаними з обігом персональних 
даних фізичної особи, що просте-
жується не лише у природі й ознаках, а 

й у моделях поведінки, які встанов-
люються для учасників відповідних 
правовідносин.

Наведене дозволяє стверджувати, 
що теза про те, що правоволоділець 
може сам використовувати немате-
ріальне благо, а може надавати дозвіл 
(згоду) на використання його іншими 
особами, висловлений стосовно 
результатів інтелектуальної, творчої 
діяльності, є прийнятним і для таких 
об’єктів, як інформація про фізичну 
особу (персональні дані).

Таким чином, спираючись на зазна-
чене вище, ми робимо висновок, що 
сукупність дійсно унікальних персо-
нальних даних, які виокремлюють 
конкретну фізичну особу, наявність у 
неї «індивідуального портрету» суб’єк-
та права можуть використовуватися у 
комерційних цілях, мати економічний 
зміст, можуть приносити прибуток та 
популярність відповідної фізичної 
особи — суб’єкта цивільного права у 
конкретних цивільних правовідноси-
нах шляхом передачі прав на викорис-
тання персональних даних фізичної 
особи-носія до третіх осіб на відповід-
них конкретних умовах. 

Враховуючи, що інформація про 
фізичну особу (персональні дані) може 
оцінюватися у грошовому еквіваленті, 
то права на неї окрім немайнових, 
мають і майнову природу. Ця риса теж 
характерна для об’єктів права на резуль-
тати інтелектуальної діяльності.

Наведене свідчить, що обіг персо-
нальних даних фізичної особи, як і від-
носини із прав на результати інтелек-
туальної діяльності, здатні регулюва-
тися за допомогою правового механіз-
му виключних прав.

У зв’язку з означеним, вагоме зна-
чення має питання правового захисту 
відносин, пов’язаних з обігом персо-
нальних даних фізичної особи, що буде 
тематикою інших наукових праць.
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Рекомендовано до друку кафедрою цивільного і трудового права Таврійського 
національного університету імені В. І. Вернадського.

Каретник О. С. До питання про правову природу персональних даних фізичної 
особи: цивілістичні аспекти

Анотація. Стаття присвячена розгляду питання правової природи персональних 
даних фізичної особи. Автор умовно виокремлює теорію особистих немайнових прав на 
персональні дані фізичної особи та пропрієтарну теорію персональних даних фізичної 
особи, з якими не погоджується. Він пропонує власну — теорію виключних прав на персо-
нальні дані фізичної особи, яка порівнює персональні дані з об’єктами прав інтелектуаль-
ної власності. Ця теорія повністю доведена у статті.

Ключові слова: персональні дані, правова природа, теорія особистих немайнових 
прав, пропрієтарна теорія, теорія виключних прав.

Каретник Е. С. К вопросу о правовой природе персональных данных физичес-
кого лица: цивилистические аспекты

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению правовой природы персональных 
данных физического лица. Автор условно выделяет теорию личных неимущественных 
прав на персональные данные физического лица и проприетарную теорию персональных 
данных физического лица, с которыми не соглашается. Он предлагает собственную — 
теорию исключительных прав на персональные данные физического лица, которая срав-
нивает персональные данные с объектами прав интеллектуальной собственности. Эта 
теория полностью доказана в статье.

Ключевые слова: персональные данные, правовая природа, теория личных 
неимущественных прав, проприетарная теория, теория исключительных прав.

Karetnyk O. On the Legal Nature of Individual’s Personal Data: Civilistic Aspects
Annotation. This article is dedicated to the review of a legal nature of individual’s personal 

data. The author determined conditionally next theories: the personal non-property rights 
theory on individual’s personal data, the proprietary theory on individual’s personal data. The 
author does not agree with such theories, and suggests his own theory which is called the 
exceptional rights theory on individual’s personal data. This theory compares personal data 
with an object of intellectual property. This theory is completely proved in the article.

Key words: personal data, legal nature, personal non-property rights theory, proprietary 
theory, exceptional rights theory.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ 
ІНСТИТУТУ ПРЕДСТАВНИЦТВА 

В СУЧАСНОМУ ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

Значення інституту представни-
цтва в суспільному житті зумов-
лено тим, що воно дає можли-

вість оптимізації, активізації набуття 
та реалізації суб’єктивних прав і обо-
в’язків, а для недієздатних громадян є 
основним засобом їх участі у правовід-
носинах. Внаслідок цього представни-
цтво виступає як один із важливих 
засобів реального здійснення прав і 
виконання обов’язків суб’єктами 
ци вільного права. Разом із тим особа 
представника не має закривати собою 
того, кого представляє, обмежувати 
його розсуд та права. 

Варто зазначити, що останніми 
роками в Україні на монографічному 
рівні питання цивільно-правового 
представництва досліджувались у 
дисер та ційних працях Н. Федорченко, 
І. Гелецької, С. Керимова, Л. Шаповал, 
але, незважаючи на певні досягнення у 
цьому напрямі, залишилась спірною 
низка теоретичних положень у цій 
сфері. Мають місце суперечності в 
системі законодавчих актів, норми 
яких регулюють суспільні відносини 
щодо представництва. Залишається 
недостатньо визначеною роль держави 
в захисті прав малолітніх та недієздат-

них осіб, які постраждали від проти-
правної діяльності опікунів чи інших 
осіб, причетних до представництва 
щодо них.

Враховуючи це, можна дійти виснов-
ку, що проблеми правового регулюван-
ня суспільних відносин, пов’язаних із 
представництвом у цивільному праві, 
набувають все більшого значення, 
оскільки Україна проголошує пріори-
тет загальнолюдських цінностей [1]. 

Цивільно-правовий інститут пред-
ставництва об’єднує різноманітні за 
своїм змістом відносини з участю 
фізичних та юридичних осіб, держав-
них та громадських організацій. Сфера 
застосування представництва поши-
рюється майже на всі сфери соціуму. 

Дослідженню деяких питань пред-
ставництва та довіреності присвячено 
низку праць таких відомих україн-
ських та російських учених-цивілістів 
дореволюційного, радянського і сучас-
ного періодів, як: М. Агарков, В. Анд-
рєєв, А. Басистов, І. Бірюков, Д. Боб-
рова, С. Братусь, А. Власова, М. Гордон, 
А. Домбругова, Ю. Заіка, І. Спасибо-
Фатєєва та ін.

Метою цього дослідження є науко-
ве опрацювання основних закономір-
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ностей розвитку механізму здійснення 
цивільно-правового представництва 
України з наступними висновками і 
науково обґрунтованими пропозиція-
ми щодо удосконалення законодавства 
України зі здійснення представництва. 
Так, насамперед, варто розпочати з 
того, що категорія «представництво» 
розглядається як правовий інститут, 
група правовідносин, які виникають у 
зв’язку з діяльністю однієї особи 
(представника) від імені іншої, як 
певна діяльність одних суб’єктів права 
в інтересах інших суб’єктів [4; 7; 8].

Висловлено бачення представни-
цтва як комплексного інституту зако-
нодавства. Підтвердженням цього є 
право певних громадських об’єднань 
виступати представником їх членів 
перед державними органами. Отже, 
при цьому наявні ознаки представни-
цтва, але відносини, які складаються з 
цього приводу, не знаходяться у пло-
щині приватного права, а регулюються 
конституційною та адміністративною 
галузями права [2; 3].

Російський вчений С. Керимов 
за значає необхідність розрізнення 
«права представництва» в об’єктив-
ному та суб’єктивному значеннях. 
В об’єктивному значенні право пред-
ставництва трактується як правовий 
інститут, що регулює діяльність однієї 
особи (представника) від імені іншої 
особи, яку він представляє. У суб’єк-
тивному значенні право представни-
цтва є юридичною можливістю для 
представника діяти від імені особи, 
яку він представляє, з безпосередніми 
юридичними наслідками для остан-
ньої, тобто ззовні виступає як повно-
важення представника діяти від імені 
особи, яку він представляє [4]. 

І. Доманова обґрунтовує недоціль-
ність ідеалізації лише однієї з традицій-
них у доктрині теорій сутності пред-
ставництва (зокрема концепції діяль-
ності або правовідношення) чи катего-

ричної відмови від іншої, оскільки, на 
її думку, обидва підходи акцентують 
увагу на різних, але необхідних скла-
дових механізму виникнення пред-
ставницьких відносин [5; 6].

На підставі наведених позицій та 
враховуючи законодавче регулювання 
представництва, варто вказати на те, 
що представницьким відносинам влас-
тиві такі чотири визначальні ознаки: 
а) вчинення юридичних дій від імені 
іншої особи; б) дії представника, вчи-
нені у межах наданого повноваження, 
безпосередньо створюють, змінюють 
та припиняють цивільні права й 
обов’яз ки в особи, яку він представляє; 
в) представник діє в інтересах та за 
рахунок іншої особи; г) представник 
вчиняє юридичні дії щодо третіх осіб 
при їх поінформованості про представ-
ницький характер таких дій.

Чинна редакція ч. 1 ст. 237 Ци віль-
ного кодексу України (далі — ЦК 
України) містить визначення пред-
ставництва, в якому є не всі з пере-
лічених ознак, що викликало критику 
та пропозиції щодо внесення до неї 
змін. Насамперед це стосується упов-
новаження представника, який може 
вчиняти не лише правочини, а й інші 
юридичні дії, в яких наявний юридич-
ний інтерес довірителя. Тому редакція 
ч. 1 цієї статті має бути такою: 
«Представництвом є правовідношен-
ня, в якому одна сторона (представ-
ник) у межах повноваження зобов’я-
зана або має право вчинити юридичні 
дії від імені, в інтересах і за рахунок 
другої сторони, яку вона представляє».

Певні складнощі при застосуванні 
матеріальних норм права викликають і 
положення, що стосуються кола повно-
важень представника. Зокрема, вітчиз-
няне цивільне законодавство визначає 
факт наділення представника певним 
обсягом повноважень як необхідну 
умову здійснення останнім певних 
юридичних дій. Обсяг повноважень та 
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конкретний перелік дій, що слід вчи-
нити, може встановлюватись як осо-
бою, яку представляють, так і законом 
або ж актом органу юридичної особи. 
У першому випадку повноваження 
підтверджуються договором або дові-
реністю, в другому та третьому — доку-
ментами, що встановлюють особу 
представника, опікунським посвідчен-
ням, трудовим договором з юридич-
ною особою, посвідченням працівника 
юридичної особи та іншим документа-
ми. У свою чергу, представник може 
бути уповноважений на вчинення 
лише тих правочинів, право на вчинен-
ня яких має особа, яку він представ-
ляє. Це правило засноване на відомо-
му принципі про те, що неможливо 
передати іншій особі більше прав, ніж 
маєш сам [10]. 

Представник не має права вчиняти 
правочин, що може бути вчинений 
лише особою, яку представляють. Таке 
положення випливає із самої суті 
представництва, яка полягає в тому, 
що представник може здійснювати 
лише у припустимих випадках повно-
важення довірителя. Крім того, право-
чин завжди має вчинятися в інтересах 
сторони, яку представляють, що є 
своє рідною гарантією довірителя від 
можливих зловживань з боку пред-
ставника [9].

Таким чином, повноваження, нада-
ні представнику, повинні виконувати-
ся у чіткій відповідності у встановле-
них межах. Отже, необхідно зробити 
такий висновок: незважаючи на те, в 
чиїх інтересах діє представник, він має 
право здійснювати лише ті повнова-
ження, на які уповноважують його від-
повідні особи або ж норми відповідно-
го закону. 

Поширеною на практиці є ситуація 
щодо визначення інтересу особи, зокре-
ма при вчиненні дій, що потребують 
негайного вчинення. Так, вчинення 
представником таких юридичних дій, 

які не входять до змісту його представ-
ницьких функцій, тобто перевищення 
повноважень, є досить поширеним яви-
щем. Воно може полягати в укладенні 
не того правочину, який вимагався, не з 
потрібним контрагентом, невиконанні 
вимог щодо ціни, строку, місця укла-
дення правочину, якості і кількості 
предмета правочину тощо.

Однак навіть відступ від вказівок 
особи, яку представляють, або поло-
жень закону при укладенні правочину 
не завжди створює для останньої неви-
гідні правові наслідки, оскільки в бага-
тьох випадках такий відступ породже-
ний необхідністю охорони інтересів 
цієї особи, шляхом негайного вчинен-
ня потрібних юридичних дій. Проте в 
будь-якому випадку саме особі, яку 
представляють, належить право оці-
нювати, чи відповідає укладений з 
перевищенням повноважень правочин 
її інтересам. З цією метою закон надає 
їй можливість схвалити укладений 
правочин. Водночас не завжди навіть 
факт наступного схвалення спричи-
нить настання правових наслідків, і в 
такому випадку правочин варто визна-
вати недійсним.

Правозастосовна практика, пов’я-
зана з представницькими правовідно-
синами, є досить цікавою і в аспекті 
встановлення підстав для припинен-
ня представництва за довіреністю. 
Вичер п ний перелік останніх встанов-
лено ст. 248 ЦК України. 

Враховуючи те, що з припиненням 
представництва за довіреністю нас-
тають різного роду правові наслідки, 
зокрема негативні, виникає необхід-
ність з’ясувати, як вирішуються питан-
ня визнання факту припинення пред-
ставництва та питання, пов’язані з 
виконанням повноважень представни-
ком після такого припинення.

Важливою умовою при припиненні 
представництва за довіреністю є 
повер нення довіреності. Досить часто 
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представник не повертає видану на 
його ім’я довіреність, чим порушує 
вимоги ч. 3 ст. 248 ЦК України. Така 
поведінка представника, у свою чергу, 
породжує негативні наслідки для сто-
рін. 

Не менш цікавою, з практичної 
точки зору, є проблематика скасуван-
ня довіреності особою, яка її видала. 
Знову ж таки практика свідчить як про 
недотримання вимог ЦК України, так і 
неправильне розуміння цих норм 
суб’єк тами.

Нагадаємо, що скасувавши довіре-
ність, особа, яку представляють, зобо-
в’я зана негайно повідомити про це 
представника, а також відомих їй третіх 
осіб, для представництва перед якими 
була видана довіреність. Скасування 
довіреності є одностороннім правочи-
ном і може бути здійснене суб’єктами в 
будь-який час на власний розсуд. 
Водно час слід мати на увазі, що у 
передбачених законом випадах зазна-
чені дії можуть мати наслідком появу у 
суб’єк тів обов’язків щодо відшкоду-
вання збитків, інших витрат довіри-
телю, а при оплатному характері пред-
ставницьких відносин — також появу у 
довірителя обов’язку сплатити винаго-
роду [9].

Найчастіше виникає питання про-
цедури повідомлення представника 
про скасування. Зокрема, варто вста-
новити, які засоби можна вважати 
належним повідомленням, а які ні, а 
також коли можна вважати, що пред-
ставник сповіщений про скасування, а 
коли ні. Більше того, варто урегулюва-
ти і питання характеру сповіщення, і 

саме тому представник має бути спові-
щений належним чином. 

Наприклад, якщо повідомлені будь-
які особи, а не представник, то одна 
сторона вважає, що вона має повнова-
ження та є представником, а інша, у 
свою чергу, про відносини представни-
цтва мови не веде. У результаті подіб-
них ситуацій виникають ускладнення 
при розв’язанні наслідків недотриман-
ня закону.

Таким чином, вирішення питань, 
пов’язаних із відносинами представни-
цтва, є важливою та необхідною скла-
довою нормального функціонування 
цивільних правовідносин. Внаслі док 
недоліків законодавчого регулювання 
представництва і порушень при право-
застосуванні, це негативно відобра-
жається на правах суб’єктів цивільних 
правовідносин. 

Загалом порушення матеріального 
права часто трапляється при вчиненні 
представництва за довіреністю без 
дотримання форми, встановленої зако-
ном; з порушенням правил представ-
ництва в порядку передоручення; при 
припиненні представництва; щодо 
визнання довіреності безвідкличною. 

Так, не завжди має місце дійсне 
волевиявлення учасників представни-
цтва, правомірність їх дій, а також інші 
обставини, що мають значення для 
виникнення, зміни або припинення їх 
прав. Крім того, нерідко сторони 
допускають помилки при визначенні 
обставин, які мають невідкладний 
характер та можуть призвести до 
завдання збитків.
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Косінова Д. С. Деякі аспекти інституту представництва в сучасному цивільному 
праві

Анотація. У статті розглянуто поняття комплексного інституту представництва, його 
ознаки та значення, проаналізовано визначення в сучасному законодавстві, наведені 
пропозиції його удосконалення. Розкриваються підстави виникнення повноважень пред-
ставника, обсяг, наслідки їх перевищення, наведені проблеми порушення вимог припи-
нення представництва за довіреністю, виокремлені види порушень норм матеріального 
права у сфері представництва. 

Ключові слова: представництво, правовий інститут, право представництва, інтерес 
довірителя, довіреність. 

Косинова Д. С. Отдельные аспекты института представительства в современ-
ном гражданском праве

Аннотация. В статье рассмотрено понятие комплексного института представитель-
ства, его признаки и значение, проанализировано определение в современном законо-
дательстве, приведены пути его усовершенствования. Раскрываются основания возник-
новения полномочий представителя, объем, последствия их превышения, приведены 
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проблемы нарушения требований прекращения представительства по доверенности, 
выделены виды нарушений норм материального права в сфере представительства. 

Ключевые слова: представительство, правовой институт, право представительства, 
интерес доверителя, доверенность.

Kosinova D. Some Aspects of the Institute of Representation in Modern Civil Law
Annotation. The article deals with the concept of an integrated institute of the represen-

tation, its characteristics and purpose, examines the definition in the current legislation, 
adduces suggestions for its improvement. The author covers causes of appearance of proxy’s 
authority, the extent and the consequences of the abuse of authority, identifies problems of 
violation of the requirements of termination of representation by proxy, selects the types of 
infringements of rules of substantive law in the field of representation.

Key words: representation, legal institution, right to representation, interest of the 
principal, proxy.
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 ДО ПИТАННЯ ПРО СПОСОБИ ІНВЕСТУВАННЯ 
У БУДІВНИЦТВО

Відповідно до ст. 2 Закону 
України «Про інвестиційну діяль-
ність» (далі — Закон), інвести-

ційна діяльність — це сукупність прак-
тичних дій громадян, юридичних осіб і 
держави щодо реалізації інвестицій. 
Інвестиційна діяльність здійснюється 
на основі: інвестування, здійснювано-
го громадянами, недержавними під-
приємствами, господарськими асоціа-
ціями, спілками і товариствами, а 
та кож громадськими і релігійними 
орга нізаціями, іншими юридичними 
особами, заснованими на колективній 
власності; державного інвестування, 
інвестування, здійснюваного органами 
місцевого самоврядування; іноземного 
інвестування, спільного інвестування, 
здійснюваного громадянами та юри-
дичними особами України, іноземних 
держав.

А. Смітюх зазначає, що інвестицій-
на діяльність окремого інвестора, яку 
він здійснює в межах обраної ним 
інвестиційної стратегії, спрямованої 
на формування певного інвестиційно-
го портфеля, природним чином скла-
дається з низки окремих, хоча, можли-
во, і пов’язаних між собою вкладень, 
інвестувань або інвестиційних опера-
цій [1, 15]. Із цього вбачається, що 

інвестиційна діяльність охоплює 
понят тя інвестування, що є перетво-
ренням інвестиційних ресурсів у вкла-
дення [2, 25].

Будь-яка людська діяльність харак-
теризується наявністю мети, процесу, 
умов, способів її здійснення. Способом 
зазвичай називають дію або систему 
прийомів, яка дає можливість зробити 
(здійснити) що-небудь. Таким чином, 
можна говорити, що кожна інвестицій-
на операція (інвестування) здійсню-
ється певним способом.

Будівництво в інвестиційному аспек-
ті розглядають як засіб здійснення 
креативних інвестицій (тобто спрямо-
ваних на створення нового майна) у 
нерухомість, що відбувається шляхом 
будівництва нових об’єктів нерухо-
мості, реконструкції, розширення, 
добудови, реставрації і ремонту неру-
хомості, яка вже існує [1, 19]. Віт-
чизняне законодавство оперує понят-
тям «капітальне будівництво» (Поря-
док державного фінансування капі-
тального будівництва, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 27 грудня 2001 р. № 1764). Як 
інвестиційна діяльність, капітальне 
будів ництво здійснюється з метою 
створення нових і відтворення діючих 
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основних фондів, у які вкладаються 
кошти [3, 9], виконання вишукуваль-
но-розвідувальних, проектних, загаль-
нобудівельних і спецільно-будівель-
них (монтажних, пусконалагоджу-
вальних) робіт щодо упорядкування 
(озеленення) територій та інших робіт. 
Капітальне будівництво здійснюється 
у вигляді нового будівництва, ренова-
ції, розширення, реконструкції, капі-
тального ремонту, реставрації, консер-
вації [3, 30]. Класифікатор видів еко-
номічної діяльності у розділі «Будів-
ництво» (F) передбачає діяльність із 
будівництва житлових і нежитлових 
приміщень, діяльність із організації 
будівництва, діяльність із будівництва 
споруд (інженерних споруд), спеціалі-
зовані будівельні роботи (підготовка 
до будівництва, зведення сталевих 
конструкцій тощо). 

Способи інвестування у будівни ц тво 
здебільшого вказують на те, яким 
чином здійснюється процес самого 
фінансування як складової інвестицій-
ної операції, на учасників конкретних 
інвестиційних правовідносин та харак-
тер взаємовідносин між ними.

Частина 3 ст. 4 Закону встановлює 
обмеження на інвестування та фінан-
сування будівництва об’єктів житло-
вого будівництва з використанням 
недер жавних коштів, залучених від 
фізичних та юридичних осіб, у тому 
числі в управління, а саме їх здійснен-
ня виключно через: 1) фонди фінансу-
вання будівництва; 2) фонди операцій 
із нерухомістю; 3) інститути спільного 
інвестування; 4) шляхом емісії цільо-
вих облігацій підприємств, виконання 
зобов’язань за якими здійснюється 
шляхом передачі об’єкта (частини 
об’єкта) житлового будівництва. 

Відповідно до Закону України «Про 
недержавне пенсійне забезпечення», 
недержавний пенсійний фонд (далі — 
пенсійний фонд) — це юридична особа, 
створена відповідно у передбаченому 

законом порядку, яка має статус 
не прибуткової організації (непід-
приєм ницького товариства), що функ-
ціонує та провадить діяльність ви ключ-
но з метою накопичення пенсійних 
внес ків на користь учасників пенсій-
ного фонду з подальшим управлінням 
пенсійними активами, а також здійс-
нює пенсійні виплати учасникам 
зазначеного фонду у визначеному цим 
Зако ном порядку. Згідно зі ст. 48 Закону 
України «Про недержавне пенсійне 
забезпечення» пенсійні активи, що 
накопичуються у пенсійному фонді, 
можуть бути використані виключно 
для цілей інвестиційної діяльності 
фонду, виконання зобов’язань фонду 
перед його учасниками та оплати 
витрат, пов’язаних із здійсненням 
недер жавного пенсійного забезпечен-
ня, зокрема, інвестування з метою отри-
мання доходу на користь учасників 
фонду, що не виключає можливості 
інвестування у будівництво житла. 
Отже, недержавні пенсійні фонди 
можуть бути включені до числа інвес-
тиційних посередників, перелічених у 
ч. 3 ст. 4 Закону.

Отже, ч. 3 ст. 4 Закону (з урахуван-
ням недержавних пенсійних фондів) 
дозволяє виокремити способи інвесту-
вання у будівництво із залученням 
інвестиційних посередників, які 
прояв ляють себе як так звані інститу-
ціональні інвестори. Вітчизняна систе-
ма інституціональних інвесторів 
охоплює шість основних організацій-
них форм: пенсійні фонди, страхові 
компанії, інвестиційні фонди, добро-
дійні фонди, фінансові компанії та 
депозитні установи (комерційні банки, 
позиково-ощадні асоціації та кредитні 
спілки), а інвестиційні менеджери, 
зберігачі, фінансові консультанти та 
інші допоміжні інститути об’єднуються 
в окрему категорію під назвою «інфра-
структура», яка у поєднанні з інститу-
ціональними інвесторами утворює 
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систему інституціонального інвесту-
вання [4, 11]. Детальніше вивчення 
цієї статті показує, що група способів 
передбачає використання цінних папе-
рів (фонди операцій із нерухомістю, 
інститути спільного інвестування)1, а 
інші — не передбачають (фонди фінан-
сування будівництва, недержавні пен-
сійні фонди). Так, у випадку із фонда-
ми фінансування будівництва довіри-
телі-інвестори (фізичні чи юридичні 
особи) надають майно у вигляді гро-
шових коштів у довірчу власність 
управителю — фінансовій установі, 
яка від свого імені в інтересах усіх 
довірителів здійснює управління цими 
коштами на праві довірчої власності, а 
саме укладає договір із забудовником. 

Згідно зі ст. 10 Закону інвестування 
в Україні здійснюється інвесторами за 
рахунок власних фінансових ресурсів 
інвестора (прибуток, амортизаційні 
відрахування, відшкодування збитків 
від аварій, стихійного лиха, грошові 
нагромадження і заощадження грома-
дян, юридичних осіб тощо); позичко-
вих фінансових коштів інвестора (об лі-
га ційні позики, банківські та бюджетні 
кредити); залучених фінансових коштів 
інвестора (кошти, одержані від про-
дажу акцій, пайові та інші внески гро-
мадян і юридичних осіб); бюджетних 
інвестиційних асигнувань; безоплат-
них та благодійних внесків, пожерт-
вувань організацій, підприємств і гро-
мадян.

Позичкові кошти інвестора можуть 
бути залучені шляхом кредитно-депо-
зитних операцій. Так, у літературі 
наголошується на понятті інвестицій-
ного кредитування комерційними бан-
ками, які можуть бути забезпечені 
депозитом спонсора або фірми, які 
реалізують проект, у банку-кредиторі 
[5, 25]. Таким спонсором виступатиме 

конкретний інвестор, який забезпечу-
ватиме кредит, наданий забудовникові 
(замовникові).

Відповідно до Порядку забезпечен-
ня громадян доступним житлом, 
затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 11 лютого 
2009 р. № 140 із відповідними змінами, 
державна підтримка (державне креди-
тування) надається (для визначених у 
документі категорій громадян), зокре-
ма, шляхом сплати за рахунок коштів 
державного та/або місцевого бюджету 
30 % вартості нормативної площі 
доступного житла, а громадянин вно-
сить на свій поточний рахунок, відкри-
тий в уповноваженому банку, кошти в 
обсязі 70 % вартості нормативної пло-
щі доступного житла [6].

Аналіз Закону України «Про коопе-
рацію», Житлового кодексу України 
дозволяє говорити про право громадян 
фінансувати будівництво житла, всту-
паючи у житлово-будівельні коопе-
ративи. У Примірному статуті 
житло во-будівельного кооперативу 
зазначається, що житлово-будівель-
ний коопе ратив організовується з 
метою за без пе чення житлом членів 
ко оперативу і членів їх сімей шляхом 
будівництва багатоквартирного жило-
го будинку (будинків), а у випадках, 
передбачених законодавством, — одно- 
і двоквартирних жилих будинків 
садибного типу або багатоквартирного 
блокованого жилого будинку (будин-
ків) із надвірними будів лями за власні 
кошти кооперативу з допомогою бан-
ківського кредиту, а також для подаль-
шої експлуатації та управління цим 
будинком (будинками) [7]. Житлово-
будівель ний кооператив виступає у 
ролі замовника в інвес тиційних право-
відносинах, оскіль ки володіє правом 
укладати договори, пов’язані з будів-

1 Існують ще способи, які передбачають використання цінних паперів, але вони не передбачені Законом 
України «Про інвестиційну діяльність»: емісія забудовником цільових будівельних облігацій, дисконтних 
облігацій, опціонів, векселів, заставних.
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ництвом, експлуатацією і ремонтом 
жилого будинку (будинків) і надвірних 
будівель, їх добровільним страхуван-
ням та утриманням прибудинкової 
території, а також інші договори відпо-
відно до цілей його діяльності (п. 16 
Примірного статуту житлово-будівель-
ного кооперативу).

Стаття 1130 Цивільного кодексу 
України встановлює, що за договором 
про спільну діяльність сторони (учас-
ники) зобов’язуються спільно діяти 
без створення юридичної особи для 
досягнення певної мети, що не супе-
речить законові; спільна діяльність 
може здійснюватися на основі об’єд-
нання вкладів учасників (просте това-
риство) або без об’єднання вкладів 
учасників. Вкладом учасника вважа-
ється все те, що він вносить у спільну 
діяльність (спільне майно), в тому 
чис лі грошові кошти, інше майно, 
профе сійні та інші знання, навички та 
вміння, а також ділова репутація та 
ділові зв’язки. Міністерство регіональ-
ного розвитку, будівництва  та житло-
во-кому наль ного господарства Украї-
ни у своєму листі від 5 січня 2011 р. 
№ 16-12/42/0/6-11 зазначає, що спіль-
на діяльність між інвестором і забу-
довником є одним із незаборонених 
способів інвестування у будівництво 
житла. На основі конструкції договору 
про спільну діяльність, поданої у 
Цивільному кодексі України, інвестор 
і забудовник вкладають свої ресурси 
(у тому числі грошові кошти), здій-
снюючи спільну діяльність з певною 
метою — будівництво об’єкта житло-
вого призначення та введення його в 
експлуатацію. 

У відносинах за договором про 
спільну діяльність між інвестором та 
забудовником забудовник виступає 
особою, що має правовстановлюючі 
документи на земельну ділянку для 
забудови (що і є його внеском у спіль-
ну діяльність, а фінансуванням будів-

ництва він, як правило, не займаєть-
ся). Забудовник отримує свою, визна-
чену договором, частку від кінцевого 
результату спільної діяльності, яка 
може виражатися як у грошовій (якщо 
всі площі реалізуються інвестором, а 
забудовник отримує певний відсоток 
від виручки), так і в натуральній формі 
(у вигляді конкретних приміщень). 
Крім того, впродовж будівництва забу-
довник може претендувати на певне 
фінансування, наприклад, на утриман-
ня служби замовника (фактично, на 
оплату її послуг) [8]. 

Вітчизняній літературі та договір-
ній практиці відоме поняття інвести-
ційного договору, проте питання його 
визначення залишається невиріше-
ним. О. Сімсон виходить із того, що 
інвестиційний договір можна розгля-
дати у вузькому і широкому значен-
нях. У широкому значенні інвестицій-
ний договір охоплює весь спектр дого-
ворів, які закріплюють факт інвесту-
вання або здійснюють допоміжну роль 
у межах інвестиційної діяльності; у 
вузькому значенні розглядається влас-
не інвестиційний договір. Оскільки 
визначення останнього відсутнє у 
вітчизняному законодавстві, то автор 
вважає доцільним використовувати 
термін «договори інвестиційного 
характеру», до яких вона відносить 
договір про спільну діяльність, уста-
новчий договір, договір про покупку 
акцій на первинному ринку, ліцензій-
ний договір, договір франчайзингу, 
договір лізингу, договір кредитування, 
деякі договори про надання послуг у 
якості інвестиції (інжинірингові 
контракти, управлінські контракти 
тощо) [9, 178–196]. Інвестиційний 
договір на будівництво житла — дого-
вір, на підставі якого одна сторона, 
інвестор, зобов’язується передати 
інвестиції реципієнту та прийняти у 
власність житло, а інша сторона, реци-
пієнт, зобов’язується прийняти, вико-
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ристати або направити інвестиції на 
будівництво житла та передати інвес-
тору документи, необхідні для реєст-
рації ним права власності. Такий дого-
вір, на думку автора, є самостійним 
видом цивільного договору, який не 
можна віднести до такого цивільного 
договору, як купівлі-продажу, оскіль ки 
на підставі інвестиційних договорів на 
будівництво житла відбувається не 
перехід права власності, а первинне 
виникнення права власності. Так само 
неможливо цей договір віднести до 
договору підряду, тому що інвестор не 
має права на самостійне будівництво 
житла. Від договору спільної діяльнос-
ті (дольової, пайової участі) інвести-
ційний договір відрізняється тим, що 
за ним не виникає спільної власності 
на предмет договору [10, 8].

Договірне регулювання у сфері 
інвестування у будівництво житла 
може здійснюватися за допомогою 
укладення попереднього договору 
купівлі-продажу нерухомості з укла-
денням договору купівлі-продажу 
нерухомості після завершення будівни-
цтва; укладення договору купівлі-про-
дажу майнових прав, договору комісії.

У світовій практиці сформувалися 
такі варіанти контрактних моделей в 
інвестиційно-будівельній діяльності 
(у порядку зростання вартості будів-
ництва та обсягу інвестицій): будівниц-
тво об’єктів господарським спосо-
бом — здійснюється власними силами 
підприємства (забудовника); на під-
приємстві може створюватися буді-
вельний підрозділ, який здійснює від-
повідні будівельні роботи; інвестор є 
замовником, і може укладати договори 
дрібного підряду); залучення буді-
вельного генерального підрядника 
(йому відповідає вітчизняний підряд-
ний спосіб); договір EPC (engineering, 
procurement, construction) — генераль-
ний підрядник здійснює за тверду гро-
шову винагороду всі роботи із реаліза-

ції інвестиційного проекту (від момен-
ту проектування будівництва до 
моменту здачі в експлуатацію, укладає 
від свого імені договори субпроекту-
вання, поставки будівельних матеріа-
лів, будівельного субпідряду). Договір 
EPCM (engineering, procurement, 
construction management) — генераль-
ний підрядник здійснює управління 
процесом будівництва, без фактичної 
участі у процесі реалізації інвестицій-
ного проекту. Згідно з Законом України 
«Про архітектурну діяльність», інжи-
нірингова діяльність у сфері будівни-
ц тва (інжиніринг) — це діяльність із 
надання послуг інженерного та техніч-
ного характеру, до яких належать про-
ведення попередніх техніко-економіч-
них обґрунтувань і досліджень, екс-
пертизи проекту, розробка програм 
фінансування будівництва, організа-
ція виготовлення проектної докумен-
тації, проведення конкурсів і торгів, 
укладання договорів підряду, коорди-
нація діяльності всіх учасників будів-
ництва, а також здійснення технічного 
нагляду за будівництвом об’єкта архі-
тектури та консультації економічного, 
фінансового або іншого характеру 
(ст. 1 Закону України «Про архітектур-
ну діяльність»); залучення Фі-деве-
лопера, який здійснює будівництво 
«під ключ», ризиків жодних не несе, 
власними коштами не бере участі у 
процесі реалізації інвестиційного 
проек ту, відповідає у межах гонорару 
(fee — гонорар); залучення концесій-
ного девелопера, що відповідає відно-
синам за договором концесії; реаліза-
ція проектів через спекулятивний деве-
лопмент — девелопер створює об’єкт 
нерухомості самостійно з метою отри-
мання прибутку від експлуатації цього 
об’єкта іншими особами [11].

Таким чином, способи інвестування 
у будівництво можна класифікувати 
насамперед за критерієм наявності/
відсутності посередника (фінансово-
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го) в конкретних інвестиційних право-
відносинах: 1) способи інвестування, 
що передбачають залучення посеред-
ника; 2) способи інвестування, що не 
передбачають залучення посередника. 
У першому випадку йдеться про меха-
нізми, передбачені ч. 3 ст. 4 Закону 
України «Про інвестиційну діяль-
ність», а саме фонди фінансування 
будівництва, фонди операцій із неру-
хомістю, інститути спільного інвесту-
вання, недержавні пенсійні фонди, 
емісія цільових облігацій підприєм-
ства, інвестиційне кредитування. 
У межах цієї класифікації можливе 
розмежування за критерієм викорис-
тання цінних паперів. Наприклад, у 
випадку фондів фінансування будів-
ництва, недержавних пенсійних фон-
дів, кредитно-депозитних способів не 

здійснюється емісія цінних паперів, 
а у випадку із фондами операцій із 
нерухомістю, інститутів спільного 
інвестування — здійснюється.

У другому випадку, коли йдеться 
про способи інвестування без залу-
чення посередника, також можна 
говорити про розмежування цих спо-
собів залежно від основи інвести-
ційних правовідносин. Так, можна 
виокре мити бездоговірну форму 
(інвестування через житлово-буді-
вельні кооперативи), дого вірну спіль-
ну діяльність (на основі договору про 
спільну діяльність), договірну форму 
між інвестором і забудовником (інвес-
тиційні договори, попередній договір 
купівлі-продажу нерухомості, договір 
купів лі-продажу майнових прав, дого-
вір комісії).
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Рябова К. О. До питання про способи інвестування у будівництво
Анотація. У статті розглядаються способи інвестування у будівництво, передбачені 

Законом України «Про інвестиційну діяльність» та іншими нормативно-правовими акта-
ми. Класифікація розглянутих способів проводиться з урахуванням критеріїв наявності/
відсутності фінансового посередника, використання/невикористання цінних паперів, 
основ відносин між інвестором та забудовником у способах, що не передбачають залу-
чення посередника (договірної, бездоговірної). У статті розглянуто зарубіжні контрактні 
(договірні) моделі побудови інвестиційних правовідносин у сфері будівництва.

Ключові слова: інвестування, інвестиції, способи, будівництво, договір, посередник.

Рябова Е. А. К вопросу о способах инвестирования в строительство
Аннотация. В статье рассматриваются способы инвестирования в строительство, 

предусмотренные Законом Украины «Об инвестиционной деятельности» и другими 
нормативно-правовыми актами. Классификация рассмотренных способов проводится с 
учетом критериев наличия/отсутствия финансового посредника, использования/неис-
пользования ценных бумаг, основ отношений между инвестором и застройщиком в спо-
собах, которые не предусматривают привлечения посредника (договорной, бездоговор-
ной). В статье рассмотрены зарубежные контрактные (договорные) модели построения 
инвестиционных правоотношений в сфере строительства. 

Ключевые слова: инвестирование, инвестиции, способы, строительство, договор, 
посредник.

Riabova K. On the Issue of Investing in the Construction Sphere
Annotation. The article is devoted to the methods of investing in construction in 

accordance with the Law of Ukraine «On investment activity and other legal acts». The 
classification of these methods is based on the criteria of the presence/absence of a financial 
intermediary, the use/non-use of the securities, the framework for relations between the 
investor and developer in ways that do not involve the intermediary (contractual, unlicensed). 
The article deals with the foreign contract model of investment relationships in the construction 
industry.

Key words: investing, investments, methods, construction, contract, intermediary.
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ 
МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ 

У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ 
ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, 
ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, 

АБО ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ

Боротьба з легалізацією (відмиван-
ням) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, і фінансуванням 

тероризму є невід’ємною складовою 
боротьби з організованою злочинністю, 
що набула сьогодні особливої актуаль-
ності у міжнародному масштабі.

Необхідність контролю над такими 
фінансовими потоками стала однією з 
головних підстав створення в Україні 
(упродовж 2002–2010 років) націо-
нальної системи протидії цим видам 
злочинів, що охоплює заходи адміні-
стративно-правового, фінансово-пра-
вового, кримінально-правового харак-
теру. Так, з метою впровадження між-
народних стандартів у сфері запобіган-
ня та протидії легалізації доходів, 
одержаних злочинним шляхом, або 
фінансуванню тероризму Верховною 
Радою України прийнято базовий 
За кон України «Про запобігання та 
протидію легалізації (відмиванню) 
до ходів, одержаних злочинним шля-
хом, або фінансуванню тероризму» 

(далі — Закон) [1], доповнено Кодекс 
України про адміністративні право-
порушення статтями 166-9, 188-34 [2], 
змінено статті 209, 209-1 Криміналь-
ного кодексу України, чим збільшено 
кількість кваліфікуючих ознак відпо-
відного злочину [3].

Для української правової науки роз-
роблення організаційних та практич-
них заходів протидії легалізації дохо-
дів, одержаних злочинним шляхом, в 
умовах сьогодення є значною мірою 
новим напрямом наукового пошуку. 
Свого часу цю проблему дослі джували 
такі вчені: П. Андрушко, А. Беніцький, 
В. Білоус, С. Буткевич, А. Волобуєв, 
Д. Голосніченко, С. Гур жій, О. Дол-
женков, Л. Доля, Ю. Дубко, О. Дудо-
ров, М. Камлик, А. Клименко, Т. Качка, 
О. Користін, В. Попович, Г. Усатий, 
С. Чернявський, Л   . Чуніхіна.

Враховуючи актуальність розгля-
нутої теми, як в Україні, так і в міжна-
родному масштабі проблема реалізації 
й удосконалення механізму протидії 

М. БОРЕЦЬ 
аспірант кафедри господарського 
та адміністративного права 
(Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут»)
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легалізації доходів, одержаних злочин-
них шляхом, і фінансуванню терориз-
му є однією з найбільш досліджува-
них. 

Ме  та статті — дослідити систему 
міжнародно-правових норм у сфері 
протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шля-
хом, проаналізувати формування в 
Україні національної системи запобі-
гання та протидії легалізації (відми-
вання) таких доходів на підставі між-
народних норм та їх імплементації в 
національне законодавство України.

Наці ональна система протидії лега-
лізації доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансуванню тероризму 
складається з двох рівнів — державно-
го (суб’єктів державного фінансового 
моніторингу) та первинного (суб’єктів 
первинного фінансового моніторин-
гу — організацій та установ, які здій-
снюють фінансові операції з активами: 
коштами, майном, майновими і немай-
новими правами, та осіб, визначених 
законодавством). Ці рівні фінансового 
моніторингу відрізняються між собою 
за суб’єктним складом, особливостями 
правового регулювання й завданнями, 
що вирішуються. Особливістю їх від-
носин є те, що суб’єкти первинного 
фінансового моніторингу виступають 
об’єктами контролю й нагляду з боку 
суб’єктів державного фінансового 
моніторингу. 

До суб’єктів державного фінансово-
го моніторингу належать: Націо наль-
ний банк України, Міністерство фінан-
сів України, Міністерство юстиції 
України, Міні стер ство інфраструкту-
ри України, Міні стерство економічно-
го розвитку і торгівлі України, Держав-
на комісія з цінних паперів та фондо-
вого ринку, Національна комісія, що 
здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг Украї-
ни, Державна служба фінансового 
моніторингу (спеціально уповноваже-

ний орган, завданням якого відповідно 
до Закону є забезпечення реалізації 
державної політики у сфері запобіган-
ня та протидії легалізації (відмиван-
ню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансуванню терориз-
му).

Відповідно до міжнародних стан-
дартів Законом у розділі V «Міжна-
родне співробітництво» визначено 
загальні засади міжнародного співро-
бітництва у цій сфері (ст. 21) та повно-
важення державних органів щодо 
забезпечення міжнародного співробіт-
ництва (ст. 22) [1].

Міжнародне співробітництво у 
сфері запобігання та протидії легаліза-
ції (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, або фінансуванню 
тероризму здійснюється суб’єктами 
державного фінансового моніторингу 
за принципом взаємності відповідно 
до цього Закону, міжнародних догово-
рів України, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою Украї-
ни, інших нормативно-правових актів 
з урахуванням рекомендацій та стан-
дартів Групи з розробки фінансових 
заходів боротьби з відмиванням гро-
шей (FATF), Спеціального експертного 
комітету Ради Європи з питань оцінки 
заходів протидії відмиванню коштів та 
фінансуванню тероризму (MONEYVAL), 
Європейського Союзу, Світового бан-
ку, Міжнародного валютного фонду, 
Егмонтської групи підрозділів фінан-
сових розвідок, Організації Об’єдна-
них Націй, з якими Україн а і співпра-
цює. Проте практичні результати такої 
діяльності показали, що за останні 
чотири роки Державною службою 
фінан сового моніторингу та іншими 
регуляторами не було вжито практич-
но жодних дієвих заходів щодо відтоку 
фінансових ресурсів, які незаконно 
переводилися в офшорні зони або 
вивозилися готівкою [4]. Як приклад, 
внаслідок корупції незаконно прово-
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дилися тендери в міністерствах і 
відом ствах на проведення робіт та 
послуг, закупівлю товарів, і внаслідок 
цього бюджетні кошти виводилися із 
бюджетів усіх рівнів та перераховува-
лися майже відразу на підставні фірми, 
які і переводили кошти в офшорні 
зони; рейдерські захоплення під-
приємств, власниками майна яких 
через судові рішення ставали інші 
особи, які надалі і легалізували це 
майно. На думку Генерального проку-
рора Украї ни О. Махницького, ці кошти 
(понад 100 млрд дол.) використовують-
ся як на заохочення масових вбивств, 
так і на фінансування сепаратизму [4].

Державна служба фінансового 
моні торингу України як державний 
орган, що втілює регулювання в цій 
сфері, здійснює обмін інформацією з 
іноземними підрозділами фінансової 
розвідки відповідно до статуту Егмонт-
ської групи та Меморандумів про 
взаємо розуміння. Державною служ-
бою фінансового моніторингу України 
за період діяльності укладено 67 
Мемо рандумів про взаєморозуміння з 
іноземними підрозділами фінансової 
розвідки (далі — ПФР) [5].

Розвинені країни активно долучи-
лися до боротьби з відмиванням дохо-
дів, одержаних злочинним шляхом, 
або фінансуванням тероризму. У біль-
шості цих країн створено законодавчу 
базу для судового переслідування 
винних осіб, відпрацьовано систему 
заходів щодо конфіскації доходів, 
отриманих злочинним шляхом, у тому 
числі регламентовано відповідні захо-
ди протидії такому виду злочинів і 
пов’язаний з їхньою реалізацією меха-
нізм взаємодії національних правоохо-
ронних і контролюючих органів.

Система міжнародно-правових 
норм у сфері протидії легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, являє собою засновану 
на загальних принципах міжнародно-

го права і спеціальних принципах 
логічну побудову взаємозалежних еле-
ментів. В основі системи лежать 
загальні принципи міжнародного 
права: суверенної рівності, співробіт-
ництва, сумлінного виконання міжна-
родних зобо в’язань.

У міжнародно-правових актах можна 
виокремити низку спеціальних принци-
пів, які є системоутворюючими. До них 
належать: принцип установлення у 
національному законодавстві відпо-
відно до норм міжнародного права 
кримінальної та адміністративної від-
повідальності за легалізацію (відми-
вання) доходів, одержаних злочинним 
шляхом; принцип співробітництва 
уповноважених державних органів; 
принцип обмеження банківської таєм-
ниці в інтересах боротьби з цим видом 
злочинів; принцип неприпустимості 
невмотивованої відмови у правовій 
допомозі. 

Система міжнародно-правових норм 
у сфері протидії легалізації (відмиван-
ню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансуванню тероризму 
складається з таких основних елемен-
тів: норми, спрямовані на наближен-
ня національного законодавства до 
міжнародних стандартів, що встанов-
люють кримінальну та адміністратив-
ну відповідальність за цей вид злочи-
ну; норми, що регулюють обмін 
інформацією й співробітництво у 
сфері оперативно-розшукової діяль-
ності; норми, що регулюють надання 
правової допомоги при проведенні 
розслідувань і судових розглядів; 
норми, що регулюють створення й 
співробітництво підрозділів фінансо-
вої розвідки; норми, що визначають 
повноваження державних регулято-
рів та фінансових інститутів; норми, 
спрямовані на вдосконалення націо-
нальних превентивних заходів, що 
ускладнюють можливе здійснення 
цього злочину.
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Міжнародна система протидії відми-
ванню доходів, одержаних злочинним 
шляхом, являє собою сукупність між-
народних і національних інституціо-
нальних та правових механізмів, спря-
мованих на попередження, виявлення й 
припинення діянь, які мають своєю 
метою легалізацію доходів, одер жаних 
злочинним шляхом, або фінансування 
терористичної діяльності: кримінально-
правові, адміністративно-правові та 
фінансово-правові методи регулювання 
суспільних відносин, що виникають у 
зв’язку з цим. Ця система складається з 
таких елементів: міжнародні договори 
й акти; міжнародні й регіональні орга-
нізації та інші органи; національні 
організаційно-правові системи проти-
дії легалізації доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, або фінансуванню 
тероризму.

У межах цієї міжнародної системи 
предметом регулювання є спеціальний 
комплекс фінансових, наглядових і 
оперативно-аналітичних заходів, спря-
мованих на запобігання, виявлення і 
припинення фінансових операцій, 
пов’язаних із зазначеними злочинами, 
а також діяльність адміністративних 
та правоохоронних органів.

З урахуванням того, що в основу 
формування цієї міжнародної системи 
покладено комплексний підхід, що охо-
плює фінансово-правові, адміністра-
тивно-правові й кримінально-правові 
методи протидії легалізації доходів, 
одержаних злочинним шляхом, або 
фінансуванню тероризму, комбінація 
цих методів визначила своєрідність 
процесу розвитку й складну структуру 
такої системи, яка об’єднала традицій- 
ні організаційно-правові меха нізми 
бороть би зі злочинністю з новими інсти-
тутами й інструментами фінансово-
превентивного характеру. На націо-
нальному рівні це визначилося у виок-
ремленні фінансового моніторингу, 
адміністративних органів і правоохо-

ронного блоку як окремих підсистем 
режиму протидії легалізації зазначених 
доходів.

Міжнародна система протидії лега-
лізації доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансуванню тероризму, 
що традиційно складається з інститу-
ціональних і правових основ, містить у 
собі також сукупність національних 
режимів протидії цьому виду злочинів. 

Організаційно міжнародна система 
протидії легалізації зазначених доходів 
представлена як міжнародними й регіо-
нальними організаціями, так і структу-
рами, які формально не є міжнародни-
ми організаціями, але разом з тим віді-
грають значну, а іноді й вирішальну 
роль у такій міжнародній системі.

Вивчення функцій і повноважень 
усіх задіяних у зазначеній системі 
міжнародних і регіональних організа-
цій та структур дозволяє виокремити 
в ролі основних напрямів їх діяльнос-
ті такі, як: створення міжнародних 
стандартів у цій сфері, їх доповнення, 
вдосконалення й поширення; перевір-
ка ефективності реалізації цих стан-
дартів на національному рівні; надан-
ня необхідного технічного сприяння в 
їх реалізації.

Особливістю такої міжнародної 
системи є те, що поряд із регулюван-
ням міжнародного співробітництва у 
встановленій сфері між компетентни-
ми органами різних держав передбача-
ється також забезпечення формування 
відповідних національних режимів у 
кожній країні.

Міжнародні стандарти у сфері про-
тидії легалізації злочинних доходів 
або фінансуванню тероризму закла-
дають основи організації й правового 
забезпечення національних режимів у 
цій галузі й передбачають дієвий меха-
нізм перевірки їх реалізації, у зв’язку з 
чим ефективність національних режи-
мів є прямим відображенням ефектив-
ності реалізації зазначених міжнарод-
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них стандартів і, відповідно, самої між-
народної системи. 

Важливими міжнародними джере-
лами забезпечення механізмів реаліза-
ції фінансового моніторингу є міжна-
родні двосторонні й багатосторонні 
договори України. Як уже зазначалося, 
Україна підписала низку меморандумів 
з 67-ма державами: Єгипет, Таджи-
кистан, Російська Федерація, Греція, 
Фінлян дія, Індонезія, ОАЕ, Ізраїль, 
Йорданія, Казахстан, Монголія, Туреч-
чина, Андорра, Бермудські острови, 
Сан-Маріно, Монако, Острови Кука, 
Нідерланди, Острів Мен, Чорногорія, 
США, Австралія та ін. 

Аналізуючи діяльність Російської 
Федерації в цьому напрямі, необхідно 
зазначити, що незважаючи на низку 
задекларованих міжнародно-правових 
актів та участі у міжнародних органі-
заціях щодо співробітництва в цій 
сфері, практична діяльність держави 
характеризується протилежними дія-
ми. Як приклад — фінансування теро-
риз му у східних областях України, а 
також приховування осіб, які підоз-
рюються в участі у такій діяльності [4].

На формування правової бази націо-
нальної системи протидії легалізації 
доходів, одержаних злочинним шляхом, 
або фінансуванню тероризму суттєвий 
вплив мають резолюції Ради Безпеки 
ООН, Ради Європи, Світового банку, 
Міжнародного валютного фонду, а 
також рекомендації FATF та інших спеці-
алізованих міжнародних структур.

Із зазначеного питання прийнято 
низку міжнародних правових актів. 
Зокрема, на Міжнародній конференції 
з питань боротьби із зловживанням 
наркотиками та їх незаконним обігом 
у грудні 1988 р. у м. Відні (Австрія) 
прийнято Конвенцію ООН про бороть-
бу проти незаконного обігу наркотич-
них засобів і психотропних речовин 
від 20 грудня 1988 р., яка набрала чин-
ності з 11 листопада 1990 р. (ратифіко-

вана Україною 27 листопада 1991 р.). 
На разі до неї приєдналися 179 дер-
жав. Конвенція передбачає прийняття 
комплексу міжнародно-правових захо-
дів (переважно правоохоронного 
характеру) із припинення незаконної 
торгівлі наркотиками, при цьому най-
важливішою частиною таких заходів 
вперше визнається боротьба з відми-
ванням злочинних доходів.

Міжнародна конвенція про бороть-
бу з фінансуванням тероризму прий-
нята 9 грудня 1999 р. на 54-й сесії 
Генеральної Асамблеї ООН у м. Нью-
Йорку та набрала чинності 10 квітня 
2002 р. Конвенцію ратифікували 
близько 150 держав. Вона є найважли-
вішим міжнародно-правовим інстру-
ментом у сфері боротьби з фінан-
суванням тероризму. Міжнародна кон-
венція про боротьбу з фінансуванням 
теро ризму ратифікована Україною 
12 ве рес ня 2002 р. 

Конвенція ООН проти корупції 
прийнята у жовтні 2003 р. на Міжна-
родній конференції у м. Мерида (Мек-
сика), набрала чинності у грудні 2005 р. 
Ратифікована Україною 18 жовт ня 
2006 р.

Конвенція ООН проти транснаціо-
нальної організованої злочинності 
прийнята на Міжнародній конферен-
ції у грудні 2000 р. у м. Палермо (Іта-
лія) та набрала чинності 29 вересня 
2003 р. Україна ратифікувала цю 
Конвенцію 4 лютого 2004 р. Особливу 
увагу приділено правовим механізмам 
протидії відмиванню доходів, зокрема 
криміналізації відповідних діянь та 
превентивним заходам. 

Конвенція Ради Європи про відми-
вання, пошук, арешт та конфіскацію 
до ходів, одержаних злочинним шля-
хом (Страсбурзька конвенція) прий-
нята 8 листопада 1990 р. у м. Страс-
бурзі (Франція), набрала чинності 
1 вересня 1993 р. Ратифікована Украї-
ною 17 листопада 2010 р. Страс бурзька 
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конвенція розвинула положення 
Віденської конвенції ООН 1988 р., 
поширивши їх дію на доходи, одержані 
у результаті будь-яких кримінальних 
злочинів, а не тільки від незаконного 
обігу наркотиків, та стала першою бага-
тосторонньою угодою, присвяченою 
виключно проблемі боротьби з відми-
ванням злочинних доходів.

Конвенція Ради Європи про відми-
вання, пошук, арешт та конфіскацію 
доходів, одержаних злочинним шля-
хом, та фінансування тероризму була 
прийнята на міністерській конференції 
Ради Європи 16 травня 2005 р. у 
м. Варшаві (Польща). Ратифікована 
Україною 17 листопада 2010 р. Новий 
розділ 2 глави ІІІ Конвенції присвяче-
ний ПФР та попереджувальним захо-
дам. Відповідно до ст. 12 кожна Сторона 
вживає необхідних заходів для ство-
рення ПФР та забезпечення їм опера-
тивного доступу до фінансової, адмі-
ністративної та правоохоронної інфор-
мації, яка потрібна для належного 
виконання функцій, зокрема аналізу 
пові домлень про підозрілі операції. 

Вивчення й засвоєння міжнародних 
правових засад та практичного досвіду 
необхідні як для вдосконалення зако-
нодавства України в цій сфері право-
вого регулювання, так і для побудови 
дієвої національної системи протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, або 
фінансуванню тероризму, що відпові-
дає інтересам України, вимогам між-
народних стандартів, а також потребам 
вітчизняної правоохоронної практики. 

Отже, на сьогодні основними 
завдан нями органів державного регу-
лювання та нагляду в цій сфері є:

• зосередити діяльність на припи-
ненні відтоку за кордон доходів, одер-
жаних злочинним шляхом, або фінан-
сування тероризму;

• негайно виявити найбільш корум-
повані та великі за своїм розміром 
схеми незаконного відтоку фінансових 
потоків за останні роки та вжити 
негайних заходів (разом із правоохо-
ронними органами) щодо повернення 
їх в Україну.
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Борець М. В. Правові засади міжнародного співробітництва України у сфері 
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансуванню тероризму 

Анотація. У статті досліджено систему міжнародно-правових норм у сфері протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, яка складається з 
основних елементів: міжнародних договорів й актів, міжнародних і регіональних органі-
зацій, національних організаційно-правових систем протидії. Наголошується, що ця сис-
тема заснована на загальних принципах міжнародного права і спеціальних принципах. 

Аналізується формування в Україні національної системи запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню 
тероризму на підставі міжнародних норм та їх імплементації в національне законодав-
ство України, зазначаються суб’єкти первинного та державного фінансового моніторингу, 
діяльність яких регламентується національним законодавством. 

Ключові слова: організована злочинність; тероризм; міжнародно-правові норми; 
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Борец М. В. Правовые основы международного сотрудничества Украины 
в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, или финансированию терроризма

Аннотация. В статье исследована система международно-правовых норм в сфере 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
которая состоит из основных элементов: международных договоров и актов, между-
народных и региональных организаций, национальных организационно-правовых сис-
тем противодействия. Отмечается, что данная система основана на общих принципах 
междуна родного права и специальных принципах.

Анализируется формирование в Украине национальной системы предотвращения и 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
или финансирования терроризма на основании международных норм и их имплемента-
ции в национальное законодательство Украины, указываются субъекты первичного и 
государственного финансового мониторинга, деятельность которых регламентируется 
национальным законодательством.

Ключевые слова: организованная преступность; терроризм; международно-
правовые нормы; легализация; финансирования терроризма; субъекты государственно-
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Borets M. Legal Basis of International Cooperation of Ukraine on Prevention 
and Counteraction to Legalization (Laundering) of the Proceeds from Crime or Terrorist 
Financing 

Annotation. This article investigates the system of international law in the field of 
counteraction to legalization (laundering) of the proceeds from crime; it consists of the main 
elements: international treaties and acts, international and regional organizations, the national 
organizational and legal counteraction systems. It is noted that this system is based on the 
general principles of international law and specific principles.

The author analyzed the formation of the National System for prevention and counteraction 
to legalization (laundering) of the proceeds from crime or terrorist financing in Ukraine, based 
on international standards and their implementation in the national legislation of Ukraine. 
Specified are the subjects of primary and state financial monitoring, whose activities are 
regulated by national legislation.
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Визначні юристи

МИКОЛА ІВАНОВИЧ ПАЛІЄНКО: 
ВІХИ ЖИТТЯ 

ТА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ

Здобуття Україною незалежнос-
ті — це не лише складний етап 
розвитку держави та суспільства. 

Це час складних випробувань і викли-
ків для вітчизняної юридичної науки. 
Сучасні тенденції конституційного 
розвитку викликають колосальну 
увагу до доктриналь-
них проблем консти-
туційного права та 
процесу. Інтерес до 
проблем теорії кон-
ституційного права 
зумовлений багатьма 
факторами, в тому 
чис лі завданнями та 
потребами концеп-
туального забезпечен-
ня процесу конститу-
ційно-правового регу-
лювання, що, у свою 
чергу, детермінує необ-
хід ність інтенсивного 
роз вит ку та якісного 
вдосконалення законодавства з метою 
оп ти мізації правозастосовної діяль-
ності.

Життя об’єктивно вимагає вивчен-
ня і теоретичного осмислення проблем 
конституційного розвитку України, 
конституціоналізму, стабільності кон-
ституційного ладу, юридичної приро-
ди, основних принципів і функцій 
Конституції України, суверенітету та 
державного устрою, модернізації адмі-
ністративно-територіального устрою 
та місцевого самоврядування.

Це період формування нового поко-
ління вчених-правознавців, вихованих 

на кращих традиціях вітчизняної та 
світової конституціоналістики. Адже 
успішне розроблення сучасних теорій 
і практична реалізація їх положень 
потребує знання національної консти-
туційно-правової спадщини. У працях 
українських учених-конституціоналіс-

тів висвітлювалися 
складні конституцій-
но-правові проблеми, 
які є особливо актуаль-
ними у сучасних умо-
вах конституційно-
правової модернізації 
та свідчать про спадко-
ємність ідей.

Яскравим представ-
ником української юри-
дичної науки був видат-
ний вчений-конститу-
ціоналіст та педагог, 
талановитий організа-
тор вітчизняної юри-
дичної науки Микола 

Іванович Палієнко (25.11.1869–
11.11.1937). Як представник плеяди фун-
даторів вітчизняної наукової школи тео-
рії держави і права та конституційного 
права, він по праву належить до когор ти 
дослідників, які завдяки своїй науковій 
діяльності заслуговують на звання кла-
сиків юридичної наукової думки.

М. Палієнко у 1892 р. закінчив юри-
дичний факультет Київського універ-
стету і був залишений при ньому про-
фесорським стипендіатом.

Формування поглядів М. Палієнка 
на державу і право пов’язане з періода-
ми його науково-педагогічної діяль-
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ності, яка проходила в різних навчаль-
них закладах, зокрема під час служби в 
Київському університеті Святого 
Володимира (1892–1896 рр.) та, особ-
ливо, викладання в Демидівському 
юридичному ліцеї (м. Ярославль, 
1896–1906 рр.) та у Харківському уні-
верситеті (1906–1912 рр.).

Вперше заявив про себе як науко-
вець і педагог своєю пробною лекцією 
«Сутність адміністративної юстиції і 
основні риси її організації» (опубліко-
вана в «Ученых записках Киевского 
университета» в 1898 р.) ще будучи 
слухачем магістратури. У цей час він 
працював у Демидівському юридично-
му ліцеї, де обіймав посаду приват-
доцента, а потім професора кафедри 
енциклопедії права, та викладав одну з 
фундаментальних дисциплін, назва 
якої періодично змінювалася: «Юри-
дич на енциклопедія», «Енцикло педія 
права», «Юридичний догматизм». 
У цей період М. Палієнко проявив 
себе як серйозний учений, здатний 
вести заочну полеміку з відомими 
колегами щодо питань походження і 
сутності права та розвитку вітчизняної 
державності у напрямі демократизації. 
Науковій активності сприяє його ста-
жування в Гейдельберзькому, Страс-
бур зькому й Паризькому університе-
тах (1899–1901 рр.), де він глибоко 
вивчав проблему державного суверені-
тету, а потім захистив дисертацію з цієї 
тематики (1903). З-під пера вченого 
вийшли опубліковані в Ярославлі такі 
наукові праці: «Предмет і завдання 
енциклопедії права та ідея права» 
(1900), «Нова психологічна теорія 
права й поняття права» (1900), 
«Нормативний характер права та його 
відмітні ознаки» (1902), «Сувере-
нітет. Історичний розвиток ідеї суве-
ренітету та її правове значення» 
(1903) та ін.

Період діяльності М. Палієнка в 
Харківському університеті збігається з 

суспільно-політичною кризою та рево-
люцією 1905–1907 рр., коли злободен-
ною стає проблема конституціоналізму. 
Тоді з’являються праці: «Правова дер-
жава й конституціоналізм» (1906), 
«Учення про сутність права та правову 
зв’язаність держави» (1908), «Основні 
закони і форми правління в Росії» 
(1910), «Правова природа Маніфесту 
17 жовтня 1905 р.» (1915), «Обласна 
Автономія й Федерація» (1917). Зміст 
цих праць свідчить про істотний вне-
сок ученого в розробку важливих дер-
жавно-правових питань: правова дер-
жава, природні права людини, соціаль-
на сутність права тощо, які й дотепер 
залишаються актуальними.

У радянський період він переважно 
досліджує ті самі проблеми держави та 
права, що й у дореволюційний період: 
питання державного суверенітету, пра-
вової держави, сутності права. Їх тлу-
мачення було прийнятним (як методо-
логічно, так і політично) в перші роки 
радянської влади, оскільки марксист-
сько-ленінська методологія тільки-но 
утверджувалася як офіційна, а ідейно-
правовий плюралізм ще не звузився до 
пануючого монізму. Треба віддати 
належне сміливості М. Палієнка як 
ученого і громадянина, який в умовах 
соціалістичної реконструкції суспіль-
ства й держави, по суті, виступав проти 
створення «замкненого» суспіль-
ства — пропагував думку про необхід-
ність порівняння радянського права із 
зарубіжним, закликав не обмежувати-
ся внутрішнім революційно-держав-
ним будівництвом без огляду на досвід 
(хай і негативний) капіталістичних 
країн.

Радянський період творчості 
М. Па лієнка багато в чому пов’язаний 
із Харківським університетом. У 20-ті 
роки XX ст. він став одним із перших 
викладачів інституту народного госпо-
дарства, який створювався й реформу-
вався за його участю. У 1920 р. він 
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отримав запрошення керівництва 
Боспор ського університету (Керч) і 
викладав у ньому дисципліну «Держав-
не право»; проводив заняття на так 
званих «Археологічних курсах», орга-
нізованих при Керченському музеї 
старовини. З 1920 р. по березень 
1921 р. обіймав посаду професора 
Таврійського університету.

У 1930 р. М. Палієнка обрано акаде-
міком Академії наук УРСР зі спе-
ціальності «державне право»; він очо-
лював Комісію радянського права і 
будівництва, у складі якої проводив 
дослідження на тему «Право грома-
дянства в СРСР і за кордоном».

Поряд із написанням низки науко-
вих праць («Конфедерації, федерації і 
Союз Радянських Соціалістичних 
Республік» (Одеса, 1923), «Право 
громадянства в сучасних федераціях і 
Союзі РСР» (Харків, 1926), 
«Проблеми суверенітету сучасної 
держави» (Харків, 1929) він працю-
вав над проектами законодавчих 
актів, які стосуються державно-пра-
вового будівництва УРСР, брав участь 
у практичній роботі з підготовки 
Конституції УРСР 1937 р. — резуль-
тати цієї діяльності відобразилися в 
його науковому дослідженні «Розви-
ток Конституції УРСР як складової 
частини СРСР» (Харків, 1936).

Аналіз наукової спадщини М. Па лієн-
ка дає право вважати його одним із 
вітчизняних фундаторів теорії сувере-
нітету держави. Його праця «Проблеми 
суверенітету сучасної держави», по суті, 
є своєрідною енциклопедією вчення про 
суверенітет — вона досить часто вико-
ристовується сучасними правознавця-
ми як теоретичне підґрунтя для науко-
вих досліджень. А конституційні доку-
менти, у створенні яких учений брав 
безпосередню участь у радянський 
пе ріод своєї творчості, слугують істо-
ричними джерелами українського кон-
ституційного права. 

На його думку, суверенітет держав-
ної влади є не простою сумою прав, які 
надаються при управлінні, а взаємно 
пов’язаною та узгодженою системою 
прав, якою в усій повноті наділяється 
держава як суб’єкт внутрішніх і 
зовнішніх відносин. Теорія сувереніте-
ту М. Палієнка спирається на узагаль-
нення державно-правової практики 
власної країни та інших держав світу. 
Концептуальні засади цієї теорії є 
прог ресивними, демократичними, бо 
будуються на принципах парламента-
ризму, поділу влади у державі, право-
вій визначеності суверенітету.

М. Палієнко виступав проти ото-
тожнення суверенітету з державною 
владою. Він стверджував, що носієм 
державного суверенітету, а отже, і 
суверенних прав і обов’язків, є не дер-
жавна влада чи будь-який державний 
орган, а держава («Суверенітет є якіс-
тю самої держави»). Саме держава як 
носій суверенних прав і обов’язків 
формує і здійснює всередині країни 
свою вищу верховну владу, яка є і 
«правовою владою», бо «не може бути 
юридично обмежена правом іншої дер-
жави».

Наукові пошуки в галузі внутріш-
ніх і зовнішніх ознак суверенітету дер-
жави приводять М. Палієнка до 
виснов ку, що суверенітет однієї держа-
ви не виключає суверенітету інших 
держав, оскільки кожна держава є 
суверенною лише в її територіальних 
межах. Тому суверенітет часто і нази-
вають «вищою, незалежною терито-
ріальною владою». Ретельному аналі-
зу дослідник піддавав зовнішні ознаки 
суверенітету держави, підкреслював, 
що вступаючи в міжнародні договори 
та визнаючи міжнародні звичаї, держа-
ва частково обмежує себе.

Особливість теорії державного 
суверенітету, розробленої М. Палієн-
ком, полягає й у тому, що він уперше 
виокремив і обґрунтував дві концепції 
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суверенітету: 1) як надзаконної абсо-
лютної влади (в абсолютній монархії); 
2) як влади законної або суверенної у 
формах і межах права (в конституцій-
ній державі). Узагальнюючи історичну 
практику, М. Палієнко констатує, що 
державний суверенітет може існувати 
і в умовах недемократичного режиму. 
Добровільне надання державою мож-
ливостей щодо здійснення тих чи 
інших її прав владарювання певній 
особі, на його думку, не зменшує дер-
жавного суверенітету, але впливає на 
характер порядку здійснення держав-
ної влади. Доводячи, що конкретна 
держава ніколи не може позбавляти-
ся свого суверенітету, він наполягав 
на тому, що найбільший розквіт усе-
редині країни і за її межами можли-
вий при конституційній формі прав-
ління. 

Він одним із перших у вітчизняній 
науці виступає проти «подільності 
суверенітету», визначає його як єди-
ний і монолітний, оскільки його 
суб’єктом, носієм (залежно від виду 
суверенітету) є народ, держава.

Оригінальними є погляди М. Па лієн-
ка на монархічну і республіканську 
форми правління та на федерацію як 
форму державного устрою, що викла-
дені в праці «Основні закони і форма 
правління в Росії» (1910) та ін. Він 
запропонував класифікацію монархій 
на конституційні дуалістичні та кон-
ституційні парламентарні, а респуб-
лік — на представницькі та з прямим 
правлінням. Абсолютну монархію він 
визначав як державу, у якій одноосіб-
ний глава уряду є спадковим, отже, 
безвідповідальним, бо володіє правом 
затверджувати або не затверджувати 
закони. А республікою вважав держа-
ву, в якій глава уряду є виборним і не 
володіє правом беззастережно відмо-
вити в затвердженні закону. Участь 
народу в організації і діяльності дер-
жавної влади слугує основним крите-

рієм класифікації цих двох форм прав-
ління.

Щодо поглядів М. Палієнка на 
федерацію, то у дореволюційний 
пе ріод їх істотною рисою стало запере-
чення централізації влади, особливо 
для великої держави (Російська імпе-
рія), наділення органів місцевого само-
врядування більшою самостійністю, а 
не перекладання значної частини 
повноважень на місцевих урядових 
представників (губернаторів, генерал-
губернаторів). У своїй праці «Обласна 
автономія і федерація» (1917) 
М. Палієнко окреслив три форми мож-
ливого державного перетворення 
Росії: 1) впровадження «широкого і 
вільного» місцевого самоврядування в 
господарських і культурних справах 
(без права місцевого законодавства); 
2) надання окремим областям статусу 
автономії (із правом здійснення зако-
нодавчої діяльності в певних межах, 
що офіційно визначені центром); 
3) організація Росії як «федеральної 
союзної держави». Кожний із цих 
варіантів реформування держави мав 
свої переваги, але найціннішим, на 
його думку, було створення певної 
самостійності в межах культурно-гос-
подарських автономій, тобто здій-
снення «живої диференціації держав-
ного ладу» з урахуванням конкретно-
го рівня розвитку кожної території, 
беручи до уваги і господарські, і 
на ціонально-культурні, і релігійні 
особливості.

У радянський час у праці «Конфе-
дерації, федерації і Союз Соціаліс тич-
них Радянських Республік» (1923) 
М. Па лієнко був змушений захищати 
переваги Радянської союзної держави 
перед буржуазними федераціями, вба-
чаючи їх у тому, що: 1) усі союзні скла-
дові є державами, а не провінціями; 
2) усі вони, підкоряючись союзній 
владі, зберігають свою власну, «само-
похідну владу», яка не виникає поза 



225• ПРАВО УКРАЇНИ • 2014 • № 9 •

МИКОЛА ІВАНОВИЧ ПАЛІЄНКО: ВІХИ ЖИТТЯ ТА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ

волею і владою об’єднуючої їх союзної 
держави.

Щодо поглядів М. Палієнка на кон-
федерацію, то вони майже не відрізня-
ються від сучасних: конфедерація 
розуміється як міждержавний союз 
(а не союзна держава), члени якого, 
зберігаючи свою незалежність, ство-
рюють на договірних засадах сумісні 
органи для координації дій у вирішен-
ні конкретних проблем.

Наукова спадщина М. Палієнка 
багатогранна і представлена й іншими 
проблемами, зокрема такими, як гро-
мадянство, правова держава, праворо-
зуміння, походження права, сутність 
права та ін.

За свідченням дослідників спадщи-
ни М. Палієнка, він не створив власної 
правової теорії, однак його досліджен-
ня у галузі держави і права мають 
власну оригінальну концептуальність. 
Концепції проблем, які він досліджу-
вав, базувалися не на формально-
догматичній юриспруденції (як ствер-
джувала радянська історіографія), а на 
об’єднанні близьких йому ідей провід-
них правових теорій — юридичного 

позитивізму, природної, соціологічної, 
психологічної. Превалювання ідей тієї 
або іншої теорії залежало від предмета 
й мети його дослідження; одномірність 
підходів до пізнання не віталася.

Підсумовуючи, можна зазначити, 
що погляди М. Палієнка на державу й 
досі цінні розробкою теорії державно-
го суверенітету і суміжних із ним 
питань (форма державного устрою та 
форма правління, правова держава), а 
погляди на право (значна їх частина) 
зберігають теоретико-методологічне 
значення для сучасності завдяки здій-
сненому ним відходу від одномірності 
і партикуляризму, запрограмованого в 
усіх типах праворозуміння (природ-
ний, позитивістський, соціологічний, 
психологічний тощо), наближенні до 
синтетичної (інтегрованої) теорії.

О. Батанов 
доктор юридичних наук, професор, 

старший науковий співробітник 
відділу конституційного права 

та місцевого самоврядування 
(Інститут держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України)
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ЧЕЗАРЕ БЕККАРІА 
І ЙОГО СЛАВНОЗВІСНИЙ ТРАКТАТ 
«ПРО ЗЛОЧИНИ ТА ПОКАРАННЯ» 

(до 250-річчя опублікування)

Чезаре Беккаріа (повне ім’я — 
Чезаре Франческо Джузеппе 
Марія Гаспаре Мелькіорре Баль-

дассарре Антоніо Марчелліно Беккаріа 
Бонесана) народився 15 березня 1738 р. 
у м. Мілані (який перебував тоді в 
австрійському володінні, провінція 
Ломбардія) у старовинній аристокра-
тичній і заможній родині міланських 
патриціїв, по праву первородності 
успадкував титул маркіза1 Бонесана. 
По досягненні восьмирічного віку 
його, за тодішньою традицією, напра-
вили на навчання у школу (коледж) 
для дітей аристократів у м. Парма, яку 
утримував орден єзуїтів. У коледжі 
Ч. Беккаріа провів вісім років. Про ці 
роки він в одному зі своїх листів, 
зокрема до А. Морелло (перший фран-
цузький перекладач книги «Про зло-
чини та покарання»), згадував, що 
вісім років фанатичного виховання 
здатні були заглушити в душі всі люд-
ські почуття [13, 22]. За час перебуван-
ня у коледжі Ч. Беккаріа, на думку 
одних біографів (які, ймовірно, недо-
статньо знали його як учня. — М. П.), 
не проявив особливих здібностей до 
навчання. На думку інших, він швидко 
засвоював матеріал, був першим серед 
товаришів у літературних вправах, у 

15 років закінчив «філософський курс», 
взявся за «риторику» і займався мате-
матикою з таким успіхом, що вчителі 
називали його «маленьким Ньюто-
ном». З коледжу Ч. Беккаріа виніс 
знан ня класичної, особливо латин-
ської, літератури, серед ньовічної філо-
софії і набув уміння чудово володіти 
«пером» [9, 21–22]. Після закінчення 
коледжу Ч. Беккаріа в 16 років всту-
пив на юридичний факультет універ-
ситету в м. Павіа. Тут протягом 4-х 
років вивчав римське, цивільне і кано-
нічне (церковне) право, теологію, 
мораль і природне право, філософію і 
логіку, а також математику та інші дис-
ципліни, якими він захоплювався ще 
під час навчання у коледжі єзуїтів. 
Відомостей про університетське життя 
Ч. Беккаріа його біографи не мають. 
Однак аналіз його книги «Про злочи-
ни та покарання» дає підставу зроби-
ти висновок, що за університетські 
роки він отримав дуже серйозну під-
готовку в галузі філософії, логіки, 
етики та права з погляду його критич-
ного осмислення і бачення перспектив 
і напря мів подальшого розвитку. 
У вересні 1758 р. Ч. Беккаріа закінчив 
університетську освіту й отримав сту-
пінь «доктора права». Доктор ський 

М . ПАНОВ 
доктор юридичних наук, професор, 
академік НАПрН України, 
завідувач кафедри кримінального права № 2 
(Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого)

1 Маркіз — у деяких країнах західної Європи — дворянський титул, середній між графом і герцогом, а також 
особа, що має цей титул.
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ступінь, безумовно, свідчив про досить 
високий рівень підготовки. За твер-
дженням професора М. Ісаєва, автора 
фундаментального історико-біогра-
фічного нарису про Ч. Беккаріа і його 
знамениту книгу «Про злочини та 
покарання», «в італійських універси-
тетах XVIII століття до юристів, які 
бажали отримати докторський сту-
пінь, висувалися вимоги ґрунтовного 
знання джерел римського і канонічно-
го права та володіння високим рівнем 
“ерудиції”» [9, 22–27]. З цього випли-
ває, що молодий доктор права був 
високоосвіченим юристом, мав ґрун-
товну підготовку у галузі філософії, 
етики, права та інших дисциплін, що 
вивчаються на юридичному факуль теті 
в університеті м. Павіа. 

***
Після закінчення університету 

20-річний високоосвічений, що воло-
діє декількома іноземними мовами 
(латинською, грецькою, французькою, 
англійською, німецькою), юрист 
Ч. Беккаріа повернувся у своє рідне 
міс то. Його подальший інтелектуаль-
ний і моральний розвиток і вдоскона-
лення відбувалися у колі молодих 
міланців-аристократів, інтелектуалів, 
які оточували Ч. Беккаріа. Цей гурток 
жартома називали «академія кулака» 
(через чутки, що нібито його учасники 
деколи вирішують суперечки за допо-
могою кулаків). Очолював гурток граф 
П’єтро Веррі — досить досвідчена (на 
десять років старший за Чезаре), влад-
на, вельми розвинена і рішуча людина, 
яка об’єднала навколо себе обране 
товариство людей, подібних до Ч. Бек-
каріа. У цей гурток входили молодший 
брат П’єтро Алесандро Веррі, який в 
той час був «протектором засудже-
них», що перебували у міланських 
в’яз ницях (обіймав посаду як пред-
ставник міланської аристократії, яка 
визначається сенатом; до кола його 

обов’язків входило відвідування в’яз-
ниць, прийняття скарг ув’язнених, 
при скорення розгляду їх справ, клопо-
тань про помилування засуджених, 
якщо вони каялися або виправилися 
тощо), та інші високоосвічені молоді 
люди, які належали до різних верств 
аристократичної міланської молоді, 
серед яких були ботаніки, математики, 
абати, юристи, теологи й інші дуже 
активні і демократично налаштовані 
люди. Вони збиралися майже щодня в 
будинку Веррі і в невимушеній атмос-
фері обговорювали найрізноманітніші, 
переважно гострі і злободенні пробле-
ми. Здебільшого це були питання 
філософії, літератури, мистецтва, еко-
номіки, релігії, моралі, права та інші 
проблеми сучасності [9, 51–61]. 

Гурток П. Веррі був об’єднанням 
друзів — однодумців, яким були близь-
кі передові ідеї того часу, у тому числі 
французьких ідеологів буржуазного 
просвітництва. Свої погляди вони 
вирішили викладати і поширювати 
шляхом видання журналу «Кафе», 
який публікувався один раз на десять 
днів. Всього за час існування журналу 
з 1764 р. по 1766 р. вийшло 74 номери. 
Одним із постійних редакторів та авто-
ром низки цікавих статей, опублікова-
них у журналі, був Ч. Беккаріа. Слідом 
за П. Веррі, який, починаючи з 1761 р. 
опублікував декілька брошур з еконо-
мічних питань, Ч. Беккаріа у 1762 р. 
опублікував невелику за обсягом бро-
шуру «Про розлад грошового обігу та 
про засоби його виправлення у мілан-
ській державі». На думку дослідників 
життя і творчості Ч. Беккаріа і його 
трактата «Про злочини та покарання», 
автор цієї брошури показав, що він 
здатний у літературній формі, аргу-
ментовано і переконливо викладати 
свої погляди та переконання і може 
виступати перед широким загалом як 
автор і, що найголовніше, у нього є 
справжній талант публіциста. Про-
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фесор Ф. Решетніков у своїй фунда-
ментальній праці, присвяченій Ч. Бек-
каріа і його книзі, зазначав, що «не 
буде перебільшенням сказати, що якби 
Беккаріа не писав невелику брошуру 
“Про розлад грошового обігу...”, то 
швидше за все, він не став би автором 
знаменитої книги “Про злочини та 
покарання”» [13, 26]. 

***
Досить часто на зборах міланських 

філософів-просвітителів гуртка «Веррі 
П’єтро і Беккаріа» обговорювалися 
проблеми кримінальної юстиції, кри-
мінального судочинства, тортур як 
засобу «отримання визнання прови-
ни», застосування покарання, особли-
во смертної кари, яка в той час була 
дуже поширена. Слід при цьому зазна-
чити, що в епоху Ч. Беккаріа, в середи-
ні XVIII ст. в Європі майже в усіх 
державах, як правило, не існувало сис-
тематизованого кримінального зако-
нодавства. У багатьох країнах, у тому 
числі і в італійських володіннях 
Австрії в Ломбардії і в Мілані, знач-
ною мірою зберігав свою дію такий 
пам’ятник кривавого законодавства 
феодалізму, як Карний кодекс імпера-
тора Священної Римської імперії німе-
цької нації Карла V, який отримав у 
його честь назву «Кароліна». Він ґрун-
тувався на ідеї залякування та застосу-
вання як засобу його здійснення різ-
них, надзвичайно жорстоких покарань. 
Основним із них була смертна кара, 
причому тут передбачалося безліч її 
кваліфікованих видів: шляхом спален-
ня на багатті, колесування, четверту-
вання та ін. «Гуманними» видами 
смертної кари були: повішання, відру-
бування голови за допомогою присто-
сування, що нагадує французьку гіль-
йотину, а також удушення. Широко 
застосовувалися також покарання, 
пов’язані з покаліченням: відрізання 
язика, вух, виколювання очей, відру-

бування рук, пальців, а також тілесні 
покарання: батогом тощо [18, 52]. 
Систему звичайних і найбільш поши-
рених покарань становили публічне 
безчестя (виставлення біля ганебного 
стовпа), громадські роботи, які вико-
нувалися ув’язненими, закутими в 
кайдани, каторжні роботи на галерах, 
таврування, бичування, тюремне ув’яз-
нення [15, 285–292]. 

Передбачався при цьому такий 
поширений метод отримання доказів, 
як застосування тортур. Йдеться про 
найбільш витончені і жорстокі методи 
фізичного насильства, які застосову-
валися до людини для того, щоб шля-
хом заподіяння фізичного болю домог-
тися від неї визнання провини, оскіль-
ки тільки на підставі цього, згідно з 
установленим Кароліною правилом, 
міг виноситися обвинувальний вирок 
[15, 276–285; 17, 52]. Судді, призна- 
ча ю чи покарання, керувалися не лише 
Кароліною, а й стародавніми римськи-
ми законами, коментарями до них 
середньовічних італійських юристів, а 
також розпорядженнями австрійських 
властей про покарання, яким слід було 
піддавати розбійників та інших небез-
печних порушників закону. Смертна 
кара в Італії була настільки звичним і 
поширеним видом покарання, що 
судді, виносячи обвинувальний вирок, 
повинні були обґрунтувати своє 
рішення про заміну її більш м’яким 
покаранням за допомогою посилань на 
відповідні ордонанси або думки серед-
ньовічних юристів. У той же час для 
посилення покарання і призначення 
смертної кари, у тому числі особливо 
жорстоких (кваліфікованих) її видів, 
жодного обґрунтування не було 
потріб но [13, 18–19]. Судді в той час 
користувалися безмежною владою для 
посилення і без того жорстоких пока-
рань. Причому коло діянь, які визна-
валися злочинами, могло бути довіль-
но розширено суддею на підставі його 
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власних уявлень про те, що відповідає 
не букві, а духу закону [13, 18]. 
Суддівський розсуд був не обмежений 
залежністю між тяжкістю злочину і 
суворістю покарання — і тому засу-
джені за пограбування і вбивства під-
давалися іноді однаковим покаранням 
як і дрібні злодії, лише в першому 
випадку смертна кара здійснювалася 
більш жорстоким способом. Ще одна 
особливість законодавства того часу. 
Йдеться про станову приналежність 
засуджених. За однакові злочини 
особи різних станів піддавалися різ-
ним покаранням за принципом — «чим 
вище стан, до якого належить винний, 
тим м’якше і менше покарання». 
Наприклад, від більшості видів ганеб-
них і болісних покарань дворяни і свя-
щеннослужителі були взагалі позбав-
лені в силу привілеїв, які надавалися їм 
за законом. Ці покарання, як правило, 
замінювалися штрафом або покаянням, 
які, по суті, були для них звільненням 
від покарання. 

Для кримінального судочинства за 
Кароліною було характерно те, що 
воно мало таємний і письмовий харак-
тер, його мета зводилася до того, щоб 
під тортурами змусити обвинувачено-
го до визнання провини, і це визнання 
розглядалося як основний доказ. При 
цьому добровільне визнання провини 
не звільняло обвинуваченого від кату-
вань, оскільки доказову силу мало 
лише визнання зроблене під час допи-
ту під тортурами. У судах панувала 
система формальної оцінки та визнан-
ня доказів, що ставило вирішення 
питання про доказовість провини під-
судного і його долю (найчастіше жит-
тя) у повну залежність від розсуду 
суду, який у своїх рішеннях нічим не 
був обмежений. 

Не менш жорстокою була і реальна 
дійсність кримінальної юстиції. 
Катування та публічні покарання у 
вигляді смертної кари відбувалися 

мало не щодня. Так, наприклад, 
у Мілані в XVIII ст. у місті з населен-
ням трохи більше 120 тис. осіб щороку 
виконувалося понад 100 смертних 
вироків. Вправні кати славилися і 
цінувалися як «чудові фахівці своєї 
справи». На стратах і тортурах були 
присутні жінки вищого товариства та 
їх діти, яким таким чином прагнули 
вселити огиду до гріха. На додачу до 
нелюдської і надзвичайно жорстокої 
«світської кримінальної юстиції» суд-
дям австрійської Ломбардії доводило-
ся керуватися в той час і канонічним 
правом католицької церкви — пап-
ськими декретами, які наказували під-
давати покаранню не лише за звичайні 
кримінальні злочини, а й за релігійні 
провини. Так, богохульство у перший 
раз каралося підняттям тричі (за зв’я-
зані за спиною руки) на дибу, у дру-
гий — публічним пороттям, у третій — 
п’ятьма роками заслання на галери; 
проникнення вночі в монастир перед-
бачало смертну кару; поширення тво-
рів, які ображають церкву, — каралося 
стратою, конфіскацією майна та 
«вічною ганьбою» [13, 16–17].

***
Такими були чинне право і реальна 

правова дійсність кримінальної юсти-
ції в часи Ч. Беккаріа, які були пред-
метом обговорення молодих і допит-
ливих людей, що збиралися у графа 
А. Веррі, їх пояснення й оцінки. При 
цьому А. Веррі, безумовно, доповню-
вав ці образи своїми власними розпо-
відями про відвідування в’язниць, про 
зображення жахливого становища 
засуджених, про їх муки і страждання, 
скарги на жорстокість долі і неспра-
ведливість. Поряд із цим Ч. Беккаріа, 
як і інші молоді люди — члени гуртка 
міланських філософів-просвітителів, 
значну увагу приділяли вивченню 
книг французьких мислителів, пред-
ставників Просвітництва. Йдеться про 
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праці Ш.-Л. Монтеск’є, Вольтера, 
Ж.-Ж. Руссо та інших авторів. В уже 
згадуваному раніше листі до А. Мор-
рела Ч. Беккаріа писав: «...я всім 
зобов’язаний французьким книгам. 
П’ять років тому, після прочитання 
“Перських листів” (йдеться про працю 
Ш.-Л. Монтеск’є. — М. П.) я звернувся 
до вивчення філософії» [13, 23]. 
Предметом його вивчення, окрім зга-
даних праць французьких просвітите-
лів, були праці відомих філософів: 
Д. Юма, Т. Гоббса, Дж. Локка, 
Ф. Бе кона, які він ретельно вивчав і 
робив при цьому виписки і замітки. 
Особливу увагу Ч. Беккаріа приділяв 
вивченню праць Ш.-Л. Мон теск’є, 
якого він, судячи з книги «Про злочи-
ни та покарання», дуже поважав й ідеї 
якого багато в чому поділяв. У ній він 
прямо посилається на його праці як на 
одного зі своїх вчителів, називаючи 
його не інакше як «великий Монтеск’є» 
[3, 200] або «безсмертний президент 
Монтеск’є»1 [3, 197] (той певний 
пе ріод обіймав у Бордо успадковану 
від свого дядька посаду президента 
парламенту-установи, що виконувала 
судові та деякі інші функції у феодаль-
ній Франції. — М. П.) [13, 58]. Вивчення 
цих праць справило, як він сам писав, 
«переворот» у його свідомості. 

***
Обговорення на засіданнях гуртка 

міланських філософів передових 
поглядів та ідей просвітництва, а також 
(перебувала у протиріччі з ними) фео-
дальної соціально-правової дійсності у 
сфері кримінальної юстиції не лише в 
Ломбардії, а й у Європі, викликало 
бурхливі і гострі дискусії. На одному із 
засідань було прийнято рішення під-
готувати з цієї гострої проб леми книгу. 
З ініціативи П. Вері, і за спільною зго-
дою, для її написання був обраний 
Ч. Беккаріа як автор, який володіє гли-

бокими філософськими і юридичними 
знаннями, що має необхідний автор-
ський досвід написання наукових праць 
і чудову манеру письма — енергійну і 
пристрасну. Слід зазначити, що Ч. Бек-
каріа був непересічною особистістю. 
Судячи з відгуків його сучасників, а 
також дослідників його життя і твор-
чості, це був скромний, навіть інколи 
сором’язливий молодий чоловік, 
позбавлений «згубних пристрастей», 
які властиві аристократичній італій-
ській молоді того часу, нерідко мав сум-
ніви щодо своїх можливостей, але впев-
нений і наполегливий у своїх поглядах 
та уявленнях, який послідовно і при-
страсно сповідував ідеї добра і гума-
нізму. Погляди, які проголошувалися 
у працях французьких і англійських 
просвітителів і гуманістів, діяли на 
нього своєрідно — сприймалися ним 
вельми близько і гостро, оскільки він 
відрізнявся підвищеною чутливістю, 
яка поєднувалася, на думку професора 
Каламандреі — дослідника його життя 
і діяльності, з нестримною уявою. 
У той же час будь-які повідомлення 
про приниження людини, про її обра-
зи, несправедливості, тим більше про 
жорстоке з нею поводження, виклика-
ли у нього не лише співчуття, а й обу-
рення, яке завжди знаходило своє 
вираження у палкій і вишуканій крас-
номовній формі [13, 26–27]. Гостро 
реагуючи на несправедливість, Ч. Бек-
каріа завжди брав за взірець ідеали 
гуманізму і справедливості, розгля-
даючи щастя людини як благо, до 
якого має прагнути будь-яке суспіль-
ство, у тому числі і шляхом прийняття 
гуманних законів. Воістину велично 
звучать і в наш час його слова: «Ніде 
ще закони не написані безпристрасним 
дослідником людської природи, який 
направив би діяльність людської маси 
до єдиної мети і постійно мав би її на 
увазі, — а саме — якомога більше щастя 

1 Тут і надалі даються посилання на сторінки цього видання книги Ч. Беккаріа у перекладі М.  Ісаєва [3].
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для якомога більшої кількості людей» 
(курсив наш. — М. П.) [3, 77].

***
Написання головної праці свого 

жит тя — трактату «Про злочини та 
покарання» Ч. Беккаріа розпочав у 
березні 1763 р. Робота над книгою 
являла собою велику і дуже складну, 
копітку творчу працю. Ось як описує її 
в етюді «Значення Беккаріа в науці і в 
історії російського кримінального 
законодавства» С. Бєліков, який де кіль-
ка десятиліть вивчав його творчість, 
зазначав, що Беккаріа брався за перо 
тільки тоді, коли ідеї і почуття досить 
сильно хвилювали його. Спочатку він 
відчував крайню втому, впадав в апа-
тію і, перебуваючи в пригніченому 
стані духу, сумнівався, чи може закін-
чити розпочату працю. Прочитавши в 
колі друзів і переглянувши написане, 
він залишав рукопис П. Веррі, який 
взяв на себе обо в’язок переписування 
написаного текс ту [2, 181]. 

Методи роботи над книгою Ч. Бек-
каріа обирав різні. В одних випадках 
усамітнювався, щоб ретельно обдума-
ти план або формулювання майбут-
ньої книги. В інших — потребував 
товариства друзів, щоб ділитися з 
ними своїми ідеями і сумнівами, обго-
ворювати з ними ті чи інші положення 
книги, над якою працював. Критичні 
зауваження, судження та пропозиції 
друзів Чезаре записував, а вечорами 
обдумував їх, сідав і писав, писав. 
Багато положень увійшли до книги, 
народилися у свідомості автора в 
ре зультаті такого спілкування. Слід 
зазначити, що друзі, особливо П’єтро і 
Алесандро Веррі, брали участь в обго-
воренні проблем, що стосувалися теми 
праці, прагнули надати автору будь-
яке сприяння, підбадьорювали його, 
коли він скептично оцінював перспек-

тиви завершення цієї роботи. Таланту, 
пристрасній переконаності у правоті 
своїх поглядів та ідеалів, а також май-
стерності володіння пером, лаконіч-
ності й образності стилю письма самого 
Беккаріа світ зобо в’язаний появі пре-
красної книги «Про злочини та пока-
рання» [13, 28–35]. 

Працюючи над книгою, Ч. Беккаріа 
вкладав у неї всю пристрасть і почуття, 
які його опановували при осмисленні 
й оцінці жорстокості кримінальної 
юстиції, що бере свій початок як від 
публічної, так і від церковної влади. 
Піддаючи критиці цю нелюдськість, 
він, безумовно, розумів, що і сам може 
стати жертвою юстиції, яку критику-
вав, це не могло не зумовити особли-
вості викладу тих чи інших положень 
книги не конкретно, а дещо завуальо-
вано. У листі до А. Моррела (перекла-
дача його праці) він пояснював: «Коли 
я писав мою книгу, у мене перед очима 
стояли образи Галілея, Макіавеллі і 
Джанноне1. Я чув дзвін ланцюгів, які 
хиталися від марновірства, і крики 
фанатизму, які заглушали стогони 
істини. Вигляд цього жахливого видо-
вища змушував мене ніби прикривати 
світло хмарами. Я хотів бути захисни-
ком людства, але не бажав стати муче-
ником. Думка про необхідність затем-
нювати виклад іноді, змушувала мене 
робити це навіть без особливої потре-
би» [13, 51]. Разом з тим книга написа-
на чудовою, лаконічною та образною 
літературною мовою, у деяких випад-
ках в афористичній формі, розрахова-
на на максимальний вплив на свідо-
мість і почуття читача, до якого автор 
звертається зі своїми думками і пере-
живаннями, змушуючи його думати, 
співпереживати і сприймати ті ідеї, які 
він викладав. 

Робота над книгою була завершена 
у січні 1764 р. Ч. Беккаріа передав 

1 Італійські мислителі, що піддавалися гонінням і переслідуванням за ідеї і погляди, які не поділяли влада і 
церква того часу.
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рукопис П. Веррі, який направив його 
видавцеві Оберу в друкарню у м. Лі вор-
но (місто в Тоскані), де не існува ло 
цензури. Щоб уберегти Ч. Бек каріа від 
можливих переслідувань з боку світ-
ських і церковних властей, у зв’язку з 
тим, що в книзі порушувалися питан-
ня, які значною мірою зачіпають їх 
інтереси, його друзі вжили відповід-
них заходів безпеки — на титульному 
аркуші не було вказано ім’я автора, а 
як місце видання було зазначено 
Монако, столиця князівства, що пере-
бувало під французьким протектора-
том. Книга Ч. Беккаріа «Про злочини 
та покарання» накладом 520 екземпля-
рів була опублікована у липні 1764 р., 
доставлена в Мілан і стала надбанням 
читача [13, 34]. 

***
Праця складається зі звернення до 

читача («До того, хто читає»), корот-
кого вступу і 47 параграфів із ясними, 
простими і лаконічними заголовками: 
§ 1 «Походження покарань»; § 2 
«Право покарання»; § 3 Висновки; § 4 
«Тлумачення законів»; § 5 «Темнота 
законів»; § 6 «Відповідність між зло-
чином і покараннями»; § 7 «Мета пока-
рання» та ін. У книзі розглядається 
широке коло проблем соціально-пра-
вового характеру, що супроводжують-
ся глибоким аналізом, узагальненнями 
та висновками філософсько-етичного і 
правового характеру. Однак все ж 
основна увага приділяється пробле-
мам злочинів і покарань, кримінальної 
юстиції та кримінального правосуддя, 
які були надзвичайно злободенними у 
часи Ч. Беккаріа, але також зберегли 
актуальність і на наступних етапах 
розвитку людства [13, 54–55]. У звер-
ненні «До того, хто читає» автор пере-
конливо показує, що в Європі у XVIIІ ст. 
не було системи законодавства, яке 
могло б забезпечити справедливе пра-
восуддя. Негативно оцінюючи кодифі-

кований звід римського права імпера-
тора Юстиніана (VI ст.), яким керува-
лися суди і в XVIIІ ст., він називає їх 
«уривки законів древнього народу-
завойовника... зібрані дванадцять сто-
літь тому... перемішані зі звичаями 
лангобардів і приховані в купі фоліан-
тів, наповнених заплутаними тлума-
ченнями приватних осіб...». При цьому 
Ч. Беккаріа різко критикує середньо-
вічних юристів (Карпцовіуса, Кларуса, 
Фарінація), які зі «злісною догідливіс-
тю чимало потрудилися над вдоскона-
ленням системи свавілля та насиль-
ства, які існували в кримінальних 
судах» [3, 69]. 

Як противник жорстокості і деспо-
тизму в галузі кримінального судочин-
ства, а також прагнучи до обмеження 
феодального свавілля і судового безза-
коння, Ч. Беккаріа вже в той час про-
голошував, що «тільки закони можуть 
встановлювати покарання за злочини, 
і, що право їх видавати може належати 
тільки законодавцю як представнику 
всього суспільства...» [3, 83–84]. Поді-
ляючи теорію Ш.-Л. Монтеск’є і 
Дж. Локка про поділ влади на законо-
давчу, судову і виконавчу, він виділяв 
як відособлені сфери влади законодав-
чу і судову і вважав, що вирішувати 
питання про те, чи мало місце пору-
шення закону, може тільки суддя як 
представник судової влади. У той же 
час він стверджував, що жоден суддя 
не вправі самостійно встановлювати 
покарання за ті чи інші діяння для 
інших членів суспільства, і що «з жод-
них міркувань суспільного блага суддя 
не може підвищувати покарання, вста-
новлене законом за злочини» [3, 84]. 
Ч. Бек каріа категорично виступав 
проти правила, згідно з яким при 
застосуванні кримінальних законів 
слід керуватися не буквою, а духом 
закону, що «ставить підсудного в 
залежність від пристрастей і слабкос-
тей судді, від його ставлення до потер-
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пілого». Він пропонував принцип, 
згідно з яким тлумачити кримінальні 
закони може тільки сам законодавець, 
а суддя обмежений лише правом розі-
брати дії громадян і вирішити — «чи 
відповідають вони писаному закону чи 
ні». Як рішучий прихильник дотри-
мання принципу законності в кримі-
нальному судочинстві, він писав: 
«Невигоди від суворого дотримання 
букви кримінального закону незначні 
порівняно з невигодами, які породжу-
ються його тлумаченням (суддею)» 
[3, 88]. Тут же автор рішуче висловлю-
ється проти свободи суддівського роз-
суду «першоосновою» суддівського 
свавілля. Одночасно він дає досить 
чіткі, логічно-аргументовані рекомен-
дації (які, безсумнівно, мають прак-
тичне значення і в наш час. — М. П.), 
що виключають при здійсненні право-
суддя довільне застосування кримі-
нального закону —  відносно кожного 
злочину суддя повинен зробити пра-
вильний висновок: гіпотеза — загаль-
ний закон, диспозиція — діяння, вчине-
не згідно або не згідно із законом, санк-
ція — свобода чи покарання [3, 87]. 

У своїй праці Ч. Беккаріа, розгля-
даючи загальні проблеми злочину, що 
є предметом розгляду кримінального 
суду, висловлював при цьому низку 
суджень, які мають глибоко наукове, 
навіть фундаментальне значення для 
теорії та практики кримінального 
права. По-перше, кримінальному пере-
слідуванню, на його думку, повинні 
піддаватися тільки дії, а не слова 
людей [щоправда, як аргумент він 
наводить лише докази процесуального 
характеру: «набагато легше обмовити 
людину, посилаючись не так на її дії, а 
на її слова»] [3, 116]. По-друге, «міри-
лом» (сутністю. — М. П.) злочинів є, на 
його переконання, не наміри осіб, які 
їх вчинили, не гідності потерпілого, не 
тяжкість гріха, а «єдиним та істинним 
їх мірилом є шкода, яку вони запо-

діюють нації» (курсив наш. — М. П.) 
[3, 97]. Сформульовані автором поло-
ження мають надзвичайне [за висло-
вом Ф. Решетнікова, «історичне»] 
[13, 61] значення, оскільки обмежують 
сферу кримінальної відповідальності і, 
отже, покарання не намірами (погля-
дами, умонастроями) людей, а їх діями 
(діяннями. — М. П.), причому тяжкість 
відповідальності ставиться у залеж-
ність від основоположного критерію — 
об’єктивної шко ди (її характеру і 
рівня), яку заподіює суспільству зло-
чин [3, 100]. Розглянуті позиції автора 
і запропоновані ним рішення мають 
дуже важливе значення і в наш час при 
вирішенні важливих питань як у 
законо творчості, так і в правозастосу-
ванні. 

Як послідовний гуманіст Ч. Бекка-
ріа наполягав на обмеженні кола діянь, 
визнаних злочинами. Одночасно він 
приділяє велику увагу аналізу пока-
рань, домагаючись їх загального 
по м’якшення. Причому робить спробу 
вирішення проблеми «про право 
покарання», що має загальнофілософ-
ське значення. Відкидаючи сформо-
вані до того часу традиційні теорії, які 
обґрунтовували право на покарання 
релігійним началом (законом божим) 
або природним правом монарха кара-
ти за порушення його законів, 
Ч. Беккаріа, спираючись на теорію 
«суспільного договору» Ж.-Ж. Руссо, 
обґрунтовує «право карати за зло-
чин» необхідністю «захищати “загаль-
не благо” як предмет “суспільного 
договору людей” від посягань з боку 
окремих осіб, аби при цьому були 
забезпечені як безпека, так і свобода 
громадян» [3, 81–83]. Він підсумовує, 
що покарання може застосовуватися 
лише тоді, коли воно обумовлене 
крайньою необхідністю [3, 81] захис-
тити інтереси суспільства від шкоди, 
яку злочин заподіює загальному благу 
[3, 81–82]. 
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Особливістю дослідження у праці 
категорій «злочин» і «покарання» є те, 
що вони розглядаються не відокремле-
но, а в безпосередньому зв’язку. Тут 
мож на виокремити два принципових 
положення, які автор відстоював. 
По-перше, рівність громадян перед 
законом при призначенні покарання за 
скоєний злочин. Ч. Беккаріа писав, що 
«мірою покарання, призначеного і дво-
рянину і плебею, є не чутливість 
винного, завдяки відмінностям у вихо-
ванні», а «шкода, заподіяна суспіль-
ству, а ця шкода більша, якщо запо-
діяна особою, яка більше викохана 
(жадана) долею» [3, 146]. По-друге, він 
наполягав на принципі «пропорцій-
ності злочину і покарання», керу ючись 
при цьому міркуваннями «загальної 
користі», відповідно до якої для того, 
щоб злочини не вчинялися, необхідно, 
щоб перешкоди, які стримують людей 
від злочинів (йдеться про покарання 
як засіб попередження злочинів. — 
М. П.), повинні бути тим сильнішими, 
чим важливішим є порушуване благо і 
чим сильнішим спонукання до вчи-
нення злочинів. Отже, на думку 
Ч. Беккаріа, повинна бути співмірність 
між злочинами і покараннями [3, 93]. 
Розви ваючи цю ідею, автор книги про-
понує створити і загальні «сходи зло-
чинів і покарань», де розміщувалися б, 
з одного боку, всі злочини, від вищої 
сходинки — тих, які руйнують безпо-
середньо саме суспільство, — до ниж-
чої — тих, які полягають у порушенні 
прав приватної особи, а з другого — від 
найбільш тяжкого до найбільш легко-
го. Така градація злочинів і покарань, 
на його думку, повинна бути, зокрема, 
спонукальним мотивом для злочинця, 
який зважився на злочинне зазіхання, 
утриматися від вчинення більш тяж-
кого злочину. Він також вважав, що 
характер покарання повинен відпові-
дати природі злочину: злочини проти 
майна повинні піддаватися майновим 

покаранням, а злочини проти особис-
тості — тільки особистим покаранням. 
При цьому він різко виступав проти 
права «знатних і багатих» відкупитися 
грошима за злочини проти особистос-
ті, якщо потерпілими виявилися 
«слабкі і бідні» [3, 143–144]. Цей під-
хід, на думку Ч. Беккаріа, забезпечував 
би більшу ефективність покарання і 
його справедливість, виступав би 
од нією з гарантій проти свавілля суду. 

Розглядаючи покарання як немину-
чий і негативний наслідок злочину, 
Ч. Беккаріа водночас різко критикував 
його зайву жорстокість. Він писав: 
«Чим жорстокішими стають покаран-
ня, тим більше озлоблюються душі 
людей» і «завжди жива сила пристрас-
тей призводить до того, що після сотні 
років жорстоких покарань колесуван-
ня (кваліфікований вид страти. — 
М. П.) вселяє не більше страху, ніж 
раніше вселяла в’язниця» [3, 161]. 
Жорстокості покарання він протиста-
вить, як більш ефективний засіб, його 
неминучість: «враження справляє — 
писав він, — не стільки суворість пока-
рання, скільки його неминучість» 
[3, 159–160] і пропонує перенести 
акцент кримінально-правової репресії 
від прийняття все більш суворих зако-
нів на посилення «пильності властей» 
і «невблаганності суддів», що застосо-
вує відповідні «лагідні закони». «Впев-
неність у неминучості хоча б і помір-
ного покарання справить завжди біль-
ше враження, — стверджує Ч. Бек ка-
ріа, — ніж страх перед іншим більш 
жорстоким, але таким, що супроводжу-
ється надією на безкарність» [3, 160]. 
Сформульований таким чином підхід, 
який суттєво коригував кримінально-
правову політику, не може, звісно, не 
враховуватися і сьогодні як у законо-
творчості, так і в правозастосуванні. 

Розглядаючи питання про цілі 
покарання, Ч. Беккаріа рішуче відмо-
вився від теорії, яка домінувала в той 
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час. Згідно з нею залякування визна-
валося як основна та самостійна мета 
покарання, що досягається шляхом 
жорстокої розправи, катувань і мук, 
заподіюються винному як «засоби від-
плати і спокутування гріха» і скоєного 
злочину. Він писав: «…мета покарань 
полягає не в катуванні і мученні люди-
ни», а «лише в тому, щоб перешкодити 
винному знову завдати шкоду суспіль-
ству й утримати інших від здійснення 
того ж» [3, 112]. Інакше кажучи, вже в 
той час він висував ідеї індивідуальної 
(приватної) і загальної (генеральної) 
превенції як цілей покарання. Розгля-
даючи покарання через «призму» 
гуманістичних ідей, він запропонував 
таку систему покарань, яка відрізняла-
ся в той час беззаперечною прогресив-
ністю порівняно з феодальним правом, 
хоча і зберігала риси останнього. 

Особливої уваги заслуговують 
по гляди Ч. Беккаріа на смертну кару 
як вид покарання, що мала широке 
поширення у часи Середньовіччя. Він 
категорично виступав проти цього 
виду покарання, хоча висловлювання 
подібних ідей у той час були пов’язані 
із загрозою і для його власного життя. 
«Що це за право вбивати собі подіб-
них, присвоєне людьми?» — запитував 
він. Піддаючи скрупульозному і всебіч-
ному аналізу це покарання [3, 164–177], 
він стверджує, що смертна кара не 
може бути правом і не є таким, він ого-
лошує її «війною нації з громадяни-
ном, яка вважала за необхідне або корис-
не знищити його життя» [3, 164–165]. 
На підтвердження своїх поглядів 
Ч. Бекаріа наводить історичний досвід 
«римських громадян», які на деякий 
час скасовували смертну кару, а також 
«двадцять років царювання “імперат-
риці Московії — Єлизавети”, що пода-
ла отцям народів знаменитий приклад, 
який прирівнювався до, щонайменше, 
багатьох перемог, куплених кров’ю 
синів вітчизни» [3, 166]. Ч. Бек каріа 

переконливо показав у своїй книзі 
безглуздість і непотрібність смертної 
кари. Його аргументи були перекон-
ливі і незаперечні, що стало підста-
вою для звернення у своїй праці до 
добродійних монархів, що сидять на 
престолах Європи, із закликом при-
слухатися до його думки [3, 176–177]. 
По суті це було одним із перших таких 
серйозних й аргументованих виступів 
проти смертної кари. У подальшому 
воно поклало початок руху аболіціо-
ністів смертної кари як виду покаран-
ня — прихильників її скасування. 
Резуль татом цього руху, натхненни-
ком та ідеологом якого, безперечно, 
слід вважати Ч. Бек ка ріа, є, як відомо, 
скасування страти як виду покарання 
у переважній більшості держав світу, 
зокрема і в Україні. 

Гуманізація покарання, яку відсто-
ював Ч. Беккаріа, без руйнування фео-
дальної судової системи та кардиналь-
ної зміни принципів кримінального 
процесу, звичайно, не могла дати очі-
куваних результатів. Цю обставину він 
добре розумів, і тому приділив значну 
увагу у своїй праці проблемам кримі-
нального процесу та правосуддя, що 
мали на той час «інквізиційний харак-
тер». Вчені ствер джують, що якщо 
злочин доведено, то лише в такому 
випадку за нього можна призначити 
покарання, встановлене законом. При 
цьому він вже в ті часи пропонував 
виходити з презумпції невинуватості 
обвинуваченого, поки його провина не 
буде встановлена судовим вироком. 
Ч. Бекаріа писав: «Ніхто не може бути 
названий злочинцем, доки не винесено 
обвинувальний вирок» [3, 124].

Відомо, наріжним і відправним 
положенням феодального правосуддя 
було визнання обвинуваченого у 
скоєн ні злочину, що розглядалося як 
«цариця доказів», а основним спосо-
бом отримання цього доказу було 
«катування». Ч. Беккаріа різко висту-
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пив проти катування як засобу вста-
новлення істини в кримінальному 
суді. Він називав її «уявним осередком 
істини, гідного людожерів...» [3, 125], 
«безчесним способом відкриття істи-
ни, що є понині збереженим 
пам’ятником древнього і дикого зако-
нодавства...» [3, 128]. Він писав, що 
«обвинувачений, який не пережив 
болю (від тортури. — М. П.), визнає 
себе винним у надії припинити страж-
дання. Будь-яка різниця між винним і 
невинним зникає завдяки тому самому 
засобу, який вважається призначеним 
для встановлення цієї відмінності» [3, 
129]. Тим самим він аргументовано 
заперечував і спростовував тортури як 
засіб визнання підсудним провини і 
встановлення істини у кримінальній 
справі і переконливо доводив, що її 
засто сування суперечить вимогам 
гуман ності і людяності. 

Не оминає Ч. Беккаріа увагою і 
питання оцінки свідчень свідків (запро-
понував та обґрунтував принцип їх 
рівності, навіть при відмінностях у 
становій приналежності, а також неза-
лежно від статі, віку, віросповідання); 
їх достовірність, безвідносно до тяж-
кості скоєних злочинів; сформулював 
пропозиції про вдосконалення діяль-
ності суду, його складу, виконання 
покарань тощо. З усіх цих та інших 
питань він висловив оригінальні, що і 
в наш час становлять інтерес, погляди 
і рішення. 

Аналізуючи злочини, Ч. Беккаріа 
не обмежувався розглядом покарання 
як засобу боротьби з ними, а приділяв 
також значну увагу попередженню 
злочинів. Він вважав (і з цим не можна 
не погодитися. — М. П.), що остаточне 
викорінення злочинів неможливе, бо 
вони породжуються «загальною бороть-
бою людських пристрастей, а це 
боротьба вічна, як вічні і незмінні 
почуття людей» [3, 93]. Однак при 
цьому він залишався оптимістом і вва-

жав, що за допомогою різних заходів 
злочинність можна скоротити, а багато 
зі злочинів — попередити. Серед захо-
дів їх попередження він особливо 
ви окремлював законодавчу діяльність, 
надаючи їй перевагу перед покаран-
ням. Ч. Беккаріа писав: «Краще попе-
реджати злочини, ніж карати. 
У цьому — головна мета будь-якого 
доброго законодавця...» [3, 222]. Най-
важ ливішою умовою попередження 
злочинів він вважав законодавчу 
діяльність з обмеження кола діянь, 
визнаних злочинними і караними за 
рахунок тих «байдужих дій, які в пога-
них законах називаються злочинами» 
[3, 223]. 

Попередження злочинів Ч. Беккаріа 
пов’язував і з поширенням освіти і 
писемності, завдяки яким, на його 
думку, — «зменшилася в Європі жор-
стокість злочинів, які змушували 
тремтіти наших предків...» [3, 91–92]. 
Просвітництво перетворює людей, як 
він справедливо вважав, у менш жор-
стоких, більш людинолюбних і більш 
терпимих до слабкостей і помилок 
інших членів спільноти. У зв’язку з 
цим особливу увагу він приділяв знан-
ню законів, «хранителем яких», вна-
слідок друкарства, «стало все суспіль-
ство, а не тільки деякі особи» [3, 91]. 
Знання законів, на його думку, попе-
реджає злочини. «Чим більше осіб, які 
розуміють священне Уложення зако-
нів і зберігають його у себе, тим менше 
буде злочинів». «Незнання і неточне 
уявлення про покарання, без сумніву, 
посилює красномовство пристрас-
тей» — писав він [3, 91]. Ясність, про-
стоту і доступність законів Ч. Беккаріа 
обґрунтовано розглядав як необхідну 
умову їхнього розуміння, знання і 
дотримання, що й повинно бути реаль-
ним забезпеченням і вираженням їх 
попереджувальної ролі (природно, це 
положення є незапе речним і в наш 
час. — М. П.). 
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***
Вихід у світ праці Ч. Беккаріа «Про 

злочини та покарання» мав несподіва-
ний і небачено великий успіх. «Вся 
нинішня Європа була вражена і схви-
льована цією книгою — писав у 1863 р. 
С. Бєліков, — появу якої потрібно вва-
жати подією в історії цивілізації» [1, 74]. 
Написана італійською мовою вона 
привернула увагу людей, які належали 
до різних верств суспільства у багатьох 
державах тодішньої Італії. Підтвер-
дженням цього є вихід другого видан-
ня книги у тому ж 1764 р., у 1765 р. — 
третього і четвертого, в 1766 р. — 
п’ятого і шостого видань. 

Про популярність праці Ч. Беккаріа 
і зростання інтересу до неї свідчать, 
зокрема, її переклади іноземними 
мовами. Першим був переклад на 
французьку мову, який здійснив абат 
А. Морелло. Ця книга вийшла у світ у 
1765 р. Протягом лише 1766 р. цей 
переклад книги витримав сім видань1. 
У подальшому книга виходила фран-
цузькою мовою і в інших перекладах. 
У 1767 р. працю Ч. Беккаріа опубліку-
вали німецькою мовою, у 1768 р. — 
голландською, у 1772 р. — польською, 
у 1774 р. — іспанською, у 1796 р. — дат-
ською, у 1802 р. — новогрецькою. На 
американському континенті книга 
була надрукована у Філадельфії в 
англій ському перекладі в 1778 р. 
[2, 79–80]. У наступні роки книга 
Ч. Бек каріа видавалася й іншими 
мовами у різних країнах світу і 
не одноразово перевидавалася. 

У Росії російською мовою книга 
Ч. Беккаріа «Про злочини та покаран-
ня» була опублікована у 1803 р. у пере-
кладі Д. Язикова з французької 
(у попередньому перекладі з італій-

ської на французьку А. Мореллі), під 
назвою «Беккаріа. Розмірковування 
про злочини та покарання». Через три 
роки, в 1806 р. праця Ч. Беккаріа була 
опублікована у перекладі А. Хрущова з 
італійської (з п’ятого видання книги). 
У 1878 р. у перекладі І. Соболєва з іта-
лійської (туринське видання 1853 р.) 
під назвою «Цезар Беккаріа. “Про зло-
чини та покарання”». У 1879 р. у пере-
кладі С. Зарудного (одного з головних 
діячів із проведення судової реформи 
1864 р. у Росії) з італійської була опуб-
лікована під назвою «Беккаріа. Про 
злочини та покарання в порівнянні 
з главою Х “Наказу” Катерини ІІ і з 
сучасними законами», в якій паралель-
но з текстом книги Ч. Беккаріа 
С. Зарудний наводить як порівняння 
відповідні тексти з «Наказу» Катерини 
ІІ 1767 р. та інших законів. Нарешті, у 
дореволюційний час, в 1889 р., у пере-
кладі С. Бєлікова з італійської, була 
опублікована праця під назвою 
«Маркіз Беккаріа. Про злочини та 
покарання», в якій окрім тексту був 
вміщений розгорнутий «Етюд» про 
книгу та її автора [2, 159–232]. Після 
революції, у радянський час, у 1939 р. 
радянський вчений, видатний фахі-
вець у галузі кримінального права, 
професор М. Ісаєв опублікував у 
перек ладі з італійської (якою він чудо-
во володів, був автором перекладу 
низки праць із кримі нального права з 
італійської мови на російську) з 
п’ятого італійського ви дання (автор 
перекладу назвав його «канонічним», 
оскільки його було складено за планом 
самого Ч. Беккаріа і з його доповнен-
нями) працю «Чезаре Беккаріа. Про 
злочини та покарання» (М., 1939 р.) в 
якій текс ту книги [9, 177–412] переду-
вав ґрунтовний «Історико-біографіч-

1 Переклад книги Ч. Беккаріа «Про злочини та покарання» з італійської мови на французьку був зроблений 
абатом А. Морелле «надмірно вільно». Він переставив (виходячи з французького розуміння) порядок 
параграфів, більше того, «шматки» з одних параграфів він переставив в інші. Словом, А. Мореллі в своєму 
перекладі дав абсолютно нову редакцію книги Ч. Беккаріа. Багато фахівців, які займалися перекладом праці 
Ч. Беккаріа, дали критичну, і переважно негативну, оцінку цього перекладу [9, 103–111]. 
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ний нарис» життя, діяльності та твор-
чості Ч. Бек каріа1 [9, 5–176].

***
Історичне значення книги Ч. Бек-

каріа «Про злочини та покарання» є 
багатогранним, ідеї, принципи і погля-
ди, які в ній викладені, важливі не для 
окремої народності, нації чи держави, 
а для всього людства. В узагальненому 
вигляді вони можуть бути представле-
ні таким чином. По-перше, він піддав 
різкій критиці систему феодального 
законодавства і кримінального судо-
чинства, тим самим багато в чому 
сприяючи їх руйнуванню, докорінній 
зміні та заміні новим правом й інсти-
тутами. По-друге, Ч. Беккаріа розро-
бив і виклав нові демократичні і гуман-
ні ідеї і принципи, на яких повин ні 
ґрунтуватися кримінальне право, кри-
мінальний процес та система кримі-
нального правосуддя. 

Але перш за все слід наголосити на 
надзвичайно великому впливі цієї 
книги на суспільну свідомість, особли-
во на правосвідомість народів багатьох 
країн світу. Так, у 1893 р. П. Левенсон 
у біографічному нарисі про Ч. Беккаріа 
писав про його книгу: «...не було гра-
мотної людини в Італії, яка б не читала 
його трактат “Dei delictti”. Навіть люди, 
які цікавляться наукою найменше, як, 
наприклад, кардинали і прелати, зачи-
тувалися його твором. Не витонченіс-
тю слова, не художньо обробленими 
переходами завоював він загальні сим-
патії, а щирістю переконання, силою 
натхнення слова, гарячим бажанням 
добра ближньому» [10, 49]. Із перекла-
дом книги на французьку мову в 
1766 р. Беккаріа і його праця здобу-
вають європейську популярність. 
У вересні 1766 р. виходить у світ праця 

Вольтера «Коментар до книги “Про 
злочини та покарання”», в якій вели-
кий французький мислитель, разом із 
коментарями до деяких параграфів 
книги Ч. Беккаріа, розвинув низку 
своїх власних ідей про злочини, акцен-
туючи увагу на тих із них, за які пере-
слідувала церква за допомогою фео-
дального суду, і на злочини, породжені 
релігійним фанатизмом [4, 63–114]. 
«Коментар», перекладений багатьма 
мовами, став ніби «супутником» книги 
Ч. Беккаріа і багато в чому сприяв її 
тріумфу в усьому світі. На запрошення 
перекладача книги А. Моррела, а 
та кож французьких філософів-енцик-
лопедистів восени 1766 р. відбулася 
поїздка Ч. Беккаріа в Париж, де його 
тепло і з захопленням зустріли Д. Дід-
ро, Ж. д’Аламбер, К. Гельвецій, барон 
П. Гольбах та ін. Зустрічі та спілкуван-
ня з настільки знаменитими людьми 
були дуже змістовні і взаємно корисні. 
Популярність його ідей, викладених у 
книзі «Про злочини та покарання», все 
більше і більше поширювалася. 
У 1778 р. була опублікована книга 
німецького гуманіста і просвітителя 
К. Гомеля «Безсмертна праця пана 
маркіза Беккаріа про злочини та пока-
рання», яка містила коментарі до трак-
тату і розвивала ідеї автора. Авторитет 
і популярність Ч. Беккаріа і його книги 
стали відомі й «освіченим монархам» 
Європи: одні з них робили спроби реа-
лізувати деякі його ідеї в законодав-
стві, другі переписувалися, треті запро-
шували його в свою країну. Так, імпе-
ратриця Росії Кате рина II (Ве лика) в 
1766–1767 рр. запрошувала Ч. Беккаріа 
приїхати в Росію, на що він, за пора-
дою друзів і наполяганням властей 
Мілана, не погодився. Однак Катерина 
II прагнула набути популярності 

1 Авторитетний дослідник життя і творчості Ч. Беккаріа, видатний вчений у галузі кримінального права та 
кримінології, доктор юридичних наук професор Ф. Решетніков писав: «Можна з упевненістю сказати, що 
переведення М. Ісаєва — найкращий з усіх російських перекладів книги “Про злочини та покарання”, і, як нам 
видається, в осяжному майбутньому може виникнути лише потреба в його перевиданні, і аж ніяк не в заміні 
будь-яким або іншим перекладом» [13, 108]. 
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«освіченого монарха», любила назива-
ти себе «ученицею Вольтера», сама 
визнала, що в її «Наказі комісії про 
складання проекту нового уложення» 
«велика частина являє собою витяги з 
“Духа законів”1 президента Монтеск’є 
і з твору “Про злочини та покарання” 
маркіза Беккаріа»2, що підтвердив у 
своїх дослі дженнях С. Бєліков [2, 87]. 

Захоплені відгуки про книгу та ідеї, 
які були в ній викладені, не залишили-
ся, однак, непоміченими владою і 
церквою, які неодмінно намагалися 
перекрутити її зміст і дати негативну 
оцінку. Праця Ч. Беккаріа опинилася у 
центрі запеклої полеміки, в якій її 
захопленим оцінками протистояли 
принизливі висловлювання та безпід-
ставні звинувачення. У Венеції, де 
панувало свавілля інквізиторської 
«Ради десяти», яка підтримувала 
жорстокий режим олігархії, книга 
Ч. Бек каріа була заборонена під стра-
хом смертної кари. Саме у Венеції в 
1765 р. з’явився перший ворожий від-
гук на книгу Ч. Беккаріа — брошура 
монаха Факінеї «Зауваження та спо-
стереження про книгу, під заголовком 
“Про злочини та покарання”». У ній 
автор в цілому без необхідних підстав, 
негативно відгукуючись про працю 
Ч. Бек каріа, виступав проти всіх його 
передових і гуманних ідей і поглядів: 
відстоював таємні доноси, тортури 
підозрюваних, свавілля суддів, тілесні 
покарання, смертну кару і багато іншо-
го, що критикував Ч. Беккаріа і проти 
чого він виступав. Члени «Кафе», 
отримавши екземпляр памфлету Факі-
неї вирішили підготувати на нього від-
повідь. Брати Веррі дали гідну відпо-
відь: у критичному і за змістом, і за 

формою творі (опублікованому у тому 
ж 1765 р.) переконливо спростували 
всю неспроможність критики і домис-
лів Факінеї [9, 82–96]. Були й інші 
«напади» і наклепи на книгу Ч. Бек-
каріа і її автора. Однак вони виявили-
ся неспроможними і нікчемними 
перед величчю і переконливістю пере-
дових і гуманних ідей і поглядів, 
висловлених у трактаті «Про злочини 
та покарання», що підтвердив істо-
ричний хід розвитку ідей і поглядів, а 
також реформування системи кримі-
нальної юстиції країн усього світу. 

Книга Ч. Беккаріа разом із працями 
Ш.-Л. Монтеск’є, Вольтера, Ж.-Ж. Рус-
со, Д. Дідро та інших енциклопедистів 
міцно увійшла в ідейно-теоретичний 
арсенал просвітництва XVIII ст., яке 
багато в чому підготувало Велику 
французьку революцію 1789–1794 рр. 
Значення ідей Ч. Беккаріа полягає у 
тому, що він не лише розкрив всі вади 
й антилюдяність феодальної кримі-
нальної юстиції, що стало пристрас-
ним закликом до її руйнування, а й 
запропонував вельми позитивну про-
граму перетворень у сфері законодав-
ства і системи кримінального право-
суддя, заснованих на принципах спра-
ведливості, рівноправності і гуманізму. 
Багато його ідей знайшли своє відоб-
раження у Декларації прав людини і 
громадянина, ухваленій Установчими 
зборами Франції 26 серпня 1789 р. у 
вигляді правових принципів, здійснен-
ня яких укладачі Декларації вважали 
однією з центральних завдань Рево-
люції. Серед них: забезпечення закон-
ності при відправленні кримінального 
правосуддя, рівність громадян перед 
законом, здійснення кримінальної 

1 «Освіченість» Катерини II не виключала того факту, що за всі роки її царювання на підставі затвердженого 
нею в 1762 р. «довідки» Таємної розшукових справ канцелярії під назвою «Обряд как обвиняемый пытается», 
«особливо люто застосовувалися найжорстокіші тортури», які повинні були «видобувати зізнання у скоєнні 
злочинів у винного і невинного, який накликав на себе підозри в найменшому замаху на самодержавну владу 
і кріпосне право». Жалуваною грамотою 1785 р. дворяни від застосування тортур й тілесних покарань були 
звільнені [15, 720–721].
2 Слід наголосити, що Катерина II не включила в текст «Наказу» жодного судження Ч. Беккаріа з його книги, 
яке суперечило б самодержавству і деспотизму кримінальної юстиції царської Росії.
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репресії лише у передбачених законом 
формах, презумпція невинуватості, 
обмеження кола діянь, визнаних зло-
чинами, заборона застосовувати пока-
рання, не передбачені законом та ін. 
[12, 53–54]. Справедливо з цього при-
воду писав Ф. Решетніков, що в Декла-
рації не згадується ім’я Ч. Беккаріа та 
інших просвітителів, але автор книги 
«Про злочини та покарання» по праву 
може бути названий одним із натхнен-
ників цього програмного акта, який 
відіграв важливу роль в історії не лише 
Франції, а й усього революційного 
руху в Європі кінця XVIII — початку 
ХІХ ст. [13, 89]. Погляди Ч. Бек каріа 
знайшли своє відображення у книзі 
Ж.-П. Марата «План кримінального 
законодавства»; використовувалися у 
виступах М. Робесп’єра в Установчих 
зборах проти смертної кари за «загаль-
нокримінальні злочини», а також у 
доповіді Л. Лепелетьє, автора фран-
цузького Кримінального кодексу 
1791 р., про проект цього кодексу. 
Показово, що принципи кримінального 
права, сформульовані Ч. Беккаріа у 
його книзі, залишили серйозний відби-
ток на кримінальному законодавстві 
революційної Франції (у Кримі наль-
ному кодексі 1791 р.), а в подальшому, 
хоча й зі значними змінами, були 
покладені в основу Кримі наль ного 
кодексу Франції 1810 р. [13, 88–89]. 

Ідеї Ч. Бекаріа були досить відомі 
і сприймалися багатьма прогресивно 
мислячими людьми в Росії: О. Ради-
щевим, О. Щедріним, декабристами, 
провідними юристами та державними 
діячами, які стояли біля витоків судо-
вої реформи в Росії 1864 р. і розроби-
ли систему законодавства щодо її 
здій с нен ня [5, 11–44; 7, 60–65]. 

***
Переконливість і правота ідей і 

поглядів Ч. Беккаріа, викладених у 

трактаті «Про злочини та покарання», 
проявилася безпосередньо у їх впливі 
на законодавство багатьох держав. 
Низка із них були втілені в закони та 
інші нормативні акти ще за його 
життя1. Так, за розпорядженням «осві-
ченого монарха» Великого герцогства 
Тосканського П. Леопольда вже з 
1765 р. було припинено смертні кари і 
катування, а з 1786 р. за новим Кримі-
нальним кодексом Тоскани вже від-
крито проголошувалося «остаточне 
скасування смертної кари і катування 
як непотрібні для охорони суспіль-
ства». У 1772 р. шведський король Гус-
тав своїм декретом заборонив застосу-
вання тортур, а в 1779 р. спеціальним 
ордонансом скасував смертну кару 
(зберігши її лише за зраду і батько-
вбивство) і при цьому прямо послався 
на книгу «Про злочини та покарання» 
як на джерело його гуманних рішень. 
Але по-справжньому втілення ідей 
Ч. Беккаріа, висловлених у його книзі, 
в законодавство почалося після 
Великої французької революції, і вслід 
за нею революційних перетворень у 
багатьох країнах світу, що знайшло 
своє вираження у реформуванні зако-
нодавства цих країн у сфері кримі-
нального права і кримінального про-
цесу [13, 86–88]. 

Звичайно, ідеї Ч. Беккаріа реалізо-
вувалися непросто, мала місце велика, 
а іноді й запекла протидія з боку мож-
новладців. Але все ж вони прокладали 
собі дорогу, отримували життя, хоча і 
через значний проміжок часу. Так, у 
Росії катування підозрюваних було 
скасовано Олександром І у 1801 р., 
тілесні покарання: виривання нізд-
рів — у 1817 р., покарання батогом — у 
1845 р., остаточно проголошено скасу-
вання тілесних покарань у 1863 р. 
(хоча і в подальшому їх дозволялося 
застосовувати до селян, солдат та 

1 Ч. Беккаріа помер 28 листопада 1794 р. на 57-му році життя у себе вдома. Смерть настала від паралічу серця.
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засланих) [2, 228]. Низка демократич-
них ідей Ч. Беккаріа у галузі кримі-
нального правосуддя були реалізовані 
в Росії в процесі судової реформи 
1864 р. у Судових статутах, а в галузі 
кримінального права — в Уложенні про 
покарання кримінальних та ви прав них 
1845 р. і в наступних його редак ціях 
1866 р. і 1885 р., у Кримі нальному уло-
женні 1903 р. [17, 472–526]. Протягом 
XIX і XX ст. у законодавстві багатьох 
країн світу тією чи іншою мірою вра-
ховувалися і знайшли втілення ідеї, 
принципи і положення, висловлені 
Ч. Беккаріа у його знаменитому трак-
таті. У наш час вони багато в чому 
успішно реалізуються у більшості 
країн світу в системах національного 
законодавства, у низці документів між-
народно-правового харак те ру щодо 
захисту прав і свобод людини і громадя-
нина, а також у міжнародних судах: 
в Європейському суді з прав людини, 
в Міжнародному кримінальному суді 
та ін.

***
Особливо великий вплив зробили 

ідеї, принципи і положення, сформу-
льовані Ч. Беккаріа в його трактаті, на 
розвиток юридичної науки у сфері 
боротьби зі злочинністю: на кримі-
нальне право, кримінальний процес, 
кримінологію. На особливу відзнаку 
заслуговує категорична прихильність 
Ч. Беккаріа до неухильного дотриман-
ня принципу законності в криміналь-
ному судочинстві. І нині цей принцип, 
який розвиває принцип «верховенства 
права», є домінуючим і його реалізація 
розглядається як необхідна умова 
дотримання прав і свобод людини і 
громадянина. 

Знову наголосимо, що Ч. Беккаріа, 
поряд із Ш.-Л. Монтеск’є, Вольтером, 
Ж.-П. Маратом та іншими філософа-
ми-просвітителями були основопо-
ложниками освітньо-гуманістичного 

напряму в кримінальному праві [6; 12; 
13, 109–113]. Він не лише різко гань-
бив і заперечував кримінальне зако-
нодавство феодалізму, а й проголошу-
вав демократичні і гуманні ідеї, які 
повин ні були бути покладені в основу 
нового кримінального права, яке мало 
прийти на заміну старого (до речі, цей 
напрям передував і класичній школі 
кримінального права і багато в чому 
вплинув на її розвиток у гумані-
стичному аспекті). Провідний україн-
ський вчений-криміналіст, професор 
М. Чу бин ський справедливо зазначав, 
що саме після Ч. Беккаріа широко роз-
вивається могутній реформаторський 
рух, який, врешті-решт, змів старий лад 
кримінального правосуддя і викликав 
створення нового ладу, різко протилеж-
ного попередньому за своїми принци-
пами та організацією [16, 136, 218].

Ч. Беккаріа розробив нові підходи 
до розуміння злочину і покарання, 
акцентував увагу на тому, що кримі-
нальні закони повинні узгоджуватися 
із законами моральними. Аналіз цього 
органічного зв’язку (кримінального 
права і моралі. — М. П.) дав йому під-
ставу, — писав Б. Ошерович, — висту-
пити проти жорстоких покарань 
порушників закону і побудувати нову 
систему кримінального права на під-
ставі того, що злочини є не вадами, що 
випливають зі злої волі особи, яка його 
вчинила, а продуктом суспільного 
середовища [11, 87]. 

Надзвичайно велике значення має 
трактування Ч. Беккаріа злочину як 
діяння, сутність якого полягає насам-
перед у тій шкоді, яку воно завдає сус-
пільству. Уже в цьому можна виявити 
чітко виражений підхід до «матеріаль-
ного визначення поняття злочину», 
що ще не знайшло свого належного 
вирішення і в наш час у законодавстві 
багатьох країн світу. Настільки важли-
ву в теоретичному аспекті проблему 
він вирішував на підставі переконли-
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вих, «матеріалістичних філософських 
підходів» і розглядав злочин не лише 
як юридичне (правове), а й соціальне 
явище. З цього приводу відомий іта-
лійський криміналіст Е. Феррі писав у 
1893 р. у своїй знаменитій книзі 
«Кримінальна соціологія»: «Ні римля-
ни, які так прекрасно розробили 
цивільне право, ні середньовічні юрис-
ти не зуміли підняти кримінальне 
право на висоти філософської систе-
ми. Вперше Беккаріа, який керувався, 
щоправда, швидше почуттям, ніж 
строго науковим прагненням, дав 
поштовх розвитку вчення про злочини 
та покарання» [14, 22]. 

Безумовно, є всі підстави стверджу-
вати, що погляди та ідеї автора книги 
«Про злочини та покарання» пере-
дували формуванню соціологічної 
школи кримінального права, і її осно-
воположники і представники, безсум-
нівно, багато в чому спиралися у своїх 
пошуках на принципові погляди про 
злочин і покарання, викладені у цій 
книзі. Немає сумніву і в тому, що 
Ч. Беккаріа «заклав» у своїй праці 
основи майбутньої науки (і науки май-
бутнього) — кримінології. І все ж най-
більший внесок він зробив у розвиток 

науки кримінального права і кримі-
нального процесу. Тут цілком доречно 
навести слова професора юридичного 
факультету Київського університету 
св. Володимира (нині — Київський 
національний університет імені Тараса 
Шевченка) О. Кістяківського, сказані 
ним у 1864 р. на ювілейному вшану-
ванні книги «Про злочини та покаран-
ня»: «Беккаріа досі залишається вели-
ким учителем кримінального права… 
Його книга, і тепер нова, оригінальна і 
правдива, як ніби написана в наш час. 
Книга його один із тих небагатьох 
на укових творів, які, незважаючи на 
час, не втрачають цінності, тому що 
висловлене в ній для нас є істина» 
[8, 459]. Продовжуючи думку відомого 
вченого-криміналіста, ми можемо ска-
зати, що трактат Ч. Беккаріа «Про зло-
чини та покарання» і нині являє собою 
неоціненну цінність всього людства, 
бо сповідує ідеали гуманізму, добра і 
справедливості в настільки складній і 
надзвичайно тонкій і делікатній сфері 
людського життя, якою є проблема 
злочинів і покарань, яка становить 
ядро однієї з глобальних проблем люд-
ства — проб леми боротьби зі злочин-
ністю. 

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ

1. Беликов С. Я. Беккариа и значение его в науке уголовного права // Журнал Министерства 

юстиции. — 1863. — Т. XVII. — C. 69–108.

2. Беликов С. Я. Значение Беккариа в науке и в истории русского уголовного законодательства 

(Этюд) // Маркиз Беккариа. О преступлениях и наказаниях. — Харьков, 1889. — С. 159–232.

3. Беккариа Чезаре. О преступлениях и наказаниях : пер. с итал. – К., 2014. – 240 с.  

4. Вольтер Франсуа Мари. Комментарий к книге о преступлениях и наказаниях // Избранные 

произведения по уголовному праву и процессу. — М., 1956. — 339 с.

5. Вульферт А. К. Чезаре Беккариа // Журнал Министерства юстиции. — 1894. — № 1. — C. 11–44.

6. Герцензон А. А. Проблемы законности и правосудия во французских политических учениях 

XVIІI века. — М., 1962.

7. Гогель С. К. Курс уголовной политики в связи с уголовной социологией. — СПб., 1910. — 505 с. 

8. Городиский А. Влияние Беккарии на русское уголовное право // Журнал Министерства 

юстиции. — 1864. — № 1. — С. 459–470.

9. Исаев М. М. Историко-биографический очерк // Чезаре Беккариа. О преступлениях и 

наказаниях. — М., 1939. — С. 5–176.

10. Левенсон П. Я. Беккария и Бентам. Их жизнь и общественная деятельность: Биографические 

очерки. — СПб., 1893. — 102 с. 

11. Ошерович Б. С. Уголовно-правовые воззрения Беккариа // Проблемы социалистического 

права. — 1938. — Сборник 3. — С. 73–101. 

12. Решетников Ф. М. Просветительско-гуманистическое направление в уголовном праве. — М., 

1983.



243• ПРАВО УКРАЇНИ • 2014 • № 9 •

ЧЕЗАРЕ БЕККАРІА І ЙОГО СЛАВНОЗВІСНИЙ ТРАКТАТ «ПРО ЗЛОЧИНИ ТА ПОКАРАННЯ»…

13. Решетников Ф. М. Беккариа. — М., 1987. — 128 с.

14. Ферри Э. Уголовная социология. — М., 2005. — 222 с.

15. Чельцов-Бебутов М. А. Очерки по истории суда и уголовного процесса в рабовладельческих, 

феодальных и буржуазных государствах. – М., 1957. — Т. 1. — 839 с.

16. Чубинский М. П. Очерки уголовной политики. — М., 2010. 

17. Энциклопедия уголовного права. — СПб., 2005. — Т. 2 : Уголовный закон. — 846 с. 

18. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко та ін. — К., 2001. — Т. 3.

REFERENCES

1. Belikov S. Ya. Bekkaria i znachenie ego v nauke ugolovnogo prava [Cesare Beccaria and his Significance 

for the Criminal Law Science], Zhurnal Ministerstva yustitsii, 1863, vol. XVII, pp. 69–108.

2. Belikov S. Ya. Znachenie Bekkaria v nauke i v istorii russkogo ugolovnogo zakonodatelstva (Etyud) 

[Significance of Cesare Beccaria for the History and Science of Russian Criminal Law (Essay)], Markiz 
Bekkaria. O prestupleniyakh i nakazaniyakh, Kharkov, 1889, pp. 159–232.

3. Bekkaria Chezare. O prestupleniyakh i nakazaniyakh [On Crimes and Punishment], Kiev, 2014, 240 p.  

4. Voltaire F. M. Kommentariy k knige o prestupleniyakh i nakazaniyakh [Commentary to the Book on 

Crimes and Punishment], Izbrannye proizvedeniya po ugolovnomu pravu i protsessu, Moscow, 1956, 339 p.

5. Vulfert A. K. Chezare Bekkaria [Cesare Beccaria], Zhurnal Ministerstva yustitsii, 1894, no. 1, pp. 11–44.

6. Gertsenzon A. A. Problemy zakonnosti i pravosudiya vo frantsuzskikh politicheskikh ucheniyakh  XVIІI 

veka [Issues of Legitimacy and Justice in French Political Doctrines of XVIІI Centaury], Moscow, 1962.

7. Gogel S. K. Kurs ugolovnoy politiki v svyazi s ugolovnoy sotsiologiey [Course in Criminal Politics in 

Connection with Criminal Sociology], Saint Petersburg, 1910, 505 p. 

8. Gorodiskiy A. Vliyanie Bekkarii na russkoe ugolovnoe pravo [Impact of Cesare Beccaria on Russian 

Criminal Law], Zhurnal Ministerstva yustitsii, 1864, no. 1, pp. 459–470.

9. Isaev M. M. Istoriko-biograficheskiy ocherk [Historical and Biographical Sketch], Chezare Bekkaria. 
O prestupleniyakh i nakazaniyakh, Moscow, 1939, pp. 5–176.

10. Levenson P. Ya. Bekkariya i Bentam. Ikh zhizn i obshchestvennaya deyatelnost: Biograficheskie ocherki 

[Cesare Beccaria and Jeremy Bentham. Their Life and Public Activity: Biographical Sketches], Saint 

Petersburg, 1893, 102 p. 

11. Osherovich B.S. Ugolovno-pravovye vozzreniya Bekkaria [Criminal and Legal Views of Cesare 

Beccaria], Problemy sotsialisticheskogo prava, 1938, Collected Volume 3, pp. 73–101. 

12. Reshetnikov F. M. Prosvetitelsko-gumanisticheskoe napravlenie v ugolovnom prave [Awareness-Rising 

and Humanistic Direction in Criminal Law], Moscow, 1983.

13. Reshetnikov F. M. Bekkaria [Cesare Beccaria], Moscow, 1987, 128 p.

14. Ferri E. Ugolovnaya sotsiologiya [Criminal Sociology], Moscow, 2005, 222 p.

15. Cheltsov-Bebutov M. A. Ocherki po istorii suda i ugolovnogo protsessa v rabovladelcheskikh, feodalnykh 

i burzhuaznykh gosudarstvakh [Sketches on History of Court and Criminal Procedure in Slave, Feudal 

and Bourgeois States], Moscow, 1957, vol. 1, 839 p.

16. Chubinskiy M. P. Ocherki ugolovnoy politiki [Sketches on Criminal Politics], Moscow, 2010. 

17. Entsiklopediya ugolovnogo prava [Encyclopedia of Criminal Law], Saint Petersburg, 2005, vol. 2, 846 p. 

18. Yurydychna entsyklopediia [Legal Encyclopedia], Kyiv, 2001, vol. 3.

Панов М. І. Чезаре Беккаріа і його славнозвісний трактат «Про злочини та 
покарання» (до 250-річчя опублікування)

Анотація. У статті аналізуються основні положення славнозвісного трактату 
Чезаре Беккаріа «Про злочини та покарання», розглядаються історичні умови та обстави-
ни написання цієї фундаментальної праці, показується її значення у реформуванні,  роз-
витку й удосконаленні законодавства щодо питань кримінального судочинства, а також 
для розвитку науки кримінального права, кримінального процесу, судочинства, криміно-
логії та інших наук, предметом яких є злочин і покарання.       

Ключові слова: Чезаре Беккаріа, «Про злочини та покарання», злочин, покарання, 
кримінальне судочинство, кримінальний процес. 

Панов Н. И. Чезаре Беккариа и его знаменитый трактат «О преступлениях  и 
наказаниях» (к 250-летию опубликования)

Аннотация. В статье анализируются основные положения знаменитого трактата 
Чезаре Беккариа «О преступлениях и наказаниях», рассматриваются исторические усло-
вия и обстоятельства написания этого фундаментального труда, показывается ее значе-
ние в реформировании, развитии и совершенствовании законодательства по вопросам 
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уголовного судопроизводства, а также для развития науки уголовного права, уголовного 
процесса, судопроизводства, криминологии и других наук, предметом которых является 
преступление и наказание. 

Ключевые слова: Чезаре Беккариа, «О преступлениях и наказаниях», преступление, 
наказание, уголовное судопроизводство, уголовный процесс.

Panov M. Cesare Beccaria and His the Most Famous and Influential Essay «On Crimes 
and Punishments» (On the Occasion of 250th Anniversary of the Publication)

Annotation. The article covers the analysis of key provisions of the most famous and 
influential essay «On Crimes and Punishments» by Cesare Beccaria. The author covers historical 
circumstances and conditions for the creation of this fundamental work, and elucidates its 
significance in reformation, development and improvement of legislation on criminal justice, 
as well as the formation of science of criminal law, criminal procedure, jurisdiction, criminology 
and other sciences, the subject of which is the crime and punishment.

Key words: Cesare Beccaria, «On Crimes and Punishments», crime, punishment, criminal 
justice, criminal procedure.
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Анатолій Степанович Довгерт 
народився 27 вересня 1949 р. у 
м. Харкові. У 1977 р. закінчив 

факультет міжнародних відносин та 
міжнародного права Київського дер-
жавного університету ім. Т. Г. Шевчен-
ка (нині — Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка). 
У 1977–1984 рр. пра-
цював викладачем, 
старшим викладачем 
Інституту підвищення 
кваліфікації керівних 
працівників та спеціа-
лістів Міністерства 
хар чо вої промисловос-
ті УРСР. З 1984 р. пра-
цював у Київському 
державному універси-
теті ім. Т. Г. Шевченка 
на посадах доцента 
кафедри цивільного 
та трудового права, 
до цента кафедри між-
народного права та 
порівняльного законодавства, доцента 
кафедри міжнародного приватного та 
митного права Інституту міжнародних 
відносин. З 1995 р. до червня 2014 р. — 
завідувач кафедри міжнародного при-
ватного права Інституту міжнародних 
відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, 
з липня 2014 р. — професор кафедри 
міжнародного приватного права 
Інституту.

У 1982 р. Анатолій Степанович 
за хи стив дисертацію на здобуття 

на уко вого ступеня кандидата юри-
дичних наук на тему «Міжнародне 
авторське право країн, що розвивають-
ся», у 1994 р. — дисертацію на здобут-
тя на укового ступеня доктора юридич-
них наук на тему «Правове регулюван-
ня міжнародних трудових відносин». 
Науковий ступінь доктора юридичних 

наук присуджено у 
1994 р. Вчене звання 
професора присвоєно 
у 1998 р. Обраний 
членом-ко респон ден-
том Акаде мії правових 
наук Украї ни (нині — 
Націо нальна академія 
правових наук Украї-
ни) у 2000 р. Підготу-
вав понад 30 кандида-
тів та докторів наук.

Напрями наукових 
досліджень А. С. Дов-
герта — цивільне та 
міжнародне приватне 
право. Опублікував 

по над 300 наукових праць, серед яких: 
«Сов местные предприятия: регулиро-
вание труда» (1991), «Правовое регу-
лирование международных трудовых 
отношений» (1992), «Цивільне право 
України» (у співавторстві, 1992, 1995, 
1997, 1999, 2002, 2004), «Между народ-
ное частное право: Учебное пособие» 
(у співавторстві, 1993), «Междуна-
родное частное право: современные 
проблемы» (у співавторстві, 1994), 
«Зобов’язальне право: теорія і практи-
ка» (у співавторстві, 1998), «Кодифі-

Ювіляри

ЮВІЛЕЙ 
ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАПрН УКРАЇНИ 

АНАТОЛІЯ СТЕПАНОВИЧА ДОВГЕРТА 
(до 65-річчя від дня народження)
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кація приватного (цивільного) права» 
(у співавторстві, 2000), «Міжнародне 
приватне право. Актуальні проблеми» 
(у співавторстві, 2001), «Цивільний 
кодекс України: Науково-практичний 
коментар» (у співавторстві, 2004, 2005, 
2006), «Французский гражданский 
кодекс (Кодекс Наполеона)» (у спів-
авторстві, 2006), «Нариси міжнарод-
ного приватного права» (у співавтор-
стві, 2007), «Міжнародне приватне 
право: Науково-практичний комен-
тар» (у співавторстві, 2008), «Правова 
система України: історія, стан та пер-
спективи: у 5 т.» Т. 3: «Цивільно-
правові науки. Приватне право» (у спів-
авторстві, 2008, 2011, 2013 україн ською, 
російською та англійською мовами), 
«Міжнародне приватне пра во в 
Київському університеті: Моно графія: 
в 2 т.» (у співавторстві, 2009), 
«Цивільне право України: Підручник» 
(у співавторстві, 2009), «К истории 
современной кодификации личного 
неимущественного права в Украине» 
(у співавторстві, 2010), «Проблеми 
регулювання приватноправових від-
носин в умовах регіональних та гло-
бальних трансформацій» (у співавтор-
стві, 2012), «Міжнародне приватне 
право. Загальна частина: Підручник» 
(у співавторстві, 2012, 2013, 2014), 
«Правова доктрина України: у 5 т.» 
Т. 3: «Доктрина приватного права 
України» (2013), «Нариси з міжнарод-
ного приватного права» (2014) та ін.

Анатолій Степанович брав участь у 
розробці проекту Цивільного кодексу 
України, а також інших законопроек-

тів у складі урядових та парламент-
ських комісій і робочих груп, експерт 
від України з розробки модельних 
законів для країн СНД (1994–2001), а 
саме — пакету законопроектів у рам-
ках діяльності Національної комісії зі 
зміцнення демократії та утвердження 
верховенства права при Президентові 
України (проекти законів «Про адво-
катуру та адвокатську діяльність», 
«Про свободу мирних зібрань», «Про 
внесення змін до Закону України 
“Про судоустрій і статус суддів”»), 
Концепції створення і функціонуван-
ня Консти туційної Асамблеї.

Член редакційних колегій наукових 
видань, спеціалізованих вчених рад у 
Київському національному універси-
теті імені Тараса Шевченка, Націо-
нальної комісії зміцнення та утвер-
дження верховенства права при Пре-
зидентові України, науково-консульта-
тивної ради Верховного Суду Украї ни, 
науково-консультативної ради Вищого 
адміністративного суду України, член 
Громадської ради Міністерства юсти-
ції України, наглядової ради Асоціації 
міжнародного права, віце-президент 
Української асоціації міжнародного 
права.

А. С. Довгерт — заслужений юрист 
України (1999), Відмінник освіти 
України (2004). Відзначений Верхов-
ним Судом України цінним подарун-
ком (2011), медаллю «90 років Верхов-
ного Суду України» (2013). Має подя-
ку Київського міського голови за бага-
торічну сумлінну працю, високий 
професіоналізм (2010) та ін.

Редакційна колегія та колектив редакції журналу «Право України» щиро 
вітають шановного Анатолія Степановича — члена редакційної колегії нашого 
журналу з 65-річним ювілеєм і бажають йому добробуту у родині, міцного 
здоров’я і творчих сил на подальшу плідну працю, що приноситиме величезну 
користь суспільству та державі. Зичимо Вам і надалі так само успішно торува-
ти дороги серед незвіданих теренів правничої науки.
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ЮВІЛЕЙ 
ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАПрН УКРАЇНИ

 В’ЯЧЕСЛАВА ОЛЕКСІЙОВИЧА РУМ’ЯНЦЕВА 
(до 60-річчя від дня народження)

Народився В’ячеслав Олексі йо-
вич Рум’янцев 12 вересня 
1954 р. у м. Донецьку. У 1979 р. 

закінчив Харківський юридичний 
інститут (нині — Національний юри-
дичний університет імені Ярослава 
Мудрого). Вся подальша трудова 
діяльність В. О. Рум’янцева  пов’язана 
із цим навчальним 
закладом. З 1979 р. по 
1983 р. працював асис-
тентом кафедри історії 
держави і права 
України і зарубіжних 
країн, з 1983 р. по 1986 
р. проходив навчання 
в аспірантурі, з 1986 р. 
по 1993 р. працював на 
посадах доцента 
ка фед ри та заступника 
дека на, з 1993 р. по 
1996 р. проходив під-
готовку у докторанту-
рі, з 1999 р. і донині 
обіймає посаду декана 
факультету підготовки професійних 
суддів (нині — факультет правосуддя) 
та з 2001 р. — професор кафедри історії 
держави і права України і зарубіжних 
країн.

У 1986 р. захистив дисертацію на 
здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук на тему «Всеукраїн-
ський Центральний Виконавчий 
Комітет УСРР (1917–1937)», у 
1998 р. — докторську дисертацію на 
здобуття наукового ступеня доктора 
юридичних наук на тему «Українська 
державність у 1917–1922 рр. (націо-
нально-демократична і радянська 

альтер нативи)». Вчене звання профе-
сора В’ячеславу Олексійовичу присво-
єно у 2003 р. У 2004 р. обраний чле-
ном-кореспондентом Академії право-
вих наук України (нині — Національна 
Академія правових наук України).

Коло наукових досліджень В. О. Ру-  
м’ян цева — державне будів ництво в 

Україні, зокрема, істо-
рія держави і права на 
українських землях 
XIV–XVII та ХХ ст., 
проблеми судоустрою 
України. У його дороб-
ку — понад 160 науко-
вих праць, серед яких: 
«Україн ська держав-
ність у 1917–1922 рр. 
(форми і проблеми 
розбудови). Моно гра-
фія» (1996), «Правова 
система України: істо-
рія, стан та перспекти-
ви: в 5 т. », Т. 1 (у спів-
авторстві, 2008, 2011,  

2013 р. українською, російською та 
англійською мовами), «Правова док-
трина України: в 5 т.» Т. 1 (2013); спі-
вавтор п’яти видань  підручника 
«Історія держави і права України» 
(1996, 1997, 2000, 2003, 2013), 2-х том-
ного Академічного курсу «Історія дер-
жави і права України» (2000) та семи 
видань навчального посібника «Історія 
України. Всесвітня історія ХХ століт-
тя» (1996, 1997, 2000, 2004, 2005, 2007, 
2009) та ін.

Член двох спеціалізованих вчених 
рад по захисту дисертацій при Націо-
нальному юридичному університеті 
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імені Ярослава Мудрого. Протягом 
п’яти років був членом фахової ради з 
права Державної акредитаційної комі-
сії України, з 2004 р. по 2012 р. — член 
експертної ради з права Державної 
акредитаційної комісії України.

В’ячеслав Олексійович — Відмінник 
освіти України (2004), нагороджений 
Гра мотою Прем’єр-міністра України 
(2009).

Редакційна колегія та колектив редакції журналу «Право України» щиро 
ві тають шановного В’ячеслава Олексійовича з ювілеєм, бажають міцного здоров’я, 
благополуччя, щастя, добра, невичерпної енергії та творчого натхнення!
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Рецензії

ПРИНЦИП РІВНОСТІ У ПРАВІ 
ЯК ОДНА ІЗ ЗАСАДНИЧИХ ВИМОГ 

РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА1

Інтенсивність процесів глобалізації, 
які відбуваються у суспільстві, 
вимагають від юридичної науки 

розробки нових теоретичних засад і 
ключових умов розбудови правової 
держави. Перспективи побудови гума-
ністичної цивілізації та прогресивні 
процеси пошуків сьогодення у цих 
напрямах спрямовані на теоретичне 
обґрунтування нових наукових ідей, 
які є необхідними в наш час. 

У сучасному українському суспіль-
стві особлива роль відводиться праву 
не лише як засобу соціального регулю-
вання, а як цінності, яка виявляється 
через такі категорії, як рівність, свобо-
да та справедливість. Об’єктом особ-
ливої уваги правознавців є основопо-
ложні принципи права, що символі-
зують його загальний дух. Оскільки 
справжня природа будь-якої держави 
виявляється саме рівністю прав і сво-
бод кожної людини, виникає необхід-
ність дослідження принципу рівності 
у праві, який становить фундамен-
тальну проблему внаслідок складності 
та плюралістичності підходів, які 
потребують теоретичного осмислення 
і практичного вирішення, що підкрес-
лює принципову важливість тематики 
цієї монографії.

Рецензована монографія є колек-
тивною працею співробітників відділу 
теорії держави і права Інституту дер-
жави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України. 

Історія становлення рівності має 
багатовікові традиції, адже досліджен-
ню її філософського та правового 
аспектів присвячені праці багатьох 
учених як на загальнотеоретичному, 
так і галузевому рівнях. 

Проте автори монографії обґрунто-
вано зазначають, що сучасне розуміння 
та регламентація рівності є необхідною 
умовою для з’ясування і вирішення 
практичних питань, зокрема, шляхів 
розбудови правової, соціальної держа-
ви та громадянського суспільства. 
Вчені розкривають сутність принципу 
рівності в аспекті дослідження основ-
них шляхів підвищення ефективності 
дії права щодо оптимальної реалізації 
особистості в суспільстві та забезпечен-
ня надійного і гарантованого простору 
для її діяльності.

Суттєвою перевагою представленої 
монографії є дослідження принципу 
рівності не лише з теоретичної точки 
зору, а й з позиції зв’язку принципу 
рівності з реалізацією права та юри-
дичною практикою. Зокрема, здійс-

1 Принцип рівності у праві: теорія і практика : моногр. / передмова акад. НАН України Ю. С. Шемшученка ; за 
заг. ред. Н. М. Оніщенко. — К. : Юридична думка, 2014. — 380 с.

М. ТЕПЛЮК 
Заступник Керівника Апарату 
Верховної Ради України — керівник 
Головного юридичного управління, 
доктор юридичних наук 
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нивши аналіз принципу рівності у 
двох основних векторах — теоретично-
му та практичному, логічним є поділ 
монографії на два розділи. У  першому 
розділі «Принцип рівності у праві: 
доктринальні підходи та виміри» роз-
глядаються теоретичні питання, які 
спрямовані на розгляд проблеми прин-
ципу рівності в історичній ретроспек-
тиві, визначення місця та ролі зазна-
ченого принципу в сучасному праві, 
аналіз філософських та інших осново-
положних засад категорії рівності 
тощо. Другий розділ «Реалізація прин-
ципу рівності в сучасних реаліях» — 
практичний, в якому особлива увага 
приділена питанням реалізації, забез-
печення та гарантування принципу 
рівності у вітчизняному та міжнарод-
ному законодавстві. 

Цікавим є підхід авторів монографії 
до дослідження генези філософського 
та історичного процесу виникнення, 
становлення і вдосконалення принци-
пу рівності від стародавніх часів до 
сьогодення. Так, історію права можна 
уявити як історію прогресуючої ево-
люції змісту, масштабу та міри рівності 
при збереженні самого принципу як 
такого, що властивий будь-якій право-
вій системі. При цьому наголошуєть-
ся, що в цілому історична еволюція 
змісту, обсягу, сфери дії принципу рів-
ності не спростовує, а, навпаки, під-
тверджує значення цього принципу як 
важливої складової права у його спів-
відношенні з іншими видами соціаль-
ної регуляції. 

Новизною цієї праці є системний 
аналіз категорії рівності, на основі 
якого автори монографії запропонува-
ли таку диференціацію: рівність як 
фактична однаковість соціальних 
мож ливостей у використанні права; 
рівноправність (юридична рівність) — 
рівність юридичного статусу право-
здатних суб’єктів, а саме їх конститу-
ційних прав і обов’язків; процедурна 
рівність; економічна рівність (рівність 

розподілу); формальна рівність; ген-
дерна рівність, що передбачає собою 
рівність прав і можливостей жінок і 
чоловіків тощо.

Слід зазначити, що автори моногра-
фії обґрунтовано підійшли до дослі-
дження принципу рівності крізь приз-
му природного, позитивного, лібер-
тарно-юридичного праворозуміння. 
Прина гідно зазначається, що класичне 
розуміння позитивного права виключ-
но як засобу забезпечення правопо-
рядку за допомогою формально визна-
чених норм, санкціонованих і забезпе-
чених державою, не відповідає сучас-
ному етапу розвитку людства на основі 
демократичних та ліберальних ціннос-
тей. Рівність, справедливість, свобода 
та гуманізм — це ті категорії, яким має 
відповідати сучасне право. Відтак 
вчені також здійснили аналіз співвід-
ношення принципу правової рівності з 
такими категоріями, як свобода та 
справедливість. Зокрема, у монографії 
зазначається, що cвобода у взаємодії з 
рівністю та справедливістю утворює 
аксіологічну (ціннісну) основу права. 
Право, визначене й наповнене загаль-
нолюдськими орієнтирами, правови-
ми ідеалами, постає як елемент загаль-
ного блага, як феномен людського 
співжиття. Водночас вчені констатува-
ли, що за всієї багатоманітності сучас-
них підходів до вирішення проблеми 
рівності й свободи у світі практично 
відсутні правові системи більш або 
менш високого рівня розвитку, де від-
повідні базові демократичні цінності 
співіснували б у режимі рівнозначних 
морально-етичних і юридичних вели-
чин. 

Автори монографії наголошують, 
що рівність є необхідною стороною і 
умовою справедливості. Категорія 
справедливості оцінює суспільну дій-
сність, яку належить зберегти або змі-
нити з позицій належного. Вона фіксує 
в узагальненому вигляді принципи 
взає мовідносин особи та суспільства, 
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класів, соціальних груп, ґрунтовно 
характеризує людську діяльність. 
Зазначена категорія потребує відповід-
ності між правами та обов’язками, 
практичною діяльністю окремих інди-
відів і соціальних груп та їхнім станови-
щем у суспільстві. Будь-яка невідповід-
ність у цих співвідношеннях розгляда-
ється суспільством як несправедли-
вість. 

Таким чином, автори звертають 
увагу, що свобода і справедливість 
тільки в їх формальному вираженні 
можуть разом із принципом рівності 
«увійти» до поняття права і бути скла-
довими компонентами, властивостями 
і характеристиками всезагальної пра-
вової форми. Автори у межах такого 
підходу трактують рівність, свободу та 
справедливість як правові категорії та 
основоположні принципи права. 

Логічним завершенням досліджен-
ня теоретико-правових засад принци-

пу рівності є аналіз останнього як клю-
чового в системі принципів правового 
статусу особи в європейському демо-
кратичному суспільстві. На підставі 
комплексного підходу до розуміння 
принципу рівності в європейському 
праві зроблено висновок про те, що він 
покликаний забезпечити однакові 
умови реалізації прав і свобод усіма 
людьми, запобігти дискримінації або, 
навпаки, створенню необґрунтова-
них привілеїв для окремих осіб або 
со ціальних груп.

Підсумовуючи, варто зауважити, 
що монографія «Принцип рівності у 
праві: теорія і практика» є фундамен-
тальною науковою працею, що харак-
теризується науковою новизною, є 
важливим доробком вітчизняної науки 
теорії права, а також інтелектуальним 
внеском у розвиток сучасної юридич-
ної діяльності.

Пропонується монографія:

Принцип рівності у праві: теорія і практика : монографія / передмова 
акад. НАН України Ю. С. Шемшученка ; за заг. ред. Н. М. Оніщенко. — К. : 
Вид-во «Юридична думка», 2014. — 380 с.

Присвячена принципу рівності у праві, а саме — рівності прав і сво-

бод — одному з основних принципів конституційного статусу людини і 

громадянина, що є ознакою загальнолюдської культури.

Принцип рівності в даному дослідженні спрямований насамперед на 

правову проблематику, правову сферу розвитку і впровадження. Усвідомлю-

ючи, що всі люди народжуються вільними й рівними у своїй гідності і 

правах, автори презентованого видання намагаються розглянути принцип 

рівності в багатьох аспектах та вимірах, зокрема як економічну, юридичну, 

ґендерну рівність.

Особлива увага приділяється моральним аспектам принципу рівності 

та правовій культурі, принципу суверенної рівності держав, рівності як засобу забезпечення 

справедливості у праві, відображенню даного принципу в європейському праві тощо.

Є сподівання, що монографія «Принцип рівності у праві: теорія і практика» відіграє від-

повідну роль у захисті прав, свобод і законних інтересів людини, слугуватиме своєрідним 

доктринальним джерелом вивчення заявленої проблематики і практичним керівництвом для 

всіх, хто опікується проблематикою людської рівності, її вимірів, упровадження та захисту в 

умовах формування в Україні вільної та гідної особистості.

Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться дослі-

джуваною проблематикою.
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Памяті вчених-правознавців

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ 
ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАПрН УКРАЇНИ 

ІВАНА ЄГОРОВИЧА МАРОЧКІНА

25 вересня 2014 р. неочікувана 
сумна звістка вразила юридичну 

громадськість України — пішов із жит-
тя видатний вчений, талановитий 
керівник, духовно багата людина — 
професор Іван Єгорович Марочкін. Ця 
втрата сильним болем 
озвалася у серцях чле-
нів його сім’ї, учнів, 
друзів, колег.

Іван Єгорович наро-
дився 10 січня 1949 р. у 
с. Трубічено Курської 
області Росій ської 
Фе дерації. З 1966 р. 
по 1968 р. працював 
робітником на заліз-
ничному транспорті. 
У 1975 р. закінчив 
Харківський юридич-
ний інститут (ни ні — 
Національний юри-
дичний уні верситет 
імені Ярослава Мудрого), де з 1979 р. 
почав працювати викладачем, про-
йшовши шлях від аспіранта до профе-
сора, завідувача кафедри організації 
судових та правоохоронних органів, 
яку очолював понад 22 роки.

Іван Єгорович Марочкін мав різно-
бічні наукові інтереси у царині кримі-
нального процесу, судоустрою, проку-
ратури та адвокатури. Він одним із 
перших в Україні почав досліджувати 
теорію судової влади, був активним 
фундатором концепції судового права 
та системно розробляв основні її поло-
ження, залучаючи до цієї роботи своїх 
учнів та однодумців.

Іван Єгорович володів надзвичай-
ними ораторськими здібностями — 
його виступи на науково-практичних 
конференціях завжди викликали бурх-
ливе обговорення, а лекції з Основ 
прокурорської діяльності збирали пов-

ні зали вдячних сту-
дентів, які, затамував-
ши подих, слухали 
слово Вчителя. Його 
надзвичайна харизма 
лідера об’єднувала і 
науковців, і практи-
ків, і студентів.

Усього за 35 років 
науково-педагогічної 
діяльності Іван Єго ро-
вич підготував та 
опуб лікував понад 200 
наукових і на вчаль но-
методич них праць, 
серед яких підручники 
«Органі за ція судових 

та правоохоронних органів», «Проку-
рорський нагляд в Україні», навчальні 
посібники «Організація судової влади», 
«Організація роботи в органах проку-
ратури», «Організація роботи адвока-
тури», «Статус суддів в Україні», 
«Порів няльне судове право» та ін. 
Особливо необхідно відзначити винят-
ковий талант наставника, яким був 
наділений Іван Єгорович. Під його нау-
ковим керівництвом підготовлено та 
успішно захищено 26 кандидатських та 
3 докторських дисертацій. 

Професійні здобутки Івана Єгоро-
вича Марочкіна були високо оцінені 
державою. Неодноразово самовіддана 
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і плідна праця Івана Єгоровича Ма роч-
кіна була відзначена Премією іме-
ні Яро сла ва Мудрого, його було наго-
роджено орденом Національного юри-
дич ного університету імені Яро сла ва 
Муд рого ІІІ ступеня, відзнакою «200-
річ чя існування Національної академії 
Украї ни імені Ярослава Мудрого». 
У 2004 р. Указом Президента України 
йому було присвоєно звання «Заслу-
жений працівник освіти України». 
У 2010 р. Івана Єгоровича було обра-
но членом-кореспондентом Академії 
правових наук України (нині — 
Націо наль на академії правових наук 
Украї ни).

Професійні знання та досвід 
І. Є. Ма роч кіна високо цінувалися і 
практиками. Він тривалий час був чле-
ном Кваліфікаційної комісії суддів 
загальних судів Харківського апеля-
ційного округу, Науково-методичної 
ради при Генеральній прокуратурі 
України, Науково-консультативної 
ради при Вищому спеціалізованому 
суді України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ. За його безпосе-
редньою участю розроблялися усі 

базові законопроекти, що стосувалися 
судової реформи в Україні: закони 
«Про судоустрій України», «Про ста-
тус суддів», «Про прокуратуру», «Про 
Вищу раду юстиції», «Про судоустрій 
та статус суддів», Кримінальний про-
цесуальний кодекс України. Його 
авторитет, знання та досвід неоднора-
зово відзначалися подякою Генераль-
ного прокурора України, Голови Служ-
би безпеки України. 

Іван Єгорович був надзвичайно 
обдарованою особистістю, наділеною 
тонким мистецьким смаком, фізично 
розвинутою, духовно богатою, щед-
рою, порядною та чуйною людиною. 
Його висока професійна майстерність, 
життєва мудрість, талант науковця, 
активна громадянська позиція наза-
вжди залишаться світлою пам’яттю у 
серцях українських правознавців, його 
учнів та друзів і будуть чудовим зраз-
ком для наслідування.

Висловлюємо щирі співчуття роди-
ні та близьким Івана Єгоровича 
Марочкіна з приводу тяжкої втрати. 
Поділяємо ваше горе, сумуємо разом із 
вами, підтримуємо в годину скорботи.

Ректорат Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого

Колектив кафедри організації судових та правоохоронних органів
Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого

Президія Національної академії правових наук України 

Редакція журналу «Право України»
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ДО УВА ГИ АВ ТОРІВ!
1. Статті, що над си ла ють ся до ре дакції жур на лу «Пра во Ук раїни», відповідно до 

по ста но ви Пре зидії Ви щої ате с таційної комісії Ук раїни № 7–05/1 від 15 січня 2003 р. 
«Про підви щен ня ви мог до фа хо вих ви дань, вне се них до пе реліків ВАК Ук раї ни», 
по винні місти ти такі еле мен ти:

•  по ста нов ка проб ле ми у за галь но му виг ляді та її зв’язок із важ ли ви ми на уко ви ми чи 
прак тич ни ми зав дан ня ми; 

•  аналіз ос танніх досліджень і публікацій, в яких за по чат ко ва но розв’язан ня цієї проб-
ле ми і на які спи рається ав тор, виділен ня не виріше них раніше час тин за галь ної проб-
ле ми, ко т рим при свя чується оз на че на стат тя; 

•  фор му лю ван ня цілей статті (по ста нов ка зав дан ня); 
•  вик лад ос нов но го ма теріалу досліджен ня з по вним обґрун ту ван ням от ри ма них на уко-

вих ре зуль татів; 
•  вис нов ки з цьо го досліджен ня і пер спек ти ви по даль ших розвідок у цьо му на прям і.

2. За галь ний об сяг публікації (на зва статті, відо мості про ав то ра, текст статті, ви ко-
ри с тані ма теріали, ано тація, клю чові сло ва) не по ви нен пе ре ви щу ва ти 10–12 сторінок 
(Times New Roman; кегль 14; інтер вал 1,5). 

Після ви ко ри с та них ма теріалів по да ють ся розширені ано тації (6–8 речень) та клю-
чові сло ва трьо ма мо ва ми (ук раїнська, російська, англійська). Ано тації ма ють місти-
ти, зо к ре ма: прізви ще та ім’я ав то ра, на зву статті. 

3. До статей аспірантів, ад’юнктів і здобувачів наукового ступеня мають додаватися 
витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку та рецензія 
доктора (кандидата) наук із відповідної спеціальності, засвідчені належним чином. 

До статей авторів, які мають науковий ступінь кандидата, має додаватися рецензія 
доктора наук із відповідної спеціальності.

4. Список використаних матеріалів формується у тій послідовності, в якій по даються 
посилання по тексту статті. Під одним порядковим номером у використаних матеріалах 
зазначається лише одне джерело. Не допускається повтор одних і тих самих джерел під 
різними порядковими номерами, а також оформлення використаних матеріалів у формі 
посторінкових чи кінцевих виносок. Цифрові посилання у статті [у квадратних дужках] 
обов’язково повинні збігатися з відповідними порядковими номерами у використаних 
матеріалах. Кількість джерел у використаних матеріалах не повинна перевищувати 15.

5. У спи с ку ви ко ри с та них ма теріалів слід вка за ти:
•  для періодич них ви дань — прізви ще та ініціали ав то ра статті, її на зву, най ме ну ван ня та 

рік ви дан ня, но мер, сторінку;
•  для книг — прізви ще та ініціали ав то ра, на зву кни ги, місто та рік її ви да н ня, сторінку.

6. До ма теріалів не обхідно до да ва ти:
•  еле к трон ний варіант статті у фор маті Word;
•  інфор маційну довідку про ав то ра: прізви ще, ім’я, по бать кові (пов ніс тю), на уко вий 

ступінь, вче не зван ня, місце ро бо ти і по са да, по што ва ад ре са, кон такт ний теле фон;
•  фо то ав то ра у фор маті Jpg;
•  копію кви танції про річну пе ред пла ту на жур нал.

Стат тя, по да на до ре дакції без до три ман ня ви мог, на ве де них у пунк тах 1–6, опублі-
ку ван ню не підля гає.

Го но рар за публікацію не спла чується.

Ре дакція за ли шає за со бою пра во на ре цен зу ван ня, ре да гу ван ня, ско ро чен ня і відхи лен ня 
ста тей. 

За зміст та до стовірність на да ної інфор мації відповідальність не се ав тор.
Пе ре друк опубліко ва них ма теріалів жур на лу здійснюється тільки з доз во лу ав то ра і 

ре дакції.
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Відповідальність за до стовірність інфор мації, що містить ся в дру ко ва них ма теріалах, 

не суть ав то ри. Ре дакція не завжди поділяє ав торсь ку точ ку зо ру.
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до Дер жав но го реєстру ви давців, ви готівників і роз пов сю д жу вачів ви дав ни чої про дукції
Серія ДК № 4404 від 31.08.2012 р.
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