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КУРОВСЬКА ІЛОНА АНАТОЛІЇВНА

Колектив наукового часопису «Соціальний Калейдоскоп» із сумом
повідомляє про трагічну загибель члена редакційної колегії часопису Ілони
Анатоліївни Куровської – доктора юридичних наук, доцента, головного наукового
співробітника Інституту законодавства Верховної Ради України.
Ілона Анатоліївна була справжньою вченою, що активно займалась
науковими дослідженнями у галузі конституційного, європейського і міжнародного
права, виступала автором низки монографій і наукових праць, була активним
учасником наукових конференцій і круглих столів, де обговорювались проблемні
питання правового розвитку нашої держави та міжнародного співтовариства
держав. Як член редакційної колегії часопису «Соціальний Калейдоскоп» вона
приймала участь у підготовці та публікації статей до усіх випусків часопису з
моменту заснування видання.
З початком агресії РФ проти України Ілона Анатоліївна активно допомагала
жителям окупованої Київської області. Під час чергової поїздки з волонтерською
місією вона трагічно загинула.
У неї було багато професійних і життєвих планів, які, на жаль, безжалісно
обірвала війна…
Світла пам'ять.
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CONSTITUTIONAL AND LEGAL SPACE OF LOCAL SELF-GOVERNMENT AS A
SPACE OF FORMATION, REALIZATION OF THE CONSTITUTIONAL AND
LEGAL STATUS OF A PERSON (PERSONALITY) AND CITIZEN, PROTECTION
AND PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND PROTECTION
Конституційно-правова регламентація, регулювання та легалізація інституту
локальної демократії у вигляді місцевого самоврядування, тобто самоорганізації
сукупності людей-жителів відповідних територій держави, що була вперше в історії
вітчизняного конституціоналізму реалізована Конституцією України 1996 року, –
сприяли здійсненню та усвідомленню об’єктивізації, суттєвій соціальній
актуалізації та функціонально-діяльнісній контекстуалізації проблематики
формування, значення і ролі правового простору локальної демократії, більш
поглибленим і фундаментальним дослідженням його функціонування,
нормативно-правового регулювання, побудови парадигми його подальшого
розвитку, модифікації та вдосконалення.
Аргументовано, що у вузькому розумінні правовий простір місцевого
самоврядування може бути визначений як сфера регламентації юридичними
нормами моделей: а) самоорганізації членів територіальної громади, б) компетенції
8
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органів місцевого самоврядування, в) повноважень інших його суб’єктів та органів
у межах території функціонування територіальної громади й конкретного
історичного часу (територіально-хронологічний чинник.
Своєю чергою, правовий простір місцевого самоврядування в широкому
розумінні може бути визначений як: а) сфера нормативної регламентації і
регулювання територіальної громади, б) сфера нормативної регламентації і
регулювання органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів системи місцевого
самоврядування, сформованих безпосередньо самою територіальною громадою
(представницькі органи місцевого самоврядування, інститут голів громад) та від її
імені (виконавчі органи місцевого самоврядування), в) з метою виникнення,
існування, функціонування та реалізації системи екзистенційних локальних
інтересів та потреб на відповідній території держави, в межах існування конкретної
територіальної громади, г) при цьому така система екзистенційних локальних
інтересів та потреб громади та її членів-жителів, – не суперечить інтересам та
законодавству держави.
На думку автора такий підхід до розуміння та визначення правового
простору місцевого самоврядування дає змогу визначити останній як складний
соціальний, політико-правовий феномен, – який виникає внаслідок синергічно
скерованої телеологічно-обґрунтованої діяльності як держави (державна
муніципальна правова політика), так й суб’єктів локального соціуму (програми
становлення і розвитку територіальних громад, в тому числі і об’єднаних), шляхом
формування його нормативно-суб’єктної, нормативно-об’єктної і нормативнопросторової бази (обов’язково ще треба додати – нормативно-технологічну,
нормативно-діяльнісну і нормативно-логістичну бази), з метою вирішення
екзистенційних питань існування та функціонування територіальної громади.
Отже, саме тому конституційно-правовий простір місцевого самоврядування
виникає, формується, існує та функціонує як простір формування, реалізації
конституційно-правового статусу людини (особистості) і громадянина, охорони та
захисту прав людини.
Ключові слова: публічна влада, місцеве самоврядування, територіальна
громада, права людини, людина-житель, людина-член територіальної громади,
муніципалізм.
Constitutional and legal regulation, regulation and legalization of the
institution of local democracy in the form of local self-government, that is, selforganization of a set of residents of residents of the respective territories of the state,
which was first in the history of national constitutionalism implemented in the 1996
Constitution of Ukraine, contributed to the implementation updating and functionalactivity contextualization of the problems of formation, value and role of the legal
space of local democracy, more in-depth and fundamental study of its functioning,
regulatory regulation, construction of the paradigm of its further development,
modification and improvement.
It is reasonable that in the narrow sense, the legal space of local self-government
can be defined as a sphere of regulation of the legal norms of models: a) self-organization
of members of the territorial community, b) competence of local self-government bodies,
c) powers of its other entities and bodies within the territory of the territorial community
functioning and specific historical time (territorial-chronological factor.
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In turn, the legal space of local self -government in the broad sense can be
defined as: a) the sphere of regulatory regulation and regulation of the territorial
community, b) sphere of normative regulation and regulation of local self government bodies, other subjects of the local self-government system, formed
directly by the territorial community itself (representative bodies of local selfgovernment, institute of community heads) and on its behalf (executive bodies of local
self-government), c) for the purpose, existence, functioning and implementation of a
system of existential local interests and needs in the respective territory of the state,
within the existence of a specific territorial community, g) at the same time, such a
system of existential local interests and the needs of the community and its residentsdoes not contradict the interests and legislation of the state.
According to the author, this approach to understanding and determining the
legal space of local self-government enables the latter as a complex social, political
and legal phenomenon-which arises as a result of synergically directed teleologically
sound-based activity as a state (state municipal legal policy) and subjects local society
(programs of formation and development of territorial communities, including united
ones), by forming its regulatory-subject, regulatory-object and regulatory-spatial base
(must still be added-regulatory and technological, normative-activity and regulatorylogistics bases), in order to solve the existential issues of existence and functioning of
the territorial community. Therefore, that is why the constitutional and legal space of
local self-government emerges, is formed, exists and functions as a space of formation,
implementation of the constitutional and legal status of a person (personality) and
citizen, protection and protection of human rights.
Keywords: public power, local self-government, territorial community, human
rights, residents, a member of the territorial community, municipalism.
Постановка
проблеми.
Конституційно-правова
регламентація,
регулювання та легалізація інституту локальної демократії у вигляді місцевого
самоврядування (далі –МСВ), тобто самоорганізації сукупності людей-жителів
відповідних територій держави, що була вперше в історії вітчизняного
конституціоналізму реалізована Конституцією України 1996 року, – сприяли
здійсненню та усвідомленню об’єктивізації, суттєвій соціальній актуалізації та
функціонально-діяльнісній контекстуалізації проблематики формування,
значення і ролі правового простору локальної демократії, більш поглибленим і
фундаментальним дослідженням його функціонування, нормативно-правового
регулювання, побудови парадигми його подальшого розвитку, модифікації та
вдосконалення.
На наш погляд, у вузькому розумінні правовий простір МСВ може бути
визначений як сфера регламентації юридичними нормами моделей:
а) самоорганізації членів територіальної громади,
б) компетенції органів МСВ,
в) повноважень інших його суб’єктів та органів у межах території
функціонування територіальної громади (далі – ТГ) й конкретного історичного
часу (територіально-хронологічний чинник. – Авт.).
Своєю чергою, правовий простір МСВ в широкому розумінні може бути
визначений як:
а) сфера нормативної регламентації і регулювання територіальної громади,
10
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б) сфера нормативної регламентації і регулювання органів МСВ, інших
суб’єктів системи МСВ, сформованих безпосередньо самою ТГ (представницькі
органи МСВ, інститут голів громад) та від її імені (виконавчі органи МСВ),
в) з метою виникнення, існування, функціонування та реалізації системи
екзистенційних локальних інтересів та потреб на відповідній території держави, в
межах існування конкретної ТГ,
г) при цьому така система екзистенційних локальних інтересів та потреб ТГ
та її членів-жителів, – не суперечить інтересам та законодавству держави.
Отже, обґрунтовано вважаємо, що такий підхід до розуміння та визначення
правового простору МСВ дає змогу визначити останній як складний соціальний,
політико-правовий феномен, – який виникає внаслідок синергічно скерованої
телеологічно-обґрунтованої діяльності як держави (державна муніципальна
правова політика – Авт.), так й суб’єктів локального соціуму (програми становлення
і розвитку ТГ, в тому числі і об’єднаних. – Авт.), шляхом формування його
нормативно-суб’єктної, нормативно-об’єктної і нормативно-просторової бази
(обов’язково ще треба додати – нормативно-технологічну, нормативно-діяльнісну і
нормативно-логістичну бази. – Авт.), з метою вирішення екзистенційних питань
існування та функціонування територіальної громади [1, с. 24].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У контекстуалізації
доктринального забезпечення наведених процесів формування правового
простору МСВ необхідно зазначити, що починаючи з 1990 року, коли у
вітчизняній науці почалося формування сучасних поглядів на інститут
місцевого самоврядування та забезпечення пріоритету правосуб’єктності
територіальних громад, муніципально-правовій проблематиці приділяли увагу
М. О. Баймуратов, О. В. Батанов, Ю. Ю. Бальцій, В. І. Борденюк, І. П. Бутко,
М. П. Воронов, В. П. Гробова, Р. К. Давидов, Н. К. Ісаєва, В. М. Кампо,
О. О. Карлов, А. А. Коваленко, М. І. Корнієнко, П. М. Любченко, М. П. Орзіх,
О. К. Пастернак, Б. А. Пережняк, В. Ф. Погорілко, М. О. Пухтинський, Н. І. Руда,
О. Ф. Фрицький та інші вчені, наукові надбання яких склади основу сучасної
муніципально-правової доктрини держави. У 1993 р. М. О. Баймуратовим була
захищена перша на той час кандидатська дисертація на тему «Організаційноправові форми забезпечення місцевими радами народних депутатів
співробітництва споріднених міст» [2], в якій уперше розглядалась міжнародноправова проблематика діяльності органів МСВ України. У 1996 р.
М. О. Баймуратовим була захищена перша на той час докторська дисертація з
муніципального права на тему «Міжнародне співробітництво органів місцевого
самоврядування України» [3], в якій системно досліджувались не тільки питання
становлення міжнародної правосуб’єктності органів МСВ нашої держави, але й
процеси становлення інституту локальної демократії як об’єкта міжнародноправового регулювання. Разом із тим слід зазначити, що в подальшому,
протягом більш ніж десяти років, в Україні не була захищена жодна докторська
дисертація з муніципально-правової проблематики, що свідчить не тільки про її
відповідну доктринальну складність, а й про невизначеність і волатильність
державної правової політики відносно існування та функціонування інституту
МСВ та територіальної спільноти (громади) як його первинного суб’єкта (і це не
дивлячись на конституційно-правове закріплення такого статусу в ст. 140
Конституції України [4]), відсутність державної муніципальної політики, а
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головне – відсутність чітко вираженого вибору моделі національної системи
МСВ, що могла б сприяти окресленню відповідного правового простору МСВ.
Необхідно зазначити, що наведені фактори й сьогодні є актуальними та такими,
що потребують свого вирішення. Варто зазначити, що останніми роками в
Україні захищено низку дисертаційних досліджень, в яких здійснено науковий
аналіз окремих аспектів МСВ. Однак ці роботи не містять комплексного
наукового аналізу статусу територіальних громад як первинних суб’єктів МСВ,
самого інституту МСВ в контексті дослідження сучасної дихотомії локального та
глобального чинників, що виникає в процесі їх існування і функціонування,
включаючи й питання визначення правового простору МСВ.
Слід також наголосити, що проблематика МСВ та територіальної громади
(колективу, спільноти тощо), що існує, функціонує та розвивається на відповідній
території держави у вигляді автономного локального соціуму, була предметом
дослідження провідних сучасних зарубіжних науковців Г. Бребана, Ж. Веделя,
І. В. Видріна, Б. Гурне, Р. Драго, Ю. Д. Казанчева, М. О. Краснова, О. О. Кутафіна,
Т. Маунца, О. М. Писарєва, М. В. Постового, Г. Райта, В. І. Фадєєва, О. І. Черкасова,
К. С. Шугриної та інших вчених – однак і ними проблематика формування і
функціонування інститутів територіальної громади та МСВ в межах відповідного
правового простору не розглядалась.
Тому метою цієї статті є дослідження конституційно-правового простору
місцевого самоврядування як простору формування, реалізації конституційноправового статусу людини (особистості) і громадянина, охорони та захисту прав
людини.
Виклад основного матеріалу. На нашу думку, проблематика простору у
юридичній теорії, який фактично виступає правовим простором, а враховуючи на
предмет нашого дослідження, – конституційно-правовим простором, – практично
не розглядається в широкому, власне науково-доктринальному сенсі, бо зазвичай
діяльність державно-правових інститутів переважно і розглядається, і
досліджується у статичному стані, і лише тільки в процесі дослідження реалізації їх
компетенційних повноважень або позакомпетенційних діянь, а також при
виникнення метаюридичних або параюридичних явищ, що пов’язані з їх
діяльністю, – профільна феноменологія аналізується в контексті динамічнодіяльнісного підходу.
Звідсіля можна сміливо стверджувати, що на фундаментальному рівні ця
проблема не тільки є недостатньо розробленою у онтологічному розумінні,
аксіологічній оцінці і методологічному супроводженні і забезпеченні, – але й її
дослідження об’єктивно гальмуються суттєвими недоліками в практичному
застосуванні демократичних принципів управлінської діяльності, які вже
забезпечені низкою міжнародних правових стандартів, – що фактично є проявом і
результатом глибоких кризових явищ в державному та суспільному житті, які
супроводжуються конституційно-правовими конфліктами та явищами, що несуть в
собі високий рівень конфліктогенності – низький рівень нормопроєктної та
законопроектної діяльності, внутрішні протиріччя та колізії в законодавстві,
дублювання повноважень, конкуруюча компетенція, компетенційні суперечки
тощо [1, с. 15-16], а також феноменологія бурхливої, але безсистемної
законотворчості («законодавчий турборежим»), що використовується в наш час
владними політичними елітами.
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Разом з тим, проблематика загальнотеоретичних досліджень просторового
виміру держави і права у юриспруденції значно актуалізується, причому не
тільки з наведених вище причин – найважливішу роль тут починають грати т. зв.
«зовнішні» фактори, що пов’язані з правовою глобалізацією – новою формою
цього глобального явища, що скерована на нормування, нормативізацію та
уніфікацію найбільш важливих суспільно-державних відносин, що мають істотне
значення не тільки для національної держави, а й для всієї міжнародної спільноти
держав – в коло таких пріоритетно-найважливіших відносин входить й МСВ.
Більш того, саме МСВ виступає одним з найважливіших елементів глобального
конституціоналізму та глобального конституційного права, причому не стільки
завдяки його генетичній демократичності, скільки: а) широкій регламентації і
легалізації в конституційних актах держав світу; б) своїй істотній гуманітарногуманістичній сутності; в) своїй неперевершеній ролі у процесі самоідентифікації,
самоорганізації, самопрояву, самодіяльності, самовизначення територіальних
людських спільнот як природних асоціацій для існування та функціонування
людини та всієї людської популяції; г) своїй людиноцентричності в контексті
процесів державотворення і правотворення; г’) своїй приналежності к особливо
важливим конституційним цінностям; д) своїй міжнародно-правової об’єктивізації
в рамках загального міжнародного права; е) своїй застосовності в рамках
міжнародного договірного права; є) своїй видатній конституційно-правовій ролі в
процесі соціалізації людини та формуванню конституційно-правового статусу
людини і громадянина тощо.
Відносно особливого значення наведених глобальних та державновизначальних тенденцій треба зазначити, що вони не тільки суттєво розширюють
загальний правовий простір національних держав, включаючи і їх конституційноправовий простір, – але і роблять його наднаціональним і глобальним,
розробляють якісно нові параметральні ознаки існування і функціонування права,
як універсального феномена, що супроводжує і забезпечує процеси глобалізації та
інтеграційної співпраці членів європейської та світової співдружності, зближаючи
держави на основі стандартизованих та уніфікованих підходів до розуміння та
застосування національного і глобального права, що мають вже не тільки однакові
принципові (основоположні) засади, а й однакові нормативні системи, що
зливаються в єдиний універсально-регіональний чи універсально-глобальний
правовий простір [1, с. 15-16]. Отже, можна обґрунтовано стверджувати, що до
виникнення єдиного міждержавного та національного правового простору,
включаючи й правовий простір МСВ, ведуть суттєві глобальні тенденції, що
формуються та проявляються в межах феноменології правової глобалізації, які:
а) сприяють знаходженню нових, нетрадиційних і нетривіальних підходів до
розуміння ролі і значення права в соціумі, державі, міжнародній спільноти, – що є
відображенням глобальних колективістських зусиль не тільки акторів міжнародних
та міждержавних відносин, але й суб’єктів внутрішньодержавного права,
скерованих на стабілізацію феноменології державності та формування
громадянського суспільства через запровадження його широкої інституційної
основи – шляхом розробки, міжнародної легалізації міжнародних правових
стандартів та механізмів їх наступного запозичення і легалізації в національному
законодавстві держав-членів міжнародної спільноти (онтологічно-визначальний
дискурс. – Авт.);
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б) є відображенням складної психо-психологічної зміни в масовій свідомості
населення, включаючи і представників правової і політологічної доктрини щодо
можливості формування, наявності і функціонування загального глобального,
регіонального, субрегіонального, національного і локального правових просторів,
що взаємодіють між собою за рахунок пошуку і знаходження загальних правових
цінностей, загальних предметів та об’єктів правового регулювання (права
людини, МСВ, виборче право, інформаційні відносини тощо), розробки на основі
такого регулювання міжнародних правових стандартів в конкретній сфері
соціального буття людини в рамках ТГ та в умовах МСВ, створення
рекомендаційних настанов типу «soft law» з перспективою їх наступної
легалізації, широкої активізації правової конвергенції, уніфікації, адаптації
національних правових систем до настанов загального міжнародного права та
інтеграційного права міжнародних міждержавних об’єднань тощо, – через
створення багаторівневої системи горизонтально-вертикальних зв’язків, що
створюють типізовані та стереотипні глобально-управлінські відносини, які
включають до себе у вигляді управлінської «мотрійки» інші рівні відносин
(предметно-об’єктний дискурс. – Авт.);
в) виникають на основі зазначених вище нових складних багатосуб’єктних та
багаторівневих горизонтально-вертикальних управлінських зв’язків (поведінководіяльнісний дискурс. – Авт.), що:
- будують на основі зазначених зв’язків стійку та сталу систему
комунікативної взаємодії, що характеризується ознаками колабораційності,
інтерсуб’єктивності, єдності телеологічного навантаження тощо (комунікативний
критерій. – Авт.);
- набувають силу сучасних тенденцій та мегатрендів правового розвитку
(глобально-структурний критерій. – Авт.);
- вимагають виходу за межі звичних та апробованих на практиці
поведінково-діяльнісних настанов та устояних організаційних рамок через суттєве
організаційне та нормативне посилення їх типізації на основі загальнолюдських та
конституційних цінностей (аксіологічно-типізований критерій. – Авт.);
- детермінують до залучення у зазначені процеси якісно нових суб’єктів, що
раніше не тільки не визнавались державами (наприклад, неурядові (некомерційні)
організації національного та міжнародного рівнів), але ї не існували до періоду
сучасної глобалізації (наднаціональні міжнародні структури) (якісно-суб’єктний
критерій. – Авт.);
- детермінують активний пошук нових інтерпретацій міжлюдських та
міжвладних відносин, – особливо у суміжних з устояною правовою сферою інших
або метаюридичних, параюридичних сферах (філософії, соціології, політології,
геополітиці, загальному міжнародному праві, міжнародному конституційному
праві, європейському інтеграційному праві, міжнародному муніципальному праві
тощо) (предметно-комплексний критерій. – Авт.);
- формують якісно нові приклади багаторівневої інтегративної нормативної
взаємодії держав між собою на різних рівнях з застосуванням нових форм і методів
такої взаємодії (починаючи від двостороннього рівня та закінчуючи розширенням
сфери впливу міжнародного договірного права та міжнародного глобального права
в контексті формування феноменології глобального конституціоналізму
(парадигмально-інтегративний критерій. – Авт.);
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eISSN 2710-5121

СОЦІАЛЬНИЙ КАЛЕЙДОСКОП • Том 2 • Випуск 1 • 2022

- збагачують методологію права і наповнюють новим змістом сучасне
бачення розвитку держави і права, причому не тільки в ординарних умовах
існування людської цивілізації, але і з врахуванням екстраординарних сценаріїв
такого існування враховуючи на екологічний, кліматичний, продовольчій,
міграційний та інші види кризисних станів (змістовно-світоглядний критерій. –
Авт.);
г) сприяють суттєвому оновленню методологічного та інструментальнотехнологічного арсеналу сприйняття юридичної доктрини та практики, що
спирається на новітні досягнення теорій штучного інтелекту, діджиталізації,
антропологізації, настанов глобального управління, включаючи міжнародну
договірну нормотворчість, – що напряму мають виходи та суттєвий вплив на
локальний рівень функціонування соціуму, тобто на інститут МСВ, що знаходить
свій прояв у появі доктринальних настанов щодо зростання глобалістського
потенціалу територіальних громад [5] в його реалізації, вибудовуючи
процесуальний ланцюжок взаємодії «від громади – до міжнародної спільноти
держав» (методологічно-технологічний дискурс. – Авт.).
Отже, конституційна легалізація інституту МСВ, що є фактично інститутом
локальної демократії, що заснована на самоорганізації територіальних людських
спільнот (ТГ) стала революційною подією на теренах пострадянської тоталітарної
держави ще і тому, що вона знаменувала собою новий етап в становленні та
розвитку демократичної правової держави.
Вперше державою на конституційному рівні було визнано існування та
важливість інтересів, що продукують ТГ та їх члени – жителі відповідних територій
такої держави, які не співпадають з державними інтересами, в силу екзистенційнолокальної природи та сфери їх виникнення і застосування, – але і не суперечать
ним.
Треба наголосити на тому, що такий крок законодавця призвів до
наповнення глибоким онтологічним та аксіологічним змістом самого
найменування «демократична правова державність» як телеологічної мети та
феноменологічної побудови публічної влади в державі. І тут нам треба згадати
давньокитайського філософа Конфуція, який так відповів на питання про те,
щоб він зробив в першу чергу, якби став імператором Китаю: «Я б повернув
словами їх первісне значення» [6, с. 47]. Підемо ж його порадою і повернемо
словами їх первісний зміст, – особливо в контексті уточнення дефінітивновизначального
семантично-етимологічного
розуміння
демократичної
державності, як державності саме «демосу» – не народу, як найчастіше розуміють
змістовне визначення цього терміну, а демосу – у його первинному, класичному
розумінні – (грец. Δῆμος) – у Стародавній Греції терміном демос позначалися
вільні громадяни, що були членами первісної общини міста-поліса, і які
володіли цивільними правами, на відміну від рабів і інших категорій
неповноправного населення [7, с. 217]. Тобто, тут мова йшла про вільних членів
територіальної громади, що і складали, причому, і в природному розумінні, і в
історичному значенні основу державності як таку, і основу сучасної державності,
зокрема. Отже, можна сміливо стверджувати, що говорячи про становлення
демократичної правової державності, – треба:
– розуміти її як публічну владу територіальних людських спільнот – ТГ та їх
членів – жителів відповідних територій держави,
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– при цьому державність треба розглядати саме в такій якості, а не як владу
саме «народу», який виступає:
А) відповідною юридико-соціальною міфологемою, та, у відповідному
розумінні, юридичною фікцією,
Б) синтетичним суб’єктом конституційного права на рівні держав,
В) узагальнюючим суб’єктом конституційного права на рівні національного
конституціоналізму як такого, але
Г) реально починає втрачати свої пріоритети на користь інших колективних
суб’єктів права в умовах та на рівні правової глобалізації, що об’єктивує, активізує,
контекстуалізує і нормативно позначає особливо важливих та перспективнофункціональних
суб’єктів
національного,
регіонального
і
глобального
конституційного права, – і серед них ТГ, враховуючи на можливість їх подальшого
міжнародно-правового визнання, легалізації, охорони, захисту, гарантування їх
правосуб’єктності тощо, а також міжнародно-правової персоніфікації в рамках
міжнародного договірного права за допомогою активізації та цільового скерування
процесів міжнародного нормопроєктування та міжнародної нормотворчості, –
тобто, сучасне розуміння «народу» тлумачиться не у його класичному розумінні
періоду Великої Французької революції та Громадянської війни в США, як
сукупності громадян, що мають безпосередні прямі та взаємні зв’язки з
патримоніальною державою, – але як сукупність людей-членів ТГ, що існують та
функціонують на території відповідної держави.
Звідси, саме тут виникає: а) унікальна та системоутворююча роль людини, б)
як особистості і в) в той же час члена територіальної людської спільноти (ТГ), г) що
існує та функціонує на рівні локального соціуму, г’) в умовах МСВ, д) в
ординарному стані повсякденності, е) з акцентом на використання та
вдосконалення принципів об’єктивної властивості, серед яких:
- комунікативна взаємодія – створення в рамках ТГ системи міжособистісної
комунікації, що скерована на реалізацію кожним з суб’єктів взаємодії своїх
індивідуальних, групових і колективних інтересів екзистенційної природи
(функціонально-динамічний критерій. – Авт.);
- колаборація – створення і реалізація в процесі комунікативної взаємодії
позитивної,
конструктивної,
оптимальної
і
результативної
атмосфери
співробітництва між її суб’єктами, що дозволяє, по-перше, сформувати належну
позитивну атмосферу існування в одному локальному соціуму; по-друге, мирними
засобами вирішувати спірні питання взаємодії; по-третє, досягати завдань по
створенню в межах ТГ антиконфліктогенного соціально-нормативного простору
(технологічний критерій. – Авт.);
- інтерсуб’єктивність – створення в процесі комунікативної взаємодії на тлі
колаборації системи загальних цілей і задач з метою подальшого безконфліктного
існування і функціонування територіальної людської спільноти (ТГ) на локальному
рівні соціуму (телеологічний критерій. – Авт.);
- набуття глобалістського потенціалу [5] – в умовах глобалізації територіальні
людські спільноти не тільки опираються проявам її тенденцій, захищаючи свою
самобутність, але і стають активними «провідниками» таких глобалізаційних змін,
використовуючи тенденції глобалізації на свою користь в контексті підвищення
життєвого рівня жителів-членів ТГ та розширення можливостей функціонування
ТГ в епоху карколомних змін.
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Отже, завдяки формуванню та реалізації наведених принципів в умовах МСВ
вирішуються низка стратегічно важливих завдань («стратегічна четвірка») і
відносно стратегічних питань існування і формування людини як особистості в
межах локального соціуму та формування і вдосконалення демократичної правової
державності, а саме:
А) соціалізація людини – отже, МСВ виявляється оптимальною соціальною
сферою, що наділена безліччю позитивних ідей, концептів, факторів, умов,
настанов, – завдяки яким людина, що народжена у мікроколективі на локальному
рівні функціонування соціуму, завдяки цьому соціуму виховується, формується у
соціально активного суб’єкта, який набуває знань, вмінь і навичок щодо
усвідомленого існування і телеологічно детермінованого функціонування в межах
ТГ з метою реалізації своїх екзистенційних орієнтирів в процесі здійснення свого
життєвого циклу (соціально-пріоритетна настанова. – Авт.);
Б) формування габітусу людини – отже, процес загальної соціалізації, в тому
числі правової соціалізації людини, що здійснюється в умовах МСВ, своєю
праксеологічною домінантою має формування у кожної конкретної людини-члена
ТГ індивідуального, групового і колективного габітусу, тобто системного комплексу
соціальних практик, що в своїй сукупності дають людині відповідні знання, вміння і
навички, які дозволяють їй безконфліктно існувати в локальному соціумі, приймати
активну участь в системній комунікативній взаємодії з іншими суб’єктами-членами
ТГ з метою свого повсякденного існування та вирішення стратегічних завдань свого
життєвого циклу (соціально-праксеологічна настанова. – Авт.);
В) формування і реалізація конституційно-правового статусу людини – в умовах
МСВ проходять:
1) складні та суперечливі процеси реалізації людиною своїх екзистенційних
інтенцій, життєвих устремлінь, потреб, інтересів, формування життєво важливих
настанов (атитюдів), формування відповідних патернів, що
2) демонструють процеси нормування, нормативізації, правової легалізації,
3) які досягає конституційно-правового рівня в умовах державно
організованого соціуму і
4) завершуються формуванням, конституційною легалізацією і наступною
соціальною легітимацією у вигляді конституційно-правового статусу людини і
громадянина (тобто, формуванням системи прав, свобод і обов’язків людини і
громадянина),
5) який, – не зважаючи на свій вищий нормативний рівень регламентації і
регулювання, на практиці реалізується на рівні ТГ в процесі ординарного
існування людини в умовах повсякденності та локальної демократії (соціальнонормативна настанова. – Авт.);
Г) формування і реалізація конституційно-правової свідомості та конституційноправової психології – реалізуючи на рівні ТГ та в умовах МСВ свій конституційноправовий статус, людина в його рамках та під його перманентним впливом,
починає формувати та вдосконалювати свою конституційно-правову свідомість, що
безпосередньо впливає на процес формування, розвитку та вдосконалення її
конституційно-правової психології, що є найважливішою частиною її загальної, і в
тому числі, правової психології.
У розвиток наведених настанов, і особливо останньої, треба зазначити, що
наведені ідентифікаційні орієнтири локальної демократії, що знайшли своє
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закріплення та наступний стратегічний розвиток через конституційно-правову
легалізацією інституту МСВ, – здійснили свій безпосередній і суттєвіший вплив на
формування не тільки конституюючих засад державотворення і правотворення, але
і на формування муніципально-правового статусу людини, включає і формування в
рамках конституційного процесу муніципальної свідомості і правосвідомості людини, а
також її муніципальної психології, що є яскравим свідоцтвом формування, розвитку і
потенційно можливого вдосконалення муніципального праворозуміння.
Проаналізував наведені настанови, можна обґрунтовано вважати, що
наведені зміни сформовані та детерміновані саме конституційно-правовою
легалізацією інституту локальної демократії на національному рівні
функціонування демократичної правової державності, призвело до створення
конституційно-правового простору МСВ.
Системний аналіз нормативних положень Конституції України 1996 року [4],
що в основі створення такого правового простору лежать наступні настанови:
- визнання та легалізація МСВ як самостійного рівня публічної влади (див. ст.
5 Конституції України) [8];
- визнання та легалізація інституту МСВ в державі (див. ст. 7 Конституції
України);
- визначення МСВ як однієї з основ конституційного ладу держави (див.
Розділ I Конституції України);
- виключно законодавчий рівень визначення МСВ (див. ст. 92 Конституції
України);
- закріплення інституту МСВ як конституційного, а також МСВ як об’єкта
конституційно-правової регламентації та регулювання (див. Розділ XI Конституції
України);
- визнання територіальної громади первинним суб’єктом МСВ (див. ст. 140
Конституції України);
- виключний характер формування представницьких органів МСВ
територіальною громадою (див. ст. 141 Конституції України);
- наявність у МСВ власної матеріально-фінансової та іншої ресурсної бази
(див. ст. 142 Конституції України);
- наявність у органів МСВ власної компетенції (див. ст. 143 Конституції
України);
- обов’язковість рішень ОМСВ, що прийняті в межах їх повноважень (див.
ст.144 Конституції України);
- судовий захист прав МСВ (див. ст. 145 Конституції України).
Наведені конституційні положення у своїй сукупності не стільки складають
нормативний конгломерат, стільки ідентифікують «опорні» точки зростання
правового простору МСВ. Тут можна заперечити, що нормативний простір МСВ
був закладений національним законодавством про МСВ, що було прийнято ще до
прийняття чинної Конституції України (мається на увазі Закон України «Про
місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування» від 7
грудня 1990 року [9]), але внесення до нього змін та доповнень 14 новими законами
України протягом майже 7 років його дії, свідчить про його низьку якість,
недостатній нормативно-функціональний потенціал та внутрішні суперечності, –
що у підсумку, об’єктивно змусило законодавця спочатку до його систематичної
інтерпретації, а потім і до розробки нового тексту профільного законодавчого акту.
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Крім того, враховуючи на особливу важливість саме конституційного регулювання,
– саме конституційна легалізація ідентифікаційних ознак інституту локальної
демократії сприяла його втіленню в практику державного і соціального життя,
трансформувало його в один з суттєвіших засобів демократизації суспільнодержавних процесів та формування як «запускаючого» механізму в формуванні
інституційної основи громадянського суспільства.
Важливою основою правового простору МСВ стала можливість його
міжнародно-правового вимірювання, що виникла внаслідок формування та
конституційного закріплення механізму національної імплементації норм
міжнародного права через їх входження до національного законодавства (див. ст. 9
Конституції України). Саме завдяки наявності такого механізму МСВ в Україні
формується у відповідності до європейських правових стандартів локальної
демократії [10], що для цього інституту, який ще знаходиться в процесі пошуку
своєї національної моделі [11], є вельми важливим та визначальним.
Проблематика формування правового простору МСВ актуалізується в умовах
конституційної реформи в державі, органічною частиною якої виступає
муніципальна реформа. В її межах розпочаті серйозні нормопроєктні
(конституційно-проєктні та законодавчо-проєктні) роботи щодо конституційної
легалізації нових важливіших принципів організації МСВ в державі відносно
субсидіарності, спроможності, належного ресурсного забезпечення локальної
демократії, становлення реальної правосуб’єктності ТГ, модернізації системи
територіального поділу та управління на локальному, субрегіональному та
регіональному рівнях, територіальної та ресурсної оптимізації ТГ за рахунок їх
об’єднання.
Наведені напрямки скеровані не тільки на формування національної моделі
МСВ та її відповідність до європейських стандартів, – а ї на якісну трансформацію
правового
простору
локальної
демократії,
насичення
його
новими
організаційними, нормативними, поведінковими, діяльнісними та іншими
ідентифікаційними ознаками та настановами.
Поставлені завдання, що мають скоріше стратегічний, ніж тактичний
характер, повинні вирішуватись в умовах муніципального реформування держави,
в межах якої втілення концепту муніципалізму [12, c. 104] виступає «альфою і
омегою» такої трансформації. В її основі, насамперед, лежить конституційноправова легалізація інституту МСВ та його послідовна легітимізація громадянським
суспільством та його інституціями.
Разом з тим, повинно враховувати і основоположні тенденції такого
муніципального реформування, що засновано на децентралізації повноважень
органів публічної державної влади, результатом чого стане, – розширення
спроможності ТГ в контексті нарощення їх ресурсно-організаційних можливостей
щодо забезпечення реалізації їх членами-жителями своїх прав, свобод і обов’язків в
рамках конституційно-правового статусу, що сформувався в рамках ТГ в умовах
МСВ та ординарному стані повсякденності.
Звідси, суттєвий науковий та праксеологічний інтерес представляє реалізація
в умовах муніципальної реформи та по її підсумках системного комплексу прав
людини в сфері МСВ, що ми можемо назвати «конституційні права, свободи та
обов’язки людини (особистості) і громадянина + муніципальні права людини
(особистості, члена ТГ».
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Представникам держави та МСВ треба чітко усвідомлювати, що вирішення
проблематики децентралізації публічної влади є однією з опорних настанов,
основоположних засад та пріоритетних завдань демократичної правової
державності, – тому об’єктивація, актуалізація, контекстуалізація її дослідження не
викликає ніяких сумнівів. Причому, у методологічному аспекті необхідно розуміти,
що процес децентралізації публічної влади, який знаходить свій прояв не стільки в
механістичній децентралізації (тобто, передачі повноважень з більш високого рівня
публічного управління на більш низький рівень), скільки в перманентній
«повзучій» деконцентрації повноважень органів публічної влади – тобто, у передачі
їх з одного, більш високого рівня публічного управління, у власні повноваження
органів управління більш низького рівня (а саме ОМСВ), – зачіпає всі рівні
публічної влади в державі (див. ст. 5 Конституції України) – як рівень публічної
державної влади, так й рівень публічної самоврядної (муніципальної) влади.
Також слід мати на увазі, що якщо перший напрямок децентралізації
вирішується в межах конституційної і адміністративної реформ, то другий – в
межах конституційної, адміністративної та муніципальної реформ.
Отже, можна стверджувати, що реформа щодо децентралізації публічної
влади, а точніше її повноважень, носить системний, комплексний і
цілеспрямований характер, вона детермінована об’єктивними тенденціями
розвитку національної державності та реалізується в рамках насамперед,
конституційної реформи, через проведення новацій в сфері адміністративної та
муніципальної реформ.
Треба відмітити, що такий комплексний підхід володіє кумулятивним та
мультиплікативним ефектами відносно розвитку і вдосконалення не тільки всієї
системи суб’єктів публічної влади, а й всієї системи суб’єктів та органів МСВ, що
забезпечує наведеним реформам характер революційної трансформації, а також
надає їм планомірного, багаторівневого, але одночасно і прозорого характеру.
Муніципальна реформа в Україні зумовлена об’єктивними обставинами
демократизації державного та суспільного життя. Її основоположною
телеологічною домінантою виступає вирішення складного і суперечливого
системного комплексу задач щодо забезпечення становлення і розвитку
самоврядування територіальних громад, формування їх оптимальності в
територіальному вимірюванні та спроможності (реальної правосуб’єктності) в
організаційному, нормативному та ресурсному розумінні, а також підвищення
ефективності управління на місцях і, отже, на державному рівні, і в наслідок цього,
– розвиток сіл, селищ, міст і територій, – в яких існують і функціонують
оптимізовані у кількісних та якісних показниках, супровідній функціональнодіяльнісній та забезпечувальній компетенційно-правосуб’єктній парадигмі ТГ та
органи, що ними формуються – ОМСВ.
Якщо докладніше розглядати, що саме дає муніципальна реформа в Україні,
то можна дійти наступних висновків:
А) місцевому самоврядуванню як рівню публічної влади:
- новий «управлінський дизайн» публічній владі та «новий подих»
державному і муніципальному управлінню у контекстуалізації його модифікації та
суттєвого посилення демократизації (стратегічно-управлінська складова. – Авт.)
- дає можливість визначити національну модель МСВ (ідентифікаційноконституююча складова. – Авт.);
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- додаткову конституційно-правову та законодавчу конфігурацію і
легалізацію МСВ (нормативно-легалізаційна складова. – Авт.);
- соціальну та політичну легітимацію МСВ в суспільстві та серед жителівчленів ТГ (загально-легітимаційна складова. – Авт.);
- детермінування і вдосконалення МСВ як самостійного та відносно
автономного рівня публічної влади (ідентифікаційна складова. – Авт.);
- додаткове визнання та вдосконалення МСВ як соціально-нормативного
простору, в якому триває життєвий цикл людини (екзистенційно-просторова
складова. – Авт.);
- інтенсифікація формування і вдосконалення сфери МСВ як простору, де
здійснюється загальна соціалізація та правова соціалізація людини (загальносоціально і спеціально-соціальна складові. – Авт.);
- інтенсифікація процесів щодо визначення об’єктної основи МСВ в
контекстуалізації питань місцевого значення (загально-об’єктна складова. – Авт.);
- вдосконалення сфери МСВ як соціального простору де виникають,
формуються та реалізуються екзистенційні устремління, потреби та інтереси
людини, а також на основі останніх формуються її атитюди (соціальні настанови
для наступної поведінкової діяльності) (інституційно-особистісна складова. –
Авт.);
- формування сфери МСВ як сфери конотації і реалізації конституційноправового статусу людини (нормативно-гуманістична складова. – Авт.);
- формування і вдосконалення МСВ як сфери стимулювання прояву і
практичної реалізації муніципальних прав людини (муніципально-статусна
складова. – Авт.);
- інтенсифікація процесів щодо становлення міжнародної правосуб’єктності
МСВ (міжнародно-правова складова. – Авт.);
- затвердження муніципалізму – як системи муніципальних ідей та
фундаментальних принципів МСВ, порядку його організації та функціонування,
сукупності інститутів, що забезпечують реалізацію і захист прав людини на
локальному рівні, а також механізмів, які традиційно використовуються з метою
обмеження державної влади [10] (муніципально-ідеологічна складова. – Авт.);
- у підсумку, формування правового простору МСВ (муніципальнопросторова складова. – Авт.).
Б) органам місцевого самоврядування:
- розмежування компетенційних повноважень між різними рівнями
публічної влади – публічної державної та публічної самоврядної (муніципальної)
влад, а також між різними рівнями (локальний, регіональний) місцевого
самоврядування (визначально-компетенційна складова. – Авт.);
- формування власної компетенції ОМСВ (індивідуально-компетенційна
складова. – Авт.);
- формування структур виконавчих ОМСВ на регіональному та
субрегіональному (районному в області) рівнях МСВ (структурова складова. – Авт.);
- формування належної, достатньої та оптимальної компетенційної бази за
рахунок передачі і включення делегованих повноважень виконавчої влади у власні
повноваження ОМСВ (трансформаційно-компетентна складова. – Авт.);
належне
ресурсне
забезпечення
діяльності ОМСВ (ресурснозабезпечувальна складова. – Авт.);
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- інтенсифікація діяльності ОМСВ щодо створення комплексу
муніципальних послуг для користування жителями-членами ТГ (муніципальнообслуговуюча складова. – Авт.);
- інтенсифікація процесів щодо мотивації та актуалізації самостійного
ініціативно-явочного і експериментального визначення ОМСВ оптимального
примірного переліку питань місцевого значення, в яких вони є та можуть бути
компетентними (муніципально-об’єктна складова. – Авт.);
- поява додаткових можливостей організаційного, нормативного та
організаційного порядку для формування локального системного комплексу
місцевого господарства (локально-господарча складова. – Авт.);
- поява реальних можливостей у ОМСВ, що підкріплені відповідними і
належними ресурсами, для представництва інтересів ТГ та її членів, а також для
вирішення питань місцевого значення (муніципально-представницька складова. –
Авт.);
- поява більшої самостійності у прийнятті рішень на виконання інтересів та
потреб ТГ, а також суттєве розширення кола дискреційних повноважень [13, c. 33–
35] (муніципально-дискреційна складова. – Авт.);
- поява додаткових можливостей щодо створення локальної системи
міжнародного співробітництва ОМСВ з аналогічними та іншими іноземними
суб’єктами та створення з ними локального системного комплексу
зовнішньоекономічної діяльності (муніципально-міжнародна складова. – Авт.);
В) територіальним громадам:
- посилення процесів набуття реальної правосуб’єктності ТГ (реальностатусна складова. – Авт.);
- посилення тенденції щодо розширення комплексу муніципальних послуг в
контекстуалізації розвитку ТГ та підвищення її соціальної привабливості
(муніципально-облігаторна складова. – Авт.);
- зростання можливостей для оптимального використання колективістських
засад ТГ у використанні не тільки форм безпосередньої та представницької
демократії, а й використання можливостей та процесуального потенціалу нових
форм демократії – партисипаторної (демократія участі), деліберативної (прийняття
рішень через досягнення «морального консенсусу»), агрегативної (прийняття
рішень через об’єднання переваг в соціальне рішення через голосування),
агональної (прийняття загальних рішень шляхом оцінки ризиків і досягнення
компромісів) тощо (муніципально-демократична складова. – Авт.);
- посилення процесів структуризації ТГ (мікрогромади, мезогромади,
макрогромада) з метою більш повного вияву і прояву їх інтересів і більш
динамічного прискорення процесів їх врахування та вирішення (муніципальноархітектонічна ознака. – Авт.);
Д) жителю-члену територіальної громади:
- створення належних умов для реалізації жителями-членами ТГ своїх
атитюдів, екзистенційних устремлінь, потреб та інтересів людини (індивідуальноекзистенційна ознака. – Авт.);
- збагачення змістовності феноменології повсякденності людини за рахунок
стимулювання її інтенцій, зростання можливостей щодо формування її нових
атитюдів, більш широкого задоволення її екзистенційних устремлінь, потреб та
інтересів (повсякденно-якісна ознака. – Авт.);
22

eISSN 2710-5121

СОЦІАЛЬНИЙ КАЛЕЙДОСКОП • Том 2 • Випуск 1 • 2022

- зростання якості локального індивідуального життя за рахунок зростання
потенційних можливостей ОМСВ та ТГ (вітально-якісна ознака. –Авт.);
- створення можливостей для оптимального становлення та стабільного
протікання життєвого циклу людини (індивідуально-вітальна ознака. – Авт.);
- вдосконалення і оптимізація користування жителями-членами ТГ
комплексом муніципальних послуг, що існують в ТГ та надаються ОМСВ та
інституціями громадянського суспільства (індивідуально-побудовна ознака. – Авт.);
- створення можливостей для гармонічного співвідношення та кореляції
індивідуальних, групових та колективних інтересів жителів-членів ТГ
(муніципально-координаційна ознака. – Авт.);
- активізація процесів щодо включення до складу ТГ жителів, що не є
громадянами патримоніальної держави та які володіють іншими правовими
станами та локальна нормативізація зазначених процесів (муніципальноособистісна (станова) ознака. – Авт.).
Сукупність наведених тенденцій та переваг процесів децентралізації, є
свідоцтвом не тільки наявності загальних системних інтересів місцевого
самоврядування, органів місцевого самоврядування, територіальних громад та
кожного з жителів-членів цих спільнот в суттєвій трансформації системи публічної
влади в України, а у редуктивному розумінні – їх тяжінням до побудови її
оновленої демократичної моделі.
Разом з тим, слід відмітити, що стратегічні намірі державної публічної влади
щодо централізації не відрізняються характеристиками:
а) постійності,
б) наполегливості,
в) системності,
г) комплексності,
г’) плановості,
д) телеологічної обґрунтованості, а навпаки – демонструють амбівалентний,
хаотичний, алогічний та багато в чому деструктивний підходи до формування
публічної влади самоврядного (муніципального) рівня. Важливими обставинами
такого підходу виступають такі негативні фактори, як:
- ідеологічні настанови «радянського» та «пострадянського» стилю мислення,
в основі якого лежать субординаційні домінанти державного управління,
- генетичне несприйняття, підозра та недовіра до застосування
демократичних методів управління,
- патологічна боязнь допуску до управління широких народних мас,
- об’єктивна відсутність резерву для корінного оновлення кадрового складу
державної та муніципальної служби, що повинен стати носієм нового
демократичного управлінського мислення та апологетом європейського
адміністрування,
- а також відповідні індикатори олігархічного правління (кумівство,
корупція, розкрадання державної та муніципальної власності тощо), що на жаль
формують стиль і методи публічного управління вже після набуття Україною
державної незалежності та негативно впливають на його результативність та
ефективність.
Висновки. Резюмуючи, необхідно зазначити, що саме завдяки
конституційно-правовій легалізації інституту локальної демократії виникає та
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формується конституційно-правовий простір МСВ, що перетворює його на простір
формування, реалізації, охорони та захисту прав людини. Це підтверджується тим,
що:
А) конституційно-правовий статус людини (у повному обсязі) та
громадянина (у левовій його частині) реалізується на локальному рівні соціуму в
рамках ТГ та в межах МСВ;
Б) саме в умовах МСВ в рамках ТГ та у стані повсякденності проходять
процеси соціалізації, у тому числі і правової соціалізації людини-жителя, що
одночасно виступає членом відповідної громади;
В) саме на локальному рівні соціуму в рамках ТГ в умовах МСВ людина
продукує свої інтенції, устремління, потреби, інтереси екзистенційної властивості
та формує і реалізує свої атитюди;
Г) в наведених умовах зазначені вище інтенції, устремління, потреби,
інтереси екзистенційної властивості та атитюди людини знаходять свою реалізацію
саме на локальному рівні соціуму через виникнення, формування, застосування і
реалізацію системи відповідних прав і свобод людини і громадянина;
Г’) саме такі права і свободи, враховуючи на їх локальний характер виникнення,
трансформуються у муніципальні права людини (особистості, члена територіальної
громади), набуваючи не тільки самостійний характер, а ї розширюючись за рахунок
появи нових прав людини, які, по-перше, пов’язані з її участю в МСВ; а, по-друге, з
реалізацією нових її прав, закріплених в правах людини четвертого (інформаційні
права) та п’ятого (біологічно-соматичні права) поколінь;
Д) насамкінець, проходження людиною в рамках ТГ в умовах МСВ в стані
повсякденності процесу соціалізації, – через використання відповідних типізованих
форм життєдіяльності, що створює відповідний стереотип людської поведінки,
набуття людиною відповідних практичних знань, навичок, вмінь в повсякденному
житті, формує індивідуальний, груповий та колективний габітус (соціальнопрактичний статус та праксеологічний код) людини.
Треба наголосити на тому, що кожна з наведених вище доктринальних
настанов має своє онтологічне, аксіологічне, праксіологічне, конотаційне та
наративне підтвердження в зарубіжному досвіді організації та реалізації
муніципального життя. Звідси вивчення зарубіжного досвіду конституційного
будівництва муніципальної демократії, участь у міжнародному співробітництві
органів місцевого самоврядування для його сприйняття та застосування на теренах
нашої держави, не має альтернативи.
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GLOBAL CONSTITUTIONALISM AS A THINKING
ABOUT CONSTITUTIONAL VALUES IN CONDITIONS OF EXTREME
UNCERTAINTY: QUO VADIS?
У статті розглядаються питання використання феноменології глобального
конституціоналізму як мислення про конституційні цінності в умовах
екстремальної невизначеності пандемії COVID-19 та війни України з Росією.
Авторка стверджує, що не дивлячись на те, що активний процес глобалізації
продовжує стрімко впливати і позначатись на структурі правових систем, а
міжнародне право, на жаль, не завжди слугує ефективним інструментом для
управління цими змінами в протиріч із власними принципами і звичаями, йому на
допомогу приходить феноменологія глобального конституціоналізму, який
виконує функцію обмеження державної влади (навіть і демократичної),
застосовуючись на державному рівні з урахуванням принципів верховенства права,
захисту прав людини і демократизму.
Стверджується, що актуальність дослідження правниками проблематики
глобального конституціоналізму, зокрема впливу глобалізації на розвиток
конституційного права, зумовлена низкою чинників, з-поміж яких слід
зазначити наступні: А) предметом регулювання конституційного права в умовах
глобалізації є праволюдинний компонент та соціальні блага як глобальні
цінності у всіх державах світу в залежності від їх економічного розвитку; Б)
набуває важливого значення сутність конституційного контролю за умов
екстремальної невизначеності.
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Констатується, що однією з найбільш вагомих особливостей сучасного
конституціоналізму
України,
по-перше,
є
автономізація
регламентації
конституційного судочинства. В умовах невизначеності Україна продовжує
проведення судової реформи, проте актуальним залишається питання покращення
процедури добору суддів до Конституційного суду України; по-друге, реальними є
складнощі конституційно-правового регулювання проведення адміністративнотериторіальної реформи та ризики для формування можливої політики
конституційної модернізації України щодо окупованих Російською Федерацією
територій, насамперед Автономної Республіки Крим та Сходу України в умовах
діджиталізації. Становленню українського конституціоналізму в умовах глобальної
діджиталізації має сприяти закріплення нових вимог до правозастосування і
правореалізації конституційних та законодавчих настанов у цифровому форматі;
по-третє, в процесі глобалізації запобіжниками втрати національного суверенітету
та міжнародної правосуб'єктності України мають стати вдосконалення та
імплементація норм законодавства щодо процесуального порядку розгляду
Конституційним судом України справ про національну безпеку та про державну
таємницю.
Ключові слова: конституціоналізм, глобальний конституціоналізм,
конституційні цінності, екстраординарні умови функціонування державності,
конституційна реформа, верховенство права, права людини.
The article considers the use of the phenomenology of global constitutionalism as
thinking about constitutional values in the conditions of extreme uncertainty of the
COVID-19 pandemic and Ukraine's war with Russia.
The author argues that despite the fact that the active process of globalization
continues to rapidly affect and affect the structure of legal systems, and international law,
unfortunately, is not always an effective tool for managing these changes contrary to
their own principles and customs, to help him comes the phenomenology of global
constitutionalism, which serves to limit state power (even democratic), applied at the
state level, taking into account the principles of the rule of law, protection of human
rights and democracy.
It is argued that the relevance of lawyers' research on global constitutionalism, in
particular the impact of globalization on the development of constitutional law, due to a
number of factors, including the following: A) the subject of constitutional law in
countries of the world depending on their economic development; B) the essence of
constitutional control under conditions of extreme uncertainty becomes important.
It is stated that one of the most important features of modern constitutionalism of
Ukraine, first, is the autonomy of the regulation of constitutional proceedings. In
conditions of uncertainty, Ukraine continues to carry out judicial reform, but the issue of
improving the procedure for selecting judges to the Constitutional Court of Ukraine
remains relevant; secondly, there are real difficulties in constitutional and legal
regulation of administrative and territorial reform and risks to the formation of a possible
policy of constitutional modernization of Ukraine in the territories occupied by the
Russian Federation, especially the Autonomous Republic of Crimea and Eastern Ukraine
in digitalization. The formation of Ukrainian constitutionalism in the context of global
digitalization should be facilitated by the consolidation of new requirements for law
enforcement and law enforcement of constitutional and legislative guidelines in digital
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format; thirdly, in the process of globalization, the safeguards of the loss of national
sovereignty and international legal personality of Ukraine should be the improvement
and implementation of legislation on the procedural procedure for consideration by the
Constitutional Court of Ukraine of cases on national security and state secrets.
Keywords: constitutionalism, global constitutionalism, constitutional values,
extraordinary conditions of statehood functioning, constitutional reform, rule of law,
human rights.
Постановка проблеми. З появою нової глобальної умови розвитку
держав світу – некерованим розповсюдженням інфекційної хвороби СOVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також неспровокованої збройної
агресії Росії проти України, що може призвести до початку Третьої світової
війни, що знаменують собою екстраординарні умови функціонування
державності, – об’єктивується, актуалізується і контекстуалізується проблема
дотримання принципів глобального конституціоналізму. В цій статті в
теоретичному (доктринальному) напрямку, глобальний конституціоналізм
розуміється як сучасне прогресивне мислення, що вносить демократичну
легітимність і повагу до міжнародних принципів у соціально-політичну ідею та
пропонує мирне вирішення міжнародних суперечок. В практичному
(праксеологічному) напрямку – це повсякденна діяльність держав-членів
міжнародного співтовариства та інших суб’єктів міжнародного публічного
права, а в широкому розумінні – повсякденна діяльність всіх акторів
міжнародних відносин, щодо практичного втілення зазначених телеологічних
домінант у міжнародне життя.
На підставі розуміння і тлумачення глобального конституціоналізму як
ідеології можна підкреслити, що ідеологічним навантаженням глобального
конституціоналізму, який виконує функцію обмеження державної влади (навіть і
демократичної), є проблематика його практичного застосування на державному
рівні з урахуванням принципів верховенства права, захисту прав людини і
демократизму.
Активний процес глобалізації продовжує стрімко впливати і позначатись на
структурі правових систем, а міжнародне право, на жаль, не завжди слугувало
ефективним інструментом для управління цими змінами в протиріч із власними
принципами і звичаями.
Варто зазначити, що глобальний конституціоналізм – це новітня
парадигмальна гносео-методологічна установка, що скерована на народо- та
природозбереження з урахуванням тлумачення сучасних норм міжнародного
публічного права. Основою розвитку принципів сучасного конституціоналізму в
умовах глобалізації стало застосування міжнародно-правових механізмів прийняття
управлінських рішень з метою захисту здоров’я людей. Прикладом може слугувати
глобальний міждисциплінарний колабораційний підхід «Одне здоров’я» («One
health»)) [1], а це, своєю чергою, повністю залежить від оновлення національного
законодавства.
Також, треба наголосити на тому, що саме в цьому контексті глобальний
конституціоналізм надав старт трансформації міжнародного права у новітню
правову систему, що відповідає цінностям ХХІ ст., оскільки саме легітимація
міжнародного права є головною серед функцій глобального конституціоналізму.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. На думку фахівців права, ідея
глобального конституціоналізму стала одним зі значимих і позитивних здобутків
глобалізації права. Ця концепція вже сформувала єдиний правовий простір і цей
феномен вже знайшов суттєву доктринальну реакцію серед юристівміжнародників, які визнають важливість конституціоналізації міжнародного
правопорядку та становлення норм глобального конституційного права. Зазначена
проблематика досліджувалась і є предметом наукового пошуку таких провідних
вітчизняних вчених, як М. О. Баймуратов, О. В. Батанов, Ю. О. Волошин,
В. Н. Денисов, І.В. Дробуш, В.І. Євінтов, В. М. Кампо, О. Л. Копиленко, А. Р. Крусян,
П. Ф. Мартиненко, Ю. М. Оборотов, М. В. Оніщук, М. П. Орзіх, В. Ф. Погорілко,
М. В. Савчин, І.Д. Сліденко, П. Б. Стецюк, В.В. Шамрай, В. М. Шаповал,
С. В. Шевчук, А.О. Янчук та ін.
Тому, метою даної статті є дослідження теоретико-доктринальних підходів
до розуміння глобального конституціоналізму як мислення про конституційні
цінності в умовах екстремальної невизначеності.
Викладення основного матеріалу. Актуальність дослідження правниками
проблематики глобального конституціоналізму, зокрема впливу глобалізації на
розвиток конституційного права, зумовлена низкою чинників, з-поміж яких слід
зазначити наступні:
А) предметом регулювання конституційного права в умовах глобалізації є
праволюдинний компонент та соціальні блага як глобальні цінності у всіх державах
світу в залежності від їх економічного розвитку;
Б) набуває важливого значення сутність конституційного контролю за умов
екстремальної невизначеності. Зокрема, вельми цікавим для наукового пізнання є
приклад конституційної законотворчості Японії. 11 червня 2021 року Верхня палата
Коккая (Парламенту) Японії прийняла законопроект про всенародний
референдум, що дозволяє почати перегляд післявоєнної Конституції Японії 1947
року, до якої ще до цього часу не вносились поправки [2].
Для вирішення проблем в державах з перехідним режимом демократії
застосовується пошук варіантів використання західних конституційних зразків у
формі правової рецепції.
Посилення процесів правової глобалізації і державно-правової інтеграції
також стало додатковим поштовхом наближення національного права до
міжнародного права, одночасно породжуючи нові виклики всеспільності
застосування принципів глобального конституціоналізму.
Отже, можна стверджувати, що перша група викликів – це відносини у сфері
глобальної охорони здоров’я та пов’язані із нею питання нерівності. Наприклад,
заходи епідеміологічного контролю та вакцинації з метою підвищення
колективного імунітету можна розглядати як публічні блага глобального,
міжнародного, регіонального, національного та локального рівнів.
Зокрема, право ЄС закріплює публічне здоров’я як публічне благо у
Маастрихтській та Амстердамській угодах, та Регламенті (ЕС) No 851/2004
Європейського Парламенту та Ради від 21 квітня 2004 року про створення
Європейського центру попередження та контролю захворювань (ECDC) [3].
В цьому контексті 8 квітня 2021 року вперше у своїй історії ЄСПЛ визнав
правомірність загрози санкціями, а саме застосування державою примусового
заходу у вигляді накладання адміністративного штрафу за відмову від вакцинації
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(справа "Вавржичка та інші проти Чеської Республіки) [4; 5].
Вочевидь, що законодавство України потребує системного оновлення.
Наприклад, треба оновити положення «Про захист населення від інфекційних
хвороб» з метою приведення у відповідність української документації (нормативів)
про проведення профілактичних щеплень із європейським стандартом (Цифровим
сертифікатом про імунітет від COVID-19). Також, в Законі України «Про захист
населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000 року міститься норма, яка
передбачає настання відповідальності за порушення законодавства у цій сфері (ст.
41). А саме: «Особи, винні в порушенні законодавства про захист населення від
інфекційних хвороб, несуть відповідальність згідно із законами України» [6].
Виникає потреба корегування обсягу санкцій зазначеної відповідальності за умов
пандемії СOVID-19.
За цих умов, треба вказати на те, що праксеологічною основою правового
регулювання зазначеного питання мають бути наступні особливості
протиепідемічних заходів як глобального публічного блага:
– жодна людина не має бути позбавлена та обмежена в наданні медичних
послуг та необхідних благ (недопустиме маніпулювання щодо розподілу вакцин як
блага для споживачів, регулювання зайнятості населення не має залежати від стану
вакцинації) (критерій загальності. – Авт.);
– жодний не може бути примушений до отримання цих благ (має бути
дотриманий принцип безпеки медичних препаратів, неприпустимість примусової
вакцинації у разі протипоказань) (критерій добровільності. – Авт.);
– ніхто не має права отримувати персоніфіковану додаткову винагороду від
заходів, скерованих на подолання епідемії (відмова від привілеїв публічним особам
у щепленні та стаціонарному лікуванні) (критерій безоплатності. – Авт.).
Комунікативна та орієнтаційна функції міжнародного права базуються на
обов’язку держави негайно розкрити інформацію про інфекцію та захворювання,
що мало місце на її території, та може розповсюдитись на територію інших держав,
та повідомити про це керівництво усіх держав [7].
На даний час має чітко існувати і розумітись неприпустимість цензури в
медичній сфері, зокрема нерозкриття або перекручування інформації про методи
та засоби лікування коронавірусної інфекції. В глобальному та міжнародному праві
не має вказівок та дозволів розповсюджувати інформацію про методи лікування
коронавірусної хвороби інакшими засобами ніж вакцинація, хоча це є метод
попередження хвороб. Глобальна нормативна невизначеність призвела до
змішення міжнародної політики із міжнародним судочинством шляхом подання
політично обумовлених судових позовів (наприклад, факт порушення правової
доктрини суверенного імунітету – позов Генерального прокурора штату Міссурі
проти КНР у 2020 році, по якому було відмовлено у розгляді [8], та який привів до
зустрічного позову КНР до представників бізнесу у США). Одночасно із цим,
підкреслимо, що за загальним правилом інформація про епідеміологічні заходи є
непрямим благом та не обов’язково має бути транспарентною (прозорою) та
відкритою.
Друга група відносин, що є викликом для системи міжнародних відносин,
що склалася, та нормативності глобального права, пов’язана із глобальною
діджиталізацією та інформаційною безпекою на державному і локальному рівнях.
За умов децентралізації запровадження місцевих ініціатив вбачається загрозливим,
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адже відсутній механізм накладання відповідальності на держави за порушення
інформаційних прав громадян по всьому світу, отже міжнародне співробітництво
вбачається як додатковий елемент, що сприятиме розвитку держав, що
розвиваються.
Третя група відносин – це актуальніші екологічні питання, зокрема,
проблематика зміни клімату та проблема використання водних ресурсів, органічне
сільське господарство, захист прав тварин тощо. Позитивною вбачається подія 20
січня 2021 року – коли США повернулись до участі у Паризькій угоді з клімату та
до членства у Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) [9].
Четверта група відносин – розвиток культурно-просвітницьких та
міжетнічних відносин, що має істотний вплив на національний інститут
громадянства та його елементні властивості (на даний час залишаються
невизначеними та поглиблюються на міжнародному рівні австрійсько-італійські,
україно-угорські та російсько-українські конфлікти щодо захисту мовних прав
громадян, просування ідей подвійного громадянства тощо) [10].
П’ята група відносин – відносини, що випливають з договірних зобов’язань
суб’єктів глобального муніципального права (відносини міст-побратимів,
споріднених міст, відносини, що виникають в межах міжнародного
міжмуніципального співробітництва з питань прав власності на об’єкти культурної
спадщини та витвори мистецтва, допомога у сфері подолання коронавірусної
інфекції тощо). Зокрема, глобальна пандемія виявила, що саме квазі-держави
(державоподібні суб’єкти [11, с. 176-183]), Ватикан, Сан-Марино, Монако, Андорра,
Мальтійський орден) виявились найбільш стійкими до глобальної кризи. Ці
держави є найкращими європейськими демократіями та їх форма правління з
суверенною юрисдикцією надала змогу більш оптимальніше та ефективніше
захистити своє населення та економіку [12].
Отже, поділ світу на «успішних» держав, які забезпечують вакцинацію
населення, і на держав, що періодично запроваджують «локдаун», не
використовуючи вакцинацію зовсім, або організуючи її спорадично та не в
належних масштабах, – виявили парадигмальні протиріччя та негативні тенденцій
розвитку міжнародних правових відносин. Водночас, варто підкреслити, що з
метою недопущення «вакцинного націоналізму» міжнародна спільнота та держава
Україна мають співпрацювати у напрямку вироблення нових та вдосконалення
існуючих міжнародних норм і стандартів муніципального управління, що
передбачає реструктуризацію компетенції публічної влади та розмежування її
повноважень з формуванням власного компетентного масиву повноважень органів
місцевого самоврядування, – з метою подолання загроз здоров’ю жителів-членів
територіальних громад в умовах екстремальної невизначеності, а по суті,
екстраординарних умов функціонування державності.
В останній час, а саме з 24 лютого 2022 року виникла шоста група відносин,
що напряму пов’язані зі збройною агресивною війною Росії проти України. З
одного боку, війна загострює проблематику боротьби з пандемією СOVID-19,
причому, не тільки на територіях воюючих держав, а й у межах всього світу, бо
супроводжується порушеннями в сфері обміну інформацією та логістичних
зав’язків у питаннях забезпечення протиепідемічними засобами, включаючи й
вакцини. З іншого, вона не сприяє зниженню захворюваності, яка знаходиться на
стабільно постійному та досить високому рівні. І саме в цих умовах всім державам
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треба ефективно виконувати відповідні заходи, що скеровані на боротьбу з
пандемією.
Беручи до уваги, що в Україні розвиток науки конституційного права
відзначається феноменологією процесів європеїзації та глобалізації, нагальною
вбачається потреба формування нових нормативних системних комплексів в
рамках міжнародних міждержавних спільнот в контексті дотримання вимог
класичної теорії конституційного права, – з метою недопущення наслідків
внутрішніх конституційних конфліктів та зовнішніх посягань на норми
Конституції і конституційного ладу. Наприклад, геополітичні інтеграційні
питання на рівні розвитку України в площині нормативних систем –
Європейського Союзу, НАТО та Євразійського співробітництва, виявили
принципову необхідність дотримання положень Конституції України та механізмів
дії інституту всеукраїнського референдуму [13]. Варто підкреслити, що саме це
означає активне просування вітчизняного конституціоналізму у напрямку
сприйняття принципів та стандартів європейського та глобального правового
порядків.
Україна продовжує входження в систему координат європейського
конституціоналізму в межах своєї правової системи. Отже, потребує врахування той
факт, що на формування конституціоналізму в Україні здійснюється вплив
глобальних зарубіжних (американських та європейських) конституційних
цінностей. Саме тому, необхідно погодитись із доктринальною позицією відомого
вітчизняного конституціоналіста М. О. Баймуратова у тому, що особливого
значення в таких умовах набувають не тільки дослідження практико-прикладних, а
й фундаментальних проблем сучасного конституціоналізму [14, с. 4].
Також методологічно вірним вбачається думка вітчизняного фахівця В.
Речицького, який фактично формує парадигмальний механізм дії конституції. Так,
він вважає, що «для досягнення цілей конституціоналізму самих лише основних
законів недостатньо. Конституцію має доповнювати механізм її реалізації.
Здійснення конституційних прав і свобод не повинно переобтяжуватись
обмеженнями, достатніми мають бути гарантії справедливості і незалежності суду.
Важливими є також конституційний захист власності і свободи договору, підтримка
творчої ініціативи. Проте, у першу чергу, будь-яка органічна конституція має
працювати як незамінний обмежувач державної (у тому числі демократичної)
влади» [15].
Отже, з наведеного вище, можна зробити висновок, що сприйняття
нормативності глобального конституціоналізму, коли держава зв’язана
конституційними цінностями, є особливим напрямом наукових досліджень в теорії
юриспруденції, а також продуктивним напрямом для розвитку практичної
діяльності дотримання та реалізації таких цінностей під впливом глобалізаційних
процесів.
З урахуванням положень Указу Президента України № 231/2021 «Про
Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021–
2023 роки» від 11 червня 2021 року [16], треба вказати на наступні проблемні
питання розвитку сучасного конституціоналізму в нашій державі.
По-перше, однією з найбільш вагомих особливостей сучасного
конституціоналізму України є автономізація регламентації конституційного
судочинства. В умовах невизначеності Україна продовжує проведення судової
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реформи, проте актуальним залишається питання покращення процедури добору
суддів до Конституційного суду України (далі – КСУ).
Останнім часом КСУ все частіше підпадає під звинувачення в порушеннях
процесуального порядку діяльності. Є очевидним, що порушення принципів
судового процесу КСУ складає загрозу реалізації конституційної реформи в
державі. Відповідно до ч. 2 статті 150 Конституції України, рішення та висновки
Конституційного Суду України є остаточними і обов’язковими до виконання.
Обов’язок виконання рішення Конституційного Суду України є вимогою
Конституції України, яка має найвищу юридичну силу щодо всіх інших
нормативно-правових актів (п.п. 3 і 4 мотивувальної частини Рішення
Конституційного Суду України від 14 грудня 2000 року № 15-рп/2000 у справі про
порядок виконання рішень Конституційного Суду України) [17].
Рішення, прийняті суддями КСУ у 2020 році, призвели до того, що
міжнародна спільнота вимагає залучення міжнародних експертів до процесу
добору суддів КСУ, що ще раз показує неточність та низьку ефективність змісту
норми, що міститься у п.п. 3, 4 ст. 148 Розділу ХІІ Конституції України.
На нашу думку, саме недосконалість конституційного законодавства сприяє
порушенню прав людини рішеннями судів і суддів, створюючи враження
відокремлення понять «суддя» і «суд» від інституту «судової влади». Блокування
роботи Конституційного суду України самими суддями цього суду підриває довіру
до нього, як гаранта законності та органу конституційного контролю, а також
знижує рівень довіри іноземних партнерів.
Зокрема, в цьому контексті потребують узгодження наступні положення
Конституції України: ст. 124 визначає, що «Правосуддя в Україні здійснюють
виключно суди», а ст. 127 визначає, що «Правосуддя здійснюють судді», ст. 130
визначає, що «Держава забезпечує фінансування та належні умови для
функціонування судів і діяльності суддів». Кадрова криза в Конституційному суді
України також підриває довіру до незалежності інших гілок влади [18].
Одночасно із цим нагальною потребою виступає необхідність вдосконалення
виборчого законодавства, причому не тільки в контексті запровадження
демократичних процедур формування виборних органів влади, але і необхідності
передбачити наявність мережі дорадчих структур громадянського суспільства,
участь яких – в процесі ухвалення ними владних рішень, є необхідною умовою їх
легітимності, в тому числі і щодо обсягу громадського контролю за добором суддів
у КСУ та на посади у Вищій Раді Правосуддя (ВРП) та Вищій кваліфікаційній
комісії суддів (ВККС).
По-друге, реальними є складнощі конституційно-правового регулювання
проведення адміністративно-територіальної реформи та ризики для формування
можливої політики конституційної модернізації України щодо окупованих
Російською Федерацією територій, насамперед Автономної Республіки Крим та
Сходу
України
в
умовах
діджиталізації.
Становленню
українського
конституціоналізму в умовах глобальної діджиталізації має сприяти закріплення
нових вимог до правозастосування і правореалізації конституційних та
законодавчих настанов у цифровому форматі.
Оскільки роль і значення діджиталізації вже вийшли за межі сталої правової
термінології, що використовується в конституційному законодавстві, питання
взаємодії влади та громадськості в цифровій інформаційній площині потребують
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невідкладного нормативного закріплення в Конституції України. Об’єктивізація
такої необхідності та її актуалізація не викликає сумнівів, бо вже сьогодні
міжнародна наукова спільнота досліджує організаційні, нормативні та
праксеологічні питання цифрового (діджитального) конституціоналізму [19].
Наприклад, з цього приводу варто зазначити, що положення Закону України
«Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово
окупованій території України», згідно якого Автономна Республіка Крим та місто
Севастополь, а також частини територій Луганської та Донецької областей є
тимчасово окупованими територіями внаслідок збройної агресії Російської
Федерації проти України, потребують вдосконалення щодо захисту прав громадян
України у цифровій сфері із нормативним закріпленням в Конституції України.
Вбачається, що ризики подальшої конституційної модернізації з цього
питання пов’язані із вживаною термінологією, адже на глобальному рівні різні
держави й досі використовують у своїй політичній риториці та в офіційних
документах інші терміни ніж тимчасова окупація – наприклад, США визначає це як
«спробу анексії», інституції ЄС – «незаконну анексію», деякі держави
використовують термін громадянська війна або просто криза. Проведення
голосування в Криму щодо внесення змін до Конституції РФ у 2020 році ще більше
загострило це питання та створює подальші ризики для «квазілегалізації» і
«квазілегітимації» тимчасової анексії частини території України, порушення прав
кримських татар, та загроза повтору аналогічної ситуації на Сході України,
особливо враховуючи факт незаконної паспортизації окупантом населення
захоплених територій.
Внесення змін до Конституції України щодо адміністративнотериторіального устрою можна назвати «танталовою працею», – настільки складно
виявилось досягнення поставленої телеологічної домінанти.
В цьому контексті виявляються проблеми із зворотнім зв’язком між
законодавчою та судовою владою. В України ще досі виникає проблема
координації парламентського, судового та громадського контролю, що дають змогу
забезпечити баланс повноважень та непорушності принципу ultra vires (вимагає
законних повноважень, але робиться без цього) у ході участі громадян у роботі
національних органів влади, електронного урядування, моніторингу ефективності
участі та вироблення владних рішень в органах влади супранаціональних
об’єднань (ООН, МВФ, СОТ).
По-третє, в процесі глобалізації запобіжниками втрати національного
суверенітету та міжнародної правосуб'єктності України мають стати вдосконалення
та імплементація норм законодавства щодо процесуального порядку розгляду
Конституційним судом України справ про національну безпеку та про державну
таємницю.
Зокрема, інтеграційні процеси в рамках Союзної держави Білорусі та Росії
актуалізували необхідність підвищення ефективності державної політики у сферах
захисту державного кордону України та сприяння взаємодії органів сектору
безпеки і оборони із іншими органами публічної влади [20]. Сьогодні між Україною
і незалежною Республікою Білорусь, внаслідок протиправних міжнародних дій
правлячим режимом останньої, виник підвищений рівень складності міждержавної
співпраці. Ці питання «віддзеркалюються» на двосторонньому міждержавному
рівні закриттям проектів в енергетичній, машинобудівній, авіабудівній галузях.
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З метою протидії зазначеним викликам та зазіханню на демократичний
конституційний лад, Указом Президента України №393/2020 від 14 вересня 2020
року [21] було затверджено Стратегію національної безпеки України, в якій
визначені Основні напрями зовнішньополітичної та внутрішньополітичної
діяльності держави для забезпечення її національних інтересів і безпеки. Особливо
важливим є те, що Стратегія передбачає створення ефективної системи безпеки та
стійкості критичної інфраструктури, заснованої на чіткому розподілі
відповідальності її суб’єктів та державно-приватному партнерстві.
Отже, в цьому контексті вбачається, що положення статті 19 Розділу 1
«Загальні засади» Конституції України, які містять парадигму діяльності органів
держави та їх посадових осіб, – складають конституційно-правову основу для
розробки сучасних законодавчих положень у сфері створення ефективної системи
безпеки та стійкості критичної інфраструктури, що буде сприяти створенню
ефективного та прозорого механізму взаємодії між органами публічної влади та
потребує внесення відповідних змін в контексті реалізації зазначених вище обидвох
Стратегій.
Висновки. Резюмуючи викладене вище, необхідно наголосити на особливій
важливості того, щоб доктринальне підґрунтя конституціоналізму передбачало
нормативність, легітимність, прозорість та системність правового регулювання
суспільних відносин. Зокрема, в Україні у другому читанні має бути прийнятий
законопроект «Про конституційну процедуру», якому перед його остаточним
прийняттям може бути змінена назва за пропозицією Комітету Верховної Ради з
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THE ROLE OF THE RULES-BASED INTERNATIONAL ORDER DOCTRINE IN THE
FORMATION OF RULES OF LAW:
ANALYSIS IN THE CONTEXT OF PROJECTION ON THE NOOSPHERE MODEL
У цій статті в історіографічно-правовому аспекті в контексті проекції на
глобальну топологічну інформаційно-правову Модель ноосфери автори
розглядають взаємодії між концептуальними структурними складовими світової
цивілізаційно-правової системи, як елементами єдиної Правової тріади: «порядок –
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правила – право». У змістовному розумінні дані смислові терміно-категорії
«порядок», «правила» і «право» є понятійним фундаментом доктрини «Rules-based
international order» (RBIO), назва якої означає «міжнародний (світовий) порядок,
заснований на правилах», і «міжнародної системи, яка заснована на правилах» –
«The rule based international system» (RBIS). Дослідження взаємодій між
компонентами Правової тріади має величезне значення для вивчення процесів
становлення норм права, особливо в глобальних системах міжнародного
публічного права і муніципального права, а також в міжнародно-правовому
прогнозуванні.
Встановлено, що сучасний збалансований стан ІП-структури ноосфери,
згідно Моделі, який історично склався, є проявом тих самих «порядку і
правил», що природно сформувалися в процесі зміни типів (форм) світового
порядку, які відображені в тріаді «порядок – правила – право», що відповідає
уявленням про RBIS і RBIO. Їх слід виконувати для запобігання імплозії
(внутрішньої деструкції)
оболонково-ядерної ІП-структури
ноосфери,
своєчасно нівелювати тенденції до автаркії суб'єктів міжнародного публічного
права ядра ноосфери у вигляді Росії і Китаю, а також щоб уникнути загрози
повного переформатування «християнського світового порядку» в «ісламський
світовий порядок».
Тому для всебічного вивчення ролі доктрини RBIO в реалізації норм права
об’єктивно необхідним виступає глибокий – інклюзивний аналіз динамічних
процесів в тріаді «порядок – правила – право». Його неможливо здійснювати без
дослідження архаїчних причин виникнення і розвитку міжнародного
публічного і муніципального права, які мали місце на зламі XV-XVI століть в
руслі формування глобальної топологічної двоконтурної оболонково-ядерної
інформаційно-правової структури в системі ноосфери. З цією метою автори
використовують розроблену ними біполярну Модель ноосфери, яка за
допомогою понять про топології глобального інформаційно-правового простору
дозволяє визначити природні тенденції і виявити природні механізми
підтримки примата англосаксонського права в глобальному масштабі, в
контексті уявлень про RBIO і RBIS.
Дана методологія скерована на збереження стійкого розвитку світової
цивілізації, яка в концепції Моделі представлена з одного боку: системо
утворюючими компонентами оболонки ноосфери – суб'єктами міжнародного
публічного права у вигляді США, Великої Британії, держав-членів Британської
співдружності і їх сателітів, а з іншого боку – системо утворюючими компонентами
ядра ноосфери: Росією, Індією і Китаєм. Особливе значення дана методологія
набуває в умовах прояву тенденцій до переформатування ІП-структури ноосфери:
заміни архаїчної системи «християнського світового порядку» і його сучасної
форми ліберального світового порядку – на «ісламський світовий порядок», що
вимагає корекції ціннісних інструментів міжнародного публічного і
муніципального права, які історично склалися на основі традиційних понять про
RBIS-RBIO і системи англосаксонського права.
Ключові слова: міжнародне публічне право, муніципальне право, світовий
порядок, глобальна топологічна інформаційно-правова Модель ноосфери, єдина
Правова тріада: «порядок – правила – право», «міжнародний (світовий) порядок,
заснований на правилах», «міжнародна система, яка заснована на правилах».
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In this article, in the historiographical and legal aspect in the context of projection
on a global topological information and noosphere, the authors consider the interaction
between the conceptual structural components of the world civilization and legal system,
as elements of a single legal triad: "Order-Rules-Law". In the meaningful sense, the terms
of the terms "order", "rules" and "law" are the conceptual foundation of the doctrine
"Rules-Based International Order" (RBIO), the name of which means "International
(world) order based on the rules", and The International System Based on the Rules – The
Rule Based International System (RBIS). The study of interactions between the
components of the legal triad is of great importance for the study of the processes of
formation of rules of law, especially in global systems of public international law and
municipal law, as well as in international legal forecasting.
It is established that the modern balanced state of the IP-structure of the
noosphere, according to the model that has historically developed, is a manifestation of
the same "order and rules", which were naturally formed in the process of changing the
types (forms) of the world order, which are reflected in the triad «Order-rules-rulesRight» that corresponds to the perceptions of Rbis and Rbio. They should be performed
to prevent implosion (internal destruction) of the nuclear structure of the Noosphere,
timely eliminate tendencies to autarcy entities of the nuclear of the Noosphere in the form
of Russia and China, as well as to avoid the threat of complete reformatting of the
"Christian world" "Islamic World Order".
Therefore, for a comprehensive study of the role of RBIO doctrine in the
implementation of the rules of law, an objectively necessary is a deep – inclusive analysis
of dynamic processes in the triad "Order – Rules – Law". It cannot be carried out without
the study of archaic causes and development of public and municipal law, which took
place at the turn of the XV-XVI centuries in line with the formation of a global topological
double-circuit cone-nuclear information-law structure in the noosphere system. To this
end, the authors use the bipolar model of the noosphere developed by them, which with
the help of concepts about the topology of the global information and legal space allows
to identify natural tendencies and identify natural mechanisms of support for the primate
of Anglo-Saxon law on a global scale, in the context of ideas about RBIO and RBIS.
This methodology is aimed at preserving the sustainable development of world
civilization, which in the concept of the model is represented on the one hand: system
forming components of the noosphere shell-subjects of international public law in the
form of the US Sides-System forming components of the nucleus of the Noosphere:
Russia, India and China. This methodology is of particular importance in the conditions
of manifestation of tendencies to reformat the IP structure of the noosphere: replacement
of the archaic system of the "Christian world order" and its modern form of liberal world
order-for "Islamic world order", which requires the correction of value instruments of
international public and municipal law, which have historically formed on the basis of
traditional concepts of Rbis-Rbio and the Anglo-Saxon law system.
Keywords: public international law, municipal law, world order, global
topological information and legal model of the noosphere, a single legal triad: "OrderRules-Law", "International (World) Order Based on Rules", "International System, which
Based on the Rules".
Постановка проблеми. У цій статті в історіографічно-правовому аспекті в
контексті проекції на глобальну топологічну інформаційно-правову Модель
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ноосфери (далі – Модель), автори розглядають взаємодії між концептуальними
структурними складовими світової цивілізаційно-правової системи, як елементами
єдиної Правової тріади: «порядок – правила – право» [1; 2; 3; 4; 5; 6]. У змістовному
розумінні дані смислові терміно-категорії «порядок», «правила» і «право» є
понятійним фундаментом доктрини «Rules-based international order» (далі – RBIO),
назва якої означає «міжнародний (світовий) порядок, заснований на правилах», і
«міжнародної системи, яка заснована на правилах» – «The rule based international
system» (далі – RBIS) [7; 8; 9; 10; 11]. Дослідження взаємодій між компонентами
Правової тріади має величезне значення для вивчення процесів становлення норм
права, особливо в глобальних системах міжнародного публічного права (далі –
МПП) і муніципального права (далі – МЦП), а також в міжнародно-правовому
прогнозуванні (далі – МП-прогнозуванні) [12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19].
Необхідно зазначити, що доктрина RBIO отримала в перші два десятиліття
XXI століття велике поширення в політичній і дипломатичній практиці, де вона
перетворилася на потужний інструмент західних держав, в першу чергу, – США,
для впливу санкціями на своїх стратегічних конкурентів, перш за все, на Росію і
Китай. Це сталося через грубе порушення Росією і Китаєм архаїчно сформованих
«порядку» і «правил», які почали формуватися ще в епоху «великих географічних
відкритій» на рубежі XV-XVI століть, одночасно з початком правової глобалізації –
розвитком світової геополітичної цивілізаційно-правової системи [1; 3, с. 33-62; 20;
21; 22; 23], [24, с. 58], [25, с.60-61], [26], [27], [28, c. 23-24].
Даний феномен привернув до себе особливу увагу світової громадськості, як
метод досягнення «балансу сил» в цивілізаційно-правовій системі на основі
взаємодії «м'якої» (США і їх стратегічні партнери) і «жорсткої» (Росія і Китай) сили.
Відповідно до принципу «feet-back», зворотний негативний зв'язок в глобальній
цивілізаційно-правовій системі визначає формування «м'якої» сили для
стримування «жорсткої» сили і створення «балансу сил», як регулятора рівноваги в
системі, що функціонально запобігає позитивній ентропії, яка є ознакою розвитку
деструктивних процесів. Вони пов'язані з порушенням впорядкованості і
традиційних правил взаємодії цивілізаційно-правових структур в просторі
ноосфери, а також подальшим руйнуванням природної архаїчної просторової
конфігурації, що історично склалася в світового порядку в цілому [29; 30; 31; 32; 33;
34; 35; 36; 37; 38; 39].
Було встановлено, що для аналізу даних процесів і явищ доцільно
використовувати Модель ноосфери, а точніше, «глобальну топологічну
двоконтурну оболонково-ядерну інформаційно-правову модель ноосфери», яка
являє собою новаторську розробку авторів цієї статті. Первинною метою її
створення було розвиток ефективних наукових методів для достовірного МПпрогнозування, в першу чергу, в області МПП і МЦП [1; 4; 5; 6; 40; 41; 42]. Модель
відображає природну інформаційно-правову структуру (далі – ІП-структуру)
ноосфери і побудована на концептуальних принципах, в основі яких лежать
наукові уявлення про природну біполярність існуючого світового порядку у
вигляді ІП-структур «ядра» і «оболонки» ноосфери. Згідно Моделі, системно
утворюючими компонентами «ядра» ноосфери є основні суб'єкти МПП – Росія,
Індія і Китай, а до складу «оболонки» ноосфери входять системоутворюючі
компоненти – основні суб'єкти МПП – США, Велика Британія, Канада, Австралія і
Нова Зеландія. Це відповідає дефініції існування біполярності у вигляді
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позитивних і негативних зарядів, а також оболонково-ядерної будови матерії на
різних системних рівнях природи. Даний підхід до моделювання ноосфери не
тільки відображає науковий принцип подібності в будові і функціях речових
об'єктів на різних системних рівнях природи, а й вказує на природні
закономірності в процесі виникнення, становлення і розвитку ІП-структури
ноосфери. Принцип подібності в природі проявляється у вигляді атомів з
позитивно зарядженими протонами в ядрі і негативно зарядженими електронами в
оболонці атома, північного і південного магнітних полюсів Землі, в оболонковоядерній будові живих клітин, а також галактичних і метагалактичних об'єктів у
Всесвіті [4; 5; 6; 43; 44; 45].
Для вирішення поставленого завдання по створенню Моделі був
використаний апарат математичних наук, зокрема топології і теорії графів,
поняття про гомології і гомотопії природних об'єктів – структур і систем, уявлення
про теорію груп та напівгруп [46; 47; 48; 49; 50; 51]. Це дозволило сформувати
комплексний напрямок досліджень на основі глобального цивілізаційного
інформаційно-правового аналітичного підходу. В даний час, дана новація в процесі
свого розвитку перетворилася в міждисциплінарну науку правового циклу –
«юридичну ноосферологію». Аналітичний апарат даної науки, зокрема Модель
ноосфери, автори мають намір застосувати і в дослідженні процесів в RBIS, і в
оцінці ролі доктрини RBIO в становленні норм права [40; 41; 52; 53; 54].
Ставлення політиків і правознавців до доктрини RBIO в даний час
коливається від безумовного схвалення до повного неприйняття. Однією з
основних причин цього є відсутність в науці і політичній практиці єдиного
уявлення про те, що, по суті, являє собою, по-перше, «світовий міжнародний
порядок» і, по-друге, ті самі базисні «правила», на яких, на думку прихильників
зазначеної концепції, він повинен існувати. Зазвичай, ці поняття до цих пір
застосовуються без будь-яких пояснень, а там, де такі пояснення мають місце, їх не
можна визнати задовільними. Вони висуваються фахівцями різного, здебільшого,
неюридичної профілю при повному ігноруванні, як традицій – архаїки світового
порядку, так і сучасних уявлень про топології ІП-структури ноосфери, як новації.
При цьому, ще недостатньо враховується роль історіографії права у виникненні та
формуванні систем МПП і МЦП, що в цілому не дозволяє по-новаторські розвивати
загальну теорію права і теорію міжнародного права [24; 25; 26; 28; 55; 56; 57; 58].
Однак, дана ситуація вказує лише на те, що інструменти і традиційні методи
досліджень в загальній теорії права і теорії міжнародного права в сучасних умовах
експоненціального розвитку існуючої світової цивілізаційно-правової системи є
недостатньо ефективними. Тому, для вивчення такої глобальної багаторівневої
правової системної проблеми, їм необхідно подальший розвиток на основі сучасних
новаторських рішень, згідно з розробленою авторами Моделі ноосфери [4; 5; 6; 40;
41].
У зв'язку з тим, що співвідношення понять: «порядок», «правила» і «право», в
додатку до устрою світової цивілізаційної системи, в сучасних наукових джерелах є
або відсутні, або не мають переконливого тлумачення, автори планують дослідити і
вирішити дану колізію методами нової міждисциплінарної науки – юридичної
ноосферології [1; 3; 8; 11; 12; 17; 22; 40; 41].
В рамках запропонованого дослідження необхідно заповнити цю прогалину
за допомогою наукового тлумачення понять про RBIS і RBIO, – в контексті проекції
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на історіографію процесу виникнення, становлення і розвитку топологічної ІПструктури ноосфери, як глобальної матриці світового порядку – природної основи
формування глобальної системи МПП і МЦП [4; 5; 6; 40; 41].
Вочевидь, що без залучення даних історичної геології про процес
виникнення сучасної фізико-географічної картини світу, а також історіографічних
даних, що висвітлюють процес освоєння людиною екологічного простору всієї
нашої планети, неможливо зрозуміти, описати і пояснити природні закономірності
формування, становлення і розвитку Правової тріади «порядок – правила – право»
в світовій цивілізаційної системі [1; 24; 25; 26; 27; 28].
Тому в подальшій роботі автори мають намір приділити увагу дослідженням
взаємодій і взаємовпливу складових Правової тріади «порядок – правило – право» в
додатку до аналізу причин виникнення і розвитку деструктивних процесів на
топологічному інформаційно-правовому різноманітті ноосфери, згідно Моделі. Це
особливо актуально в цілях моніторингу «балансу сил», оскільки він
взаємопов'язаний з явищем позитивної ентропії, ознаки розвитку якої завжди
свідчать про початок загибелі природного – умовно рівноважної системи, зокрема,
цивілізаційної інформаційно-правової системи ноосфери, для якої властивим є
природний стан нестійкої рівноваги [59; 60; 61; 62].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 1 вересня 2021 року, в результаті
візиту Президента України Володимира Зеленського до США, було прийнято
спільну заяву про стратегічне партнерство між США і Україною. У Частині 1-й
цього Документа була відображена – чітко зафіксована – спільна прихильність
США і України до неприпустимості насильницької зміни кордонів суверенних
держав в XXI столітті в зв'язку з тим, що: «це ставить під загрозу світовий порядок,
заснований на правилах» – RBIO [63].
З урахуванням сучасних тенденцій правової глобалізації, зокрема
конституціоналізму, очевидно, що проблеми взаємодії «правил світового порядку»
з нормами МПП і МЦП не можна досліджувати у відриві від сучасних уявлень про
світову цивілізаційно-правову систему в цілому. Згідно Моделі, вона нерозривно
пов'язана з походженням і розвитком ІП-структури ноосфери, що також знаходить
своє підтвердження в понятті про складну природну систему, – для якої, в умовах
«балансу сил» при взаємодії «м'якої» та «жорсткої» сили, притаманний ефект
зворотного зв'язку «feet-back» [1; 2; 4; 5; 6; 31; 32; 33; 64; 65].
Метод, який розроблений авторами для аналізу «балансу сил» з
використанням наукових уявлень про RBIS і RBIO, в контексті проекції на Модель
ноосфери, дозволяє достовірно визначати ступінь екзистенціальних загроз для
світової цивілізації за допомогою моніторингу процесів в ІП-структурі ноосфери. В
даний час, відомості про подібні дослідження, крім наукових робіт, які ведуть
автори даної статті, в науково-правової періодиці відсутні.
Метою
статті
виступає
опис
практично-наукових
можливостей
використання Моделі ноосфери в додатку до аналізу глобальних цивілізаційноправових процесів в Правовій тріаді «порядок – правила – право» з метою
моніторингу «балансу сил» в ІП-структурі ноосфери, згідно Моделі і поняттям про
RBIS і RBIO, їх ролі в становленні норм права. Вважаємо це важливим та
необхідним, враховуючи те, що:
– по-перше, для визначення ефективності «м'якої» відповіді США і Великої
Британії, заснованої на доктрині RBIO, у відповідь на архаїчно «жорсткі» дії Росії і
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Китаю за новітніми захопленнями просторових ресурсів ноосфери, що є загрозою
для розвитку позитивної ентропії – деструктивних процесів в ІП-структурі
ноосфери, і
- по-друге, для визначення реальної геополітичної ролі і місця суверенної
держави Україна у світовій цивілізаційно-правовій системі, так само як в RBIS, в
умовах протистояння основних системоутворюючих суб'єктів МПП: США і Великої
Британії – з Росією і Китаєм, що необхідно для вироблення стратегії і тактики в
проведенні життєвоважливих конституційно-економічних реформ в країні.
Виклад основного матеріалу. Архіважливим актором, який визначає
напрямок розвитку світової цивілізаційно-правової системи на всіх етапах її
еволюції, є експансія біологічного виду Homo sapiens в екологічному просторі
нашої планети, яка націлена на заволодіння різними ресурсами, в тому числі, в
інформаційному і космічному просторі [25; 26; 27; 28; 66; 67; 68]. У глобальних
масштабах це проявилося вже в епоху «великих географічних відкриттів»:
захоплень, освоєння і узаконення володіння новими «нічийними заморськими
територіями», що призвело до виникнення світової колоніальної системи. Наслідки
цієї діяльності на окремих етапах історичного процесу, як «status quo», були
закріплені багатосторонніми міжнародними договорами одночасно як з історикогеографічними фазами, так і з історико-правовими формами (типами) світового
порядку [1; 2; 8; 13; 16; 28; 34; 35; 36; 69].
В історіографії, зазвичай, виділяють такі найважливіші віхи, які в
міжнародно-правовій формі зафіксували окремі етапи в еволюції понять і уявлень
про «правила світового порядку», що взаємопов'язані з формуванням сучасної
системи МПП і МЦП. В основному виділяють наступні історичні форми (типи)
світового порядку:
- Вестфальський світовий порядок (1648-1815);
- Віденський світовий порядок (1815-1871);
- Версальський світовий порядок (1918-1939);
- Ялтинско-Потсдамській світовий порядок (1945-1991).
Також виділяють пострадянський світовий порядок, який веде відлік з 1991
року і по теперішній час, що має своє історичне коріння в ліберальному світовому
порядку, згідно Атлантичної Хартії 1941 року [1; 8; 13; 34; 35; 36; 69; 70].
На додаток до цього автори повинні відзначити, що з даної історіографічної
типологічної шкали черговості форм світового порядку, випала найважливіша
початкова ланка, яка виникла на рубежі XV-XVI століть і визначила вектор еволюції
– архаїко-правові закономірності (порядок і правила) – початок і зміну історичних
форм (типів) світового порядку. Такою вихідною міжнародною формою «світового
порядку, заснованого на правилах», є християнський світовий «порядок» і
«правила», встановлені папськими буллами про розподіл світу: папи Сикста IV
«Aeterni Regis» від 1481 року, папи Олександра VI «Inter Caetera» №2 від 1493 року і
папи Юлія II від 1506 року. Згідно наведених Булл на рубежі XV-XVI століть був
визначений «світовий порядок» і «правила» взаємодії всіх основних суб'єктів права
– суверенних держав – в системі земної кулі, внаслідок поділу світу «похристиянськи» між Іспанією і Португалією.
Отже, саме вони передували архаїко-правовим нормам МПП у вигляді
Тордесільяського, від 1494 року і Сарагоського, від 1529 року, договорів про
розподіл усього світу, укладеними між технологічно розвиненими – провідними
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державами того часу в області озброєнь і океанського суднобудування, якими були
католицькі монархії – Іспанія і Португалія [24; 25; 26; 27; 28].
Саме глобальний «поділ світу» між Іспанією і Португалією, спочатку «de
facto», а потім і «de jure», запустив загальнопланетарній процес, який відкрив собою
гомологічний (типологічний) ряд, відповідно до логістики даного процесу
експансії, пов'язаних між собою форм світового порядку, відповідно до понять про
гомологію цивілізаційних структур та гомотопію (неперервна деформація одного
об'єкта в інший) світового простору. Так, на рубежі XV-XVI століть сформувалася
архаїчна глобальна структура «світового порядку, заснованого на правилах», з
урахуванням умовно кулястої будови Землі і в процесі навколосвітніх експедицій
конкістадорів. Однак папські булли та договори про розподіл усього світу між
Іспанією і Португалією почали втрачати свою силу після загибелі іспанської
«Непереможної армади» в 1588 році в результаті морської битви з Англією при
спробі висадки іспанського десанту на Британські острови. Це призвело до
становлення і розвитку Англії, як світової морської протестантської держави, яка
приступила до модернізації (згідно з принципами англосаксонського права) вже
існуючого християнського «світового порядку і правил» на шляху до створення
Британської імперії напередодні Вестфальського світового порядку (1648-1815
років) [1; 8; 13; 25; 34; 35; 69; 70; 71; 72] .
Отже, в руслі природних законів розвитку ІП-структури в просторі
ноосфери, почався активний процес формування систем МПП і МЦП, які,
відповідно до ефекту зворотного зв'язку – «feet-back», нормативно фіксували на
окремих історичних етапах форми (типи) світового порядку.
Дані історичні факти приводять нас до наступного висновку: природний
процес виникнення RBIO, в умовах географічних та цивілізаційно-політичних
чинників, що детермінують порядок і правила освоєння людиною глобального
екологічного простору нашої планети – ноосфери, далі закономірно призводить до
фіксування RBIO нормами МПП і МЦП. З точки зору діалектики: виникнення
RBIO, як архаїки, завжди є первинним, що створює і встановлює традиції, а
формування глобальних норм МПП і МЦП, як явище, що виникло внаслідок дії
негативного зворотного зв'язку – «feet back» – в природній цивілізаційно-правовій
системі, вдруге і, по можливості, функціонально підтримує і закріплює традиції [1;
13; 14; 15; 31; 32; 57; 58].
Тому без аналізу інклюзивних процесів в тріаді «порядок – правила – право»
на глобальному і локально-регіональному рівні – МПП і МЦП, починаючи з часу її
формування в глобальному масштабі на рубежі XV-XVI століть на різноманітті ІПструктури ноосфери, неможливо достовірно проводити моніторинг і визначити
вектор розвитку даних процесів в даний час [1; 2; 4; 13; 14; 15; 16].
В силу необхідності застосування математичного апарату в подібних
дослідженнях, автори прийшли до висновку, що найбільш прийнятним для
вирішення поставленого завдання в області МП-прогнозування є метод, заснований
на поняттях про гомологію, гомотопію, теорії груп та напівгруп перетворень. Такий
підхід можна пов'язати з фактом існування гомологічної і гомотопічної
інваріантності розвитку тріади (групи, або напівгрупи) «порядок – правила –
право» в глобальному просторі, як системо утворюючого структурного елементу
інформаційно-правового ландшафту ноосфери. Цей підхід відповідає явищу
безперервності і послідовності, яке можна спостерігати в спільному розвитку
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структури і функції форм (типів) світового порядку в глобальному просторі, що є
співвідносними між собою [49; 50; 51].
При цьому, гомологією ми називаємо структурну і функціональну
подібність об'єктів на різних рівнях системної організації природи, зокрема
інформаційно-правової структури ноосфери відповідно до типів (форм) світового
порядку. Поняття про гомології впорядковує такі структуровані безлічі, які
знаходяться на різних ділянках хронологічній шкали, а також ієрархічних
системних рівнях природи. Вони пов'язані відносинами, змінами, перетвореннями,
функціями, морфізмом, в тому числі, на основі інформаційно-правових взаємодій
[1; 34; 35; 36; 69].
Своєю чергою, поняття про гомотопію, визначає і встановлює просторові
зв'язки між відносинами, шляхом введення параметрів порядку – уявлень про зміну
фаз (типів) світового порядку в єдиному просторово-часовому континуумі.
Гомотопія виражається в еквівалентності законів будови і розвитку об'єктів
дослідження, відповідно до моделей різних природних і соціально-економічних
процесів і явищ з точністю до гомотопічних перетворень в глобальному
цивілізаційно-правовому просторі [48; 49; 50; 51].
Це допускає, з урахуванням існування природної Правової тріади «порядок –
правила – право», як на локально-регіональному рівні в системі МЦП, так і на
глобальному – в системі МПП, для аналізу даних процесів використання
термінологічного і наукового апарату теорії перетворень груп або напівгруп, в
додатку до глобального топологічного інформаційно-правового різноманіття
ноосфери, згідно Моделі [4; 5; 6; 49].
У різних науках – фізичних, хімічних, географічних, геологічних і
біологічних – розвиток теорії гомології йшов від описового і експериментального
зіставлення об'єктів, для встановлення гомологій, до пошуку формальних –
чисельних критеріїв. У сучасній біології цим займається біоінформатика, в
географії – геоінформатика, а, в правових науках, цим, мабуть, повинна займатися
«юридична інформатика» в контексті предмета досліджень юридичної
ноосферології на основі Моделі ноосфери, яка графічно відображає суть понять
про RBIS і RBIO [4; 5; 6; 40; 41; 42].
Серед вчених-правознавців, геополітиків і державних діячів, роботи яких
присвячені дослідженню тенденцій розвитку світового порядку, можна, в першу
чергу, назвати Х. Маккіндера, Ф.Х. Коломба, А.Т. Мехена, Р. Челлена, Ф. Ратцеля, К.
Хаусхофера, С. Хантінгтона, О. Шпенглера, Енн-Марі Слотер, З. Бжезинського, Г.
Кіссинджера, Дж. Ная. Також необхідно відзначити наступних авторів: Срджана
Вучетича і його монографію «Англосфера» від 2011 року, а також Хела Брендса і
Чарльза Еделя, які в своїй книзі «Уроки трагедії», виданої в 2019 році, виявляють
занепокоєння подальшою долею США в сучасних умовах, тобто, згідно Моделі, а
також в контексті подальших шляхів еволюції цивілізаційно-правовий тріади
«порядок – правила – право» [12; 71; 72; ].
Вочевидь, що в сучасній геополітичній ситуації, RBIO повинен бути
забезпечений надійним «балансом сил» – розвитком таких форм міждержавного
регулювання на основі МПП і МЦП, які здатні гарантувати узгодженість
міжнародних процесів в ІП-структурі ноосфери, її збереження, як RBIS, на
принципах глобального конституціоналізму, ноосферізму і дотримання
біологічних прав людини [40; 41; 42].
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Необхідність глибокого науково-правового тлумачення поняття «правила
світового порядку», в поєднанні з існуючими принципами МПП і МЦП, стало
особливо актуальним після зустрічі 16 червня 2021 року в м. Женеві (Швейцарія)
двох президентів: США і РФ – Дж. Байдена і В. Путіна. У контексті обговорення на
зустрічі особливостей, так званого, «балансу сил» на глобальному рівні світової
цивілізаційної системи, у двох сторін проявився різний понятійний підхід до
правового врегулювання сучасних геополітичних викликів щодо уявлень про RBIO
і RBIS [1; 7; 10; 11; 17; 19; 20].
Характерно, що, на думку міністра закордонних справ Росії С. Лаврова,
твердження президентом США Дж. Байденом про існування, крім норм МПП,
якими керується діяльність ООН, «ще якогось порядку, заснованого на правилах»,
входить в протиріччя з діяльністю ООН. Однак, тут необхідно зазначити, що
структура ООН, співвідносна з ІП-структурою ноосфери і відповідно до Моделі,
лише відображає результати природного процесу виникнення, становлення і
розвитку Правової тріади «порядок – правила – право» в контексті понять і уявлень
про гомології і гомотопії – формах розвитку і зміни – типології чергування світових
упорядкованих цивілізаційних структур [1; 2; 4; 21; 22].
Тому для вирішення цієї колізії, в понятійної системі – Правовий тріаді
«порядок – правила – право», потрібно визначити діалектичний взаємозв'язок і
логістичну послідовність формування цих понять, і встановити, що є первинним у
цій системі – «порядок», «правила» або «право». Здавалося б, все три терміни є
тотожні, і, оскільки вони існують і взаємодіють в єдиному просторово-часовому
континуумі, то кожен з них, може самостійно відображати факт перебування в
єдиному правовому полі всіх основних суб'єктів МПП. Проте, об'єктивно
встановлено, що історично, природний процес формування світового порядку на
рубежі XV-XVI століть в глобальній цивілізаційно-правовій системі і традиційних
правил, передував подальшому процесу встановлення норм права, відповідно до
архаїчних методів «від захоплення природних ресурсів – до узаконення цих дій за
фактом», відповідно до принципу «feet-back» [24; 25; 26; 27; 28; 31; 32].
Тому, і нормативна модель світової спільноти; і загальновизнані норми і
принципи міжнародного права (jus cogens), які, як прийнято зараз вважати,
виступають сутнісною моделлю таких правил; і міжнародні правові стандарти; і
поведінкові установки такого порядку; і національні конституції, як
внутрішньодержавні моделі такого порядку, запозичені міжнародним правом як
об'єкт правової регламентації і регулювання, – не можуть самостійно без допомоги
діалектичного інформаційно-правового підходу, згідно Моделі ноосфери, науково
і компетентно пояснити феномен RBIS-RBIO [1; 2; 4; 5; 6; 34; 35].
Переконливо пояснити існування цього феномена можна тільки внаслідок
аналізу даних процесів в єдиній Правової тріаді «порядок – правила – право» щодо
глобальної еволюції природної ІП-структури ноосфери на Моделі, відповідно до
загальних принципів і понять про гомології, гомотопії і типології окремих форм
світового порядку, а також уявлень про роль зворотного зв'язку «feet-back» в
природних системах [4; 5; 6; 31; 32; 36; 51].
У процесі дослідження співвідношення понять про RBIO і норми МПП і
МЦП, які неформально повинні підтримувати сучасний міжнародний порядок,
можна дійти до певних висновків. Слід визнати, що спроба пояснити RBIO за
допомогою існуючих норм міжнародного права, або навпаки, аналіз норм
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міжнародного права за допомогою тлумачення існуючого світового порядку,
заснованого на правилах, без урахування просторово-часових (п'ятсотлітніх)
взаємодій всіх компонентів Правової тріади «порядок – правила – право» в
глобальній природній системі, яка представлена ІП-структурою ноосфери, в
сучасних умовах не є науковою [4; 25; 26].
Дані процеси, які в глобальних масштабах виникли на рубежі XV-XVI століть,
характеризуються принципом зворотного зв'язку «feet-back», як і повинно бути в
складних природних динамічних системах, тому «порядок» і «правила» лише тоді
можуть втілитися в «норми права», якщо їх встановлення відповідає негативному
відповідному сигналу в складній природній системі. В іншому випадку при
позитивному відповідному сигналі, – в силу можливої надмірності норм МПП, які
неминуче творять «зайву напруженість» в системі, така система буде перебувати на
шляху до деструкції і всезростаючої позитивної ентропії, тобто втрачати свою
життєздатність.
Характерно, що при розгляді даної колізії з позицій юридичної
ноосферології, з урахуванням існування в системі ноосфери глобального екологоправового об'єкта, який автори ідентифікували в своїх раніше опублікованих
статтях, як «топологічну двоконтурну оболонково-ядерну інформаційно-правову
структуру ноосфери», подібні природні протиріччя піддаються аналізу і
допускають превентивну корекцію правовими інструментами [4; 5; 6; 40; 41].
RBIO виникає природних шляхом, що було відображено в історичних працях
Х. Маккіндера, А. Т. Механа, Ф. Х. Коломба, В. Вернадського, Тейяра де Шардена, Г.
Вернадського, З. Бжезинського і Г. Кіссинджера. Це явище реалізується в руслі
розвитку географічної і геополітичної картини світу в переддень формування ІПструктури ноосфери, становлення системи МПП – проростанні і укоріненні норм
локально-регіонального права – МЦП, – в глобальній системі суб'єктів МПП. В
даний час, даний феномен продовжує розвиватися відповідно до глобальних
тенденцій конституціоналізму, ноосферізму і понять про біологічні права людини
[4; 5; 6; 40; 41; 42].
Оскільки ноосфера являє собою складну природну систему зі зворотним
зв'язком – «feet-back», первинним процесом є становлення і розвиток глобальної ІПструктури ноосфери на рубежі XV-XVI століть, іншими словами – «порядку»
(виникнення впорядкованості), який повинен поєднуватися (корелювати) з
«правилами» користування (існуючої впорядкованістю), у вигляді традицій,
усталених при формуванні «порядку». Вторинним, – є виникнення на цьому
природному субстраті – «права» – комплексної глобально-регіональної системи
МПП і МЦП, що, згідно з принципами глобального конституціоналізму, в разі
порушення норм права (співвідносні «порядку» і «правилам»), визначає і
передбачає відповідальність відповідно до міжнародного та національного
законодавства. Подальший розвиток тріади «порядок – правила – право», що
сформувалася, відбувається в руслі еволюції самої ІП-структури ноосфери, згідно
Моделі, в процесі інформаційно-правового обміну в тріаді (групі). Це пояснює
природу уявлень про роль RBIO і RBIS в становленні норм права, що є реалізацією
діяльнісно-поведінкової парадигми: «від існуючого хаосу – до виникнення
порядку» [61; 62].
Як уже зазначалося авторами, глобальна ІП-структура ноосфери
сформувалася в процесі еволюції географічної і геополітичної картини світу, яка
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виникла в епоху великих географічних відкриттів: поділу світу між Іспанією і
Португалією – захоплення «terra nova» – «нічийних» («terra nulis») територій на
зламі XV-XVI століть. Згодом, в даний процес були залучені всі технологічно
розвинені держави нашої планети, що призвело до подальшого «розділу і переділу
світу» і розвитку колоніальної системи. Це визначило особливості сучасної будови
«інформаційно-правової двоконтурної оболонково-ядерної структури» в системі
ноосфери при зміні гомологічно і гомотопічно пов'язаних між собою форм (типів)
світового порядку. У руслі даного процесу виник сучасний світовий порядок, так
званий пострадянський світовий порядок, а точніше, ліберальний світовий
порядок, який на окремих етапах свого становлення, відповідно до ефекту
зворотного зв'язку «feet-back», отримував правову легалізацію на основі МПП,
міжнародних норм МЦП і нового бачення про біологічні права людини [1; 54].
Отже, необхідно визнати, що правила світового порядку виникають
природним шляхом відповідно до законів розвитку ноосфери у вигляді однієї зі
складових спрямованого процесу реалізації природних прав, як окремої
особистості, так і спільноти індивідів, в екологічному просторі «антропосфери –
соціосфери – ноосфери», що призводить до формування ІП-структури ноосфери
[66; 67; 68]. Тому метод аналізу тенденцій розвитку нового світового порядку, в який
вже впроваджуються елементи ісламського світового ладу, в додатку до
топологічного різноманіття ІП-структури ноосфери на даній біполярної Моделі, є
найбільш ефективним науковим підходом для дослідження RBIS, тлумачення ролі
доктрини RBIO в становлення норм права і МП прогнозування [4; 5; 6].
Для опису деструктивних процесів у світовій цивілізаційно-правовій системі,
згідно біполярної Моделі, в разі порушення балансу сил між системними
компонентами «ядра» ноосфери, в складі Росії, Індії і Китаю, і «оболонки»
ноосфери (англосфера), в складі США, Великої Британії і держав-членів колишньої
Британської Співдружності Націй, найважливіше значення має наукове
тлумачення терміну «ентропія» [4; 37; 38; 39; 59; 71; 72].
Уявлення про «ентропію», в додатку до цивілізаційно-правових явищ, слід
розглядати як показник життєвої стійкості системи і покажчик спрямованості
процесів, пов'язаних з динамікою «балансу сил» у геополітичній системі в умовах
еволюції Правової тріади «порядок – правила – право» в просторі ноосфери, згідно
Моделі. Використання даного терміну пов'язане зі змістовним навантаженням
дефініції тлумачення поняття «ентропія», перш за все, в фізичних науках, так само,
– як показника ступеня розвитку деструктивних процесів у всіх природних,
громадських, інформаційних і правових системах. Визначення знаку ентропії
(позитивного, або негативного) в зв'язку з потребами аналізу деструктивних явищ в
глобальній інформаційно-правовій системі ноосфери, як природної системи зі
зворотним зв'язком, має величезне практичне значення. Це необхідно для
моніторингу можливого переформатування нинішнього ліберального світового
порядку, а, точніше (з урахуванням папських булл 500-річної давності про «поділ
світу») «християнського світового порядку» – в «ісламський світовий порядок» [25;
26; 27; 28]. Особливо актуальною ця тема стала в зв'язку з низкою «кольорових»
революцій на півночі Африки і виведенням військового контингенту США з
Афганістану, де до влади прийшов уряд талібів, який має намір реалізувати
програму державотворення «Ісламський емірат» і активно поширювати свою
«дружню ідеологію» по всьому світові [70; 73; 74; 75; 76; 77].
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На противагу подібним деструктивним тенденціям, на рівні суб'єктів МПП і
МЦП, з використанням правових інструментів в поєднанні з аналізом даних явищ
на Моделі ноосфери, необхідно підтримувати і розвивати тенденції до становлення
глобального конституціоналізму, ноосферізму і біологічних прав людини, що,
безумовно, є співвідносні з особливостями будови RBIS і традиціями RBIO [42].
Так, однією з форм забезпечення даного виду діяльності, яка на
превентивній основі може нівелювати деструктивні тенденції і забезпечити
підтримку «балансу сил» за допомогою зміцнення структури «оболонки»
ноосфери, так званої «англосфери», згідно Моделі, є створення нового потрійного
союзу військового партнерства AUCUS за участю США, Великої Британії та
Австралії [23; 71; 72; 78].
На закінчення автори повинні особливо відзначити, що наразі всі спроби
порушити природні процеси взаємодії компонентів Правової тріади «порядок –
правила – право» відповідно до ІП-структури ноосфери можуть викликати
руйнування сутнісної природи Правової тріади, що сформувалася понад 500 років
тому, як RBIS у традиціях RBIO [24; 26; 28]. Жорсткий підхід до ревізії RBIS і RBIO
окремими суб'єктами МПП – заперечення природно-правової історії виникнення
та становлення світового порядку та правил – формування та розвитку ІПструктури ноосфери, відповідно до Моделі, неминуче призведе до загальної
системної ентропії – деструкції усієї світової цивілізаційної системи з подальшим
фінансовим, технологічним та гуманітарним колапсом.
Висновки. Сучасний збалансований стан ІП-структури ноосфери, згідно
Моделі, що історично склався, є проявом тих самих «порядку і правил», що
природно сформувалися в процесі зміни типів (форм) світового порядку, які
відображені в тріаді «порядок – правила – право», що відповідає уявленням про
RBIS і RBIO. Їх слід виконувати для запобігання імплозії (внутрішньої деструкції)
оболонково-ядерної ІП-структури ноосфери, своєчасно нівелювати тенденції до
автаркії суб'єктів МПП ядра ноосфери у вигляді Росії і Китаю, а також щоб
уникнути загрози повного переформатування «християнського світового порядку»
в «ісламський світовий порядок».
Тому для всебічного вивчення ролі доктрини RBIO в реалізації норм права
об’єктивно необхідним виступає глибокий – інклюзивний аналіз динамічних
процесів в тріаді «порядок – правила – право». Його неможливо здійснювати без
дослідження архаїчних причин виникнення і розвитку МПП і МЦП, які мали місце
на зламі XV-XVI століть в руслі формування глобальної топологічної двоконтурної
оболонково-ядерної інформаційно-правової структури в системі ноосфери. З цією
метою автори використовують розроблену ними біполярну Модель ноосфери, яка
за допомогою понять про топології глобального інформаційно-правового простору
дозволяє визначити природні тенденції і виявити природні механізми підтримки
примата англосаксонського права в глобальному масштабі, в контексті уявлень про
RBIO і RBIS.
Однак, для ще більш детального опису цього природно-правового феномену,
необхідні подальші дослідження із залученням методів, заснованих на понятті про
гомології цивілізаційно-правових структур і гомотопії інформаційно-правового
простору ноосфери, а також процесу правової ентропії, згідно Моделі. Це
дозволить ефективно здійснювати моніторинг деструктивних тенденцій в тріаді
«порядок – правила – право» і раціоналізувати вироблення консенсусних
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міжнародно-правових геополітичних рішень, між суб'єктами МПП «ядра» і
«оболонки» ІП-структури ноосфери, згідно Моделі.
Дана методологія скерована на збереження стійкого розвитку світової
цивілізації, яка в концепції Моделі представлена з одного боку: системо
утворюючими компонентами оболонки ноосфери – суб'єктами МПП у вигляді
США, Великої Британії, держав-членів Британської співдружності і їх сателітів,
а з іншого боку – системо утворюючими компонентами ядра ноосфери: Росією,
Індією і Китаєм. Особливе значення дана методологія набуває в умовах прояву
тенденцій до переформатування ІП-структури ноосфери: заміни архаїчної
системи «християнського світового порядку» і його сучасної форми
ліберального світового порядку – на «ісламський світовий порядок», що
вимагає корекції ціннісних інструментів МПП і МЦП, які історично склалися
на основі традиційних понять про RBIS-RBIO і системи англосаксонського
права.
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TERRITORIAL SUPREME AS AN IMMANT SIGN OF SOVEREIGNTY AND
INTERNATIONAL SUBJECTIVITY OF THE STATE
Авторами підкреслено, що процеси глобалізації та сучасні події в Україні
викликають підвищену увагу до конституційно-правових досліджень питань,
пов’язаних з територією держави. Огляд юридичної літератури та висловлюваних у
ній думок надали підстави сформулювати тезу про те, що територіальне
верховенство виступає іманентною ознакою суверенітету та міжнародної
суб’єктності держави.
Метою статті є здійснення конституційно-правового дослідження системних
взаємозв’язків у тріаді «територіальне верховенство – державний суверенітет –
міжнародна суб’єктність держави».
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В межах аргументації цієї тези стисло проаналізовано три характеристики
територіального верховенства.
1. Територіальне верховенство характеризується тим, що публічна влада у
цілому та державна влада зокрема в межах державних кордонів є виключною та
повною. Державна влада здійснюється системою державних органів.
2. Територіальне верховенство характеризується тим, що публічна влада у
цілому та державна влада зокрема у ряді випадків є екстериторіальною. Ті
відносини, на які поширюється державна влада у цих випадках, визначаються
національним правом з урахуванням міжнародних стандартів.
3. Територіальне верховенство характеризується тим, що публічна влада у
цілому та державна влада зокрема впливають не тільки на внутрішньодержавні, але
й на зовнішньодержавні відносини. На міжнародній арені держава виступає з
урахуванням пріоритетів внутрішньої політики, які закріплюються у
національному законодавстві (або у документах програмного характеру).
Авторами резюмовано, що практична реалізація зазначених трьох
характеристик територіального верховенства здійснюється кожною країною на
власний розсуд. З точки зору конституційного права важливим є те, що при
цьому
завжди
відбувається
урахування
принципів
національного
конституціоналізму, інколи – також і принципів конституціоналізму
зарубіжних країн (горизонтальний вимір екстериторіальності), ще рідше –
також і принципів глобального конституціоналізму (вертикальний вимір
екстериторіальності).
Ключові слова: територія держави, принцип територіального верховенства,
суверенітет, державний суверенітет, міжнародна правосуб’єктність держави.
The authors emphasizes that the processes of globalization and current events in
Ukraine call for increased attention to constitutional research on issues related to the
territory of the state. A review of the legal literature and the opinions expressed in it gave
the authors reason to formulate the thesis that territorial supremacy is an immanent sign
of sovereignty and international subjectivity of the state.
The purpose of the article is to carry out a constitutional study of systemic
relationships in the triad "territorial supremacy – state sovereignty – international
subjectivity of the state".
Within the argumentation of this thesis, three characteristics of territorial
supremacy are briefly analyzed.
1. Territorial supremacy is characterized by the fact that public power in general
and state power in particular within state borders is exclusive and complete. State power
is exercised by a system of state bodies.
2. Territorial supremacy is characterized by the fact that public power in general
and state power in particular in some cases is extraterritorial. The relations to which state
power extends in these cases are determined by national law, taking into account
international standards.
3. Territorial supremacy is characterized by the fact that public authorities in
general and public authorities in particular affect not only domestic but also foreign
relations. In the international arena, the state acts taking into account the priorities of
domestic policy, which are enshrined in national legislation (or in documents of a
programmatic nature).
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The authors summarizes that the practical implementation of these three
characteristics of territorial supremacy is carried out by each country at its discretion.
From the point of view of constitutional law, it is important that the principles of national
constitutionalism are always taken into account, sometimes also the principles of
constitutionalism of foreign countries (horizontal dimension of extraterritoriality), and
even less often the principles of global constitutionalism (vertical dimension of
extraterritoriality).
Key words: territory of the state, principle of territorial supremacy, sovereignty,
state sovereignty, international legal personality of the state.
Постановка проблеми. Одною з найважливіших ознак держави у теорії
держави і права є державна територія. Традиційно уважається, що у науці
конституційного права вона найактивніше розробляється в межах дослідження
територіального верховенства.
Своєю чергою, територіальне верховенство є невід’ємною ознакою (іншими
словами – іманентною ознакою) як суверенітету, так і міжнародної суб’єктності
держави. У цьому випадку доцільно вести мову не стільки про суверенітет у цілому,
скільки про державний суверенітет зокрема, а також враховувати таку тенденцію,
як формування концепції глобального конституціоналізму. Саме в межах цієї
концепції міжнародно-правові аспекти (у цьому випадку – міжнародна суб’єктність
держави) все більш і більш враховуються у конституційно-правових дослідженнях,
окреслюючи тенденцію до суттєвого і якісно нового розширення предмету галузі
національного конституційного права.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні глобалізаційні та
інтеграційні процеси у сучасному світі привертають увагу науковців-дослідників до
тріади «територіальне верховенство – державний суверенітет – міжнародна
суб’єктність держави». Треба наголосити на тому, що проблематика
територіального верховенства є доволі малодослідженою фахівцями –
спеціалістами з конституційного права України. У науці конституційного права
значно більше уваги приділяється питанням суверенітету у цілому та проблематиці
державного суверенітету зокрема, як у його зовнішньому, так і у його
внутрішньому вимірах, зокрема, у контексті міжнародної суб’єктності Української
держави. У роботі використано праці з цього питання, які належать авторству Ю. Б.
Ключковського, В. К. Липинського, А. О. Селіванова, В. М. Шаповала, інших
вчених.
Метою статті є здійснення конституційно-правового дослідження системних
взаємозв’язків у тріаді «територіальне верховенство – державний суверенітет –
міжнародна суб’єктність держави».
Виклад основного матеріалу. На початку ХХ століття знаний вітчизняний
філософ і дипломат В.К. Липинський справедливо зазначав, що «Сама по собі
територія в динамічно-політичному розумінні цього слова є ніщо. Можна мати
прекрасну територію і ніколи не здобути на ній влади, не мати на ній своєї
держави та не стати з нею ніколи нацією» [1, с. 17]. Саме тому боротьба
українського народу за незалежність була системною та послідовною, до чого і
закликав цей політичний діяч.
І дійсно, мали минути ще десятиріччя до того часу, як Українська держава
здобула свою незалежність. Ще до її проголошення, на ознаці територіального
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верховенства у майбутньому наголошувалось у положеннях Декларації про
державний суверенітет України від 16 липня 1990 року. Зокрема у Розділі І
зазначалось, що «Українська РСР як суверенна національна держава розвивається в
існуючих кордонах на основі здійснення українською нацією свого невід'ємного
права на самовизначення» [2].
Декларація містить Розділ V «Територіальне верховенство», а ще на
територіальній ознаці автори тексту Декларації зосереджували увагу і у контексті
державного суверенітету (у Розділі ІІІ «Державна влада»), економічної політики (у
Розділі VI «Економічна самостійність»), питань захисту навколишнього середовища
(у Розділі VII «Екологічна безпека»), розбудови української національної
самобутності (у Розділі VIII «Культурний розвиток»), і, насамкінець, у контексті
безпеки (у Розділі IX «Зовнішня і внутрішня безпека»).
Що ж до останнього елементу тріади «територіальне верховенство –
державний суверенітет – міжнародна суб’єктність держави», а саме, міжнародної
суб’єктності держави, то, з урахуванням статусу Української Радянської
Соціалістичної Республіки у складі Союзу Радянських Соціалістичних Республік,
вона також була визначена у Декларації. Важливість цього елементу підкреслена
тим, що йому присвячено окремий розділ Декларації – Розділ X «Міжнародні
відносини». У цьому розділі окреслювались можливості Української РСР як суб'єкта
міжнародного права (зокрема, здійснювати безпосередні зносини з іншими
державами, укладати з ними договори тощо), наголошувалось на праві Української
РСР виступати рівноправним учасником міжнародного, у т.ч. європейського,
спілкування, т.і.
Більш лаконічним, але надзвичайно важливим для конституційно-правового
аналізу тріади «територіальне верховенство – державний суверенітет – міжнародна
суб’єктність держави» є Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991
р. [3]. Враховуючи умови його прийняття, цілком логічним є те, що в Акті
наголошено на найважливішій з точки зору конституційних досліджень ланці
тріади – на державному суверенітеті. Що ж до територіального верховенства та
міжнародної суб’єктності держави, положення про них містяться в нормативноправовому акті, який деталізував Акт проголошення незалежності України – у
Законі України «Про правонаступництво України» від 12 вересня 1991 року [4].
Закон України «Про правонаступництво України» містить важливі
положення про територію України з точки зору її державного кордону (стаття 5),
про територіальне верховенство, а також засади міжнародної суб’єктності
Української держави (відповідно до статті 6, «Україна підтверджує свої зобов'язання
за міжнародними договорами, укладеними Українською РСР до проголошення
незалежності України» [4], а відповідно до статті 7 «Україна є правонаступником
прав і обов'язків за міжнародними договорами Союзу РСР, які не суперечать
Конституції України та інтересам республіки» [4]).
Конституція України 1996 року у статті 2 проголошує, що «суверенітет
України поширюється на всю її територію» [5]. Отже, на найвищому рівні
закріплюється іманентний та органічний зв'язок між територією та суверенітетом,
та встановлюється сутність цього зв’язку – територіальне верховенство.
В сучасних геополітичних умовах питання територіального верховенства є не
тільки нагальним, а й екзистенційно важливим для Української держави. Водночас,
треба констатувати, що досліджень цього питання у національній науці
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конституційного права вкрай небагато. З метою ліквідації цієї доктринальної
прогалини доцільно ініціювати їх, привернувши увагу до багатомірності,
багатофакторності, багатонаслідковості, наративності і конотаційності поставленої
проблеми. Про справедливість такої постановки питання свідчать і звернення до
праць відомих фахівців – конституціоналістів. Зокрема, Ю.Б. Ключковський
підкреслив: «Хоча сьогодні висловлюються думки про … ослаблення суверенітету в
епоху глобалізації, роль суверенітету держави залишається важливою. Значення
ідеї суверенітету, особливо для тих країн, державність яких усталилася відносно
недавно, важко переоцінити» [6, с. 14].
Те, що у положеннях статті 2 Конституції 1996 року є згадка про державу
(Україна), ще раз свідчить про вірність висловленої тези щодо того, що у контексті
територіального фактору більш точним є вести мову не про «суверенітет» у цілому,
а про «державний суверенітет».
Відомий фахівець з конституційного права А. О. Селіванов зауважив, що
«доктрина суверенітету в сучасній правовій теорії визначає такий характер влади,
коли вона визнається вищою і незалежною у правовому відношенні» [7, с. 66]. Слід
повністю погодитись з цією думкою, та визнати її методологічно важливою для
подальшої аргументації сформульованої у статті тези відносно того, що
територіальне верховенство виступає іманентною ознакою суверенітету та
міжнародної суб’єктності держави.
В юридичній літературі усталеним є підхід, відповідно до якого державний
суверенітет має дві складові – внутрішню та зовнішню. Перша складова знаходить
свій прояв у тому, що в межах своїх кордонів (тобто, на власній території) держава
самостійно здійснює усю повноту влади, виступаючи від імені народу. Це її
виключне право. Друга складова знаходить свій прояв у тому, що поза своїми
межами, на так званій міжнародній арені, держава виступає в якості незалежного
суб’єкта міжнародних відносин. Ці відносини можуть мати будь-який характер –
політичний, економічний, соціальний тощо.
Держави традиційно визнаються первинними суб’єктами міжнародного
права. Також їх часто іменують «основними суб’єктами міжнародного права», і
це є цілком виправданим з точки зору сучасної наукової думки. Міжнародна
суб’єктність держави має своїми витоками те, що «саме держави посідають
центральне місце в міжнародній системі і зосереджують у своїх руках основні
засоби впливу на міжнародне життя, відстоюючи таким чином свою
ідентичність і доводячи свою цивілізаційну належність. Тільки держави можуть
брати участь у будь-яких міжнародно-правових відносинах, укладати будь-які
міжнародні договори, брати чи не брати участь у будь-яких міжнародних
організаціях. Саме це відрізняє міжнародну правосуб’єктність держави від
міжнародної правосуб’єктності інших світових суб’єктів» [8, с. 41]. Отже,
конституційне право, попри свою національну центрованість і національну
розмірність, залучається до міжнародного виміру проблем територіального
верховенства, коли йдеться про суверенітет у цілому та державний суверенітет
зокрема. Про це свідчить наведена вище думка фахівця з конституційного
права академіка О. В. Скрипнюка.
Своєю чергою, відомий вітчизняний конституціоналіст, професор В. М.
Шаповал розмірковує: «якщо в національному праві термін «суверенітет»
пов’язується насамперед з процесом і результатами владарювання, здійснюваного
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державними органами і посадовими особами, то у міжнародному праві він
уживається у зв’язку з правосуб’єктністю держави. Сучасне міжнародне право є
проявом міждержавних відносин, здійснюваних на основі суверенітету» [9, c. 684–
685; 10]. Отже, і цей відомий фахівець з конституційного права не оминає увагою
міжнародно-правовий аспект при дослідженні суверенітету у цілому та державного
суверенітету зокрема.
Звідси, суверенітет держави (державний суверенітет) та міжнародну
суб’єктність держави поєднує те, що їх невід’ємними ознаками виступає
територіальне верховенство.
В юридичній науці тривають дискусії щодо характерних рис
територіального верховенства, – адже його концепція, виникнувши доволі давно,
постійно еволюціонує. На сучасному етапі аксіоматичними уважаються такі
характерні риси територіального верховенства.
1. Територіальне верховенство характеризується тим, що публічна влада у
цілому та державна влада зокрема в межах державних кордонів є виключною та
повною. Державна влада здійснюється системою державних органів.
Наприклад, при здійсненні внутрішньої політики у Швейцарії враховується,
що ця держава є федерацією, а отже, одним з найважливіших принципів її
сучасного національного конституціоналізму є принцип федералізму. З
урахуванням цього принципу побудована судова система, система органів
виконавчої влади тощо.
Варто підкреслити, що у цьому випадку застосовуються лише принципи
національного конституціоналізму.
2. Територіальне верховенство характеризується тим, що публічна влада у
цілому та державна влада зокрема у ряді випадків є екстериторіальною. Ті
відносини, на які поширюється державна влада у цих випадках, визначаються
національним правом з урахуванням міжнародних стандартів.
Наприклад, при здійсненні внутрішньої політики у Сполучених Штатах
Америки враховується, що ця держава має залежні території, а також значну
кількість військових баз за межами країни. Отже, одним з найважливіших
принципів сучасного національного конституціоналізму є принцип єдності та
цілісності державної території. З урахуванням цього принципу здійснюється
народне представництво у Конгресі США, організовано проведення виборів,
побудована бюджетна система тощо, – щоб враховувати інтереси не тільки штатів,
але й Федерального округу Колумбія, і залежних територій. А також з
дотриманням низки принципів конституціоналізму визначити особливості
військових баз, розташованих поза межами США у контексті як їх конституційноправового статусу, так і конституційно-правового статусу тих, хто знаходиться на
них. Варто підкреслити, що у цьому випадку застосовуються принципи
національного конституціоналізму з урахуванням принципів конституціоналізму
інших держав (горизонтальний вимір).
3. Територіальне верховенство характеризується тим, що публічна влада у
цілому та державна влада зокрема впливають не тільки на внутрішньодержавні, але
й на зовнішньодержавні відносини. На міжнародній арені держава виступає з
урахуванням пріоритетів внутрішньої політики, які закріплюються у
національному законодавстві (або у документах програмного характеру).
Наприклад, нещодавно Преамбула Конституції України 1996 року була доповнена
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положеннями про «європейську ідентичність Українського народу і незворотність
європейського та євроатлантичного курсу України» [5].
Варто підкреслити, що у цьому випадку застосовуються принципи
національного конституціоналізму з урахуванням принципів конституціоналізму
інших держав (горизонтальний вимір), а також і принципів глобального
конституціоналізму (вертикальний вимір). Отже, частина характеристик
територіального верховенства мають тісний зв'язок з суверенітетом держави
(державним суверенітетом), а інша частина – з міжнародною суб’єктністю держави.
Більш широко, враховуючи одночасно й внутрішньо державний і
міжнародно-правовий контекст, розглядає ознаки територіального верховенства
відомий вітчизняний конституціоналіст і міжнародник професор М. О. Баймуратов
[11, с. 480–482]. По-перше, рефлексуючи увагу на особливу значимість
феноменології територіального верховенства, він вказує, що у міжнародному праві,
відповідно до визначення Міжнародного суду, територіальне верховенство
розуміється як територіальний суверенітет.
По-друге, досліджуючи цей феномен у функціональному аспекті, він зазначає,
що територіальний суверенітет можна визначити як право держави здійснювати
виняткову юрисдикцію стосовно всіх осіб і предметів на своїй території. Отже, правовий
режим усіх суб’єктів і об’єктів, що знаходяться на території держави, визначається і
регулюється винятково її законами, і держава вправі не допускати на своїй території
діяльності будь-якої іншої держави або організації.
По-третє, зазначаючи характерологічні риси (ознаки) територіального
суверенітету, наведений автор стверджує, що це дуже складне і комплексне
поняття, що має системотвірні характеристики. При практичній реалізації він
виявляється у вигляді територіального верховенства народу і держави. Таке
верховенство передбачає:
право народу на самовизначення, тобто право кожного народу вільно
установлювати свій політичний статус, вільно вибирати і забезпечувати свій
політичний, економічний і культурний розвиток без будь-якого втручання ззовні
(див. статті 1 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і
Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права 1966 р.) [12; 13]
(установча ознака. – Авт.);
визнання того, що будь-які територіальні зміни статусу державної
території або її частини як у бік збільшення, так і у бік зменшення, будь-яка зміна
державних кордонів повинні провадитися винятково згідно з прямим
волевиявленням народу, згодою держави і міжнародного права без будь-якого
втручання ззовні, погрози силою або її застосування, з обов’язковим подальшим
затвердженням будь-яких територіальних змін вищим законодавчим органом
держави. Будь-які територіальні спори повинні вирішуватися винятково мирними
способами шляхом переговорів згідно зі статтею 33 Статуту ООН [14] і чинними
міжнародними угодами (територіально-динамічна ознака. – Авт.);
право держави на прийняття законів і правил, що регулюють режим
державної території й окремих її складових частин, питання громадянства, місця
проживання, переміщення, в’їзду і виїзду з країни й інших прав і свобод людини
(законодавчо/нормативно-творча ознака. – Авт.);
виняткову й абсолютну владу держави в межах державної території,
що виключає владу будь-якої іншої держави, якщо інше не встановлено
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спеціальною міжнародною угодою. Це означає, що на території держави
виключається будь-яка діяльність публічної влади іншої держави і що вища влада
держави здійснюється системою державних органів у законодавчій, виконавчій,
адміністративній і судовій сферах (владно-інституційна ознака. – Авт.);
невтручання у внутрішні справи держави з боку інших держав,
міжнародних організацій, іноземних фізичних і юридичних осіб (владносамостійна ознака. – Авт.);
визнання недоторканності державної території, що виключає будь-які
дії інших держав проти територіальної цілісності, політичної незалежності або
єдності будь-якої держави, застосування сили або погрози силою, а також будь-яку
воєнну окупацію в порушення міжнародного права (ознака діяльнісноповедінкової (безпекової) недоторканності. – Авт.);
наявність невід’ємного права держави всіма наявними законними
способами захищати недоторканність своєї території і державних кордонів,
політичну незалежність і цілісність своєї держави, а також життя, майно, честь і
гідність громадян, майнові та інші немайнові права фізичних і юридичних осіб
(системно-захисна ознака. – Авт.);
право держави на застосування всіх законних способів владного
примусу для дотримання законів і правил як до власних фізичних і юридичних
осіб, так і до іноземців, що знаходиться на її території, якщо інше не встановлено
чинними міжнародними угодами. Отже, влада даної держави є вищою владою
стосовно всіх фізичних і юридичних осіб, що знаходяться в межах її території
(пріоритетно-владна ознака. – Авт.);
виняткове право територіального суверена на надання дозволу із
використання державної території і її природних ресурсів іноземними фізичними і
юридичними особами і здійснення безпосереднього контролю за цим. Отже, ніхто
не вправі насильно позбавляти державу в належній їй території відповідних
природних ресурсів і змінювати державні кордони. Земля і державні надра не
можуть використовуватися іншими державами або їхніми представниками в
промислових цілях без згоди територіального суверена (територіально-дозвільна
ознака. – Авт.).
Обґрунтовано вважаємо, що такий прискіпливий підхід до розуміння та
тлумачення територіального верховенства (територіального суверенітету) формує
найбільш повне – одночасно і комплексне, і системне уявлення про його
елементно-діяльнісні та функціонально-поведінкові алгоритми та свідчить про
процес формування відповідної управлінської парадигми, причому як на
національному, так й на міжнародному рівнях з метою її (парадигми) фактичної
реалізації та належного виконання.
Висновки. Процеси глобалізації викликають підвищену увагу до
конституційно-правових досліджень кожного з елементів у тріаді «територіальне
верховенство – державний суверенітет – міжнародна суб’єктність держави».
Системні взаємозв’язки в межах цієї тріади надають підстави сформулювати тезу
про те, що територіальне верховенство виступає іманентною ознакою суверенітету
та міжнародної суб’єктності держави.
В межах аргументації цієї тези стисло проаналізовано три характеристики
територіального верховенства та резюмовано, що вони вказують на його
багаторівневу та багатофакторну сутність. Констатовано, що практична реалізація
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зазначених трьох характеристик територіального верховенства здійснюється
кожною державою на власний розсуд.
З точки зору конституційного права важливим є те, що при цьому завжди
відбувається урахування принципів національного конституціоналізму, інколи –
також і принципів конституціоналізму зарубіжних країн (горизонтальний вимір
екстериторіальності), ще рідше – також і з врахуванням принципів глобального
конституціоналізму (вертикальний вимір екстериторіальності).
Перспективи подальших творчих розвідок у цьому напрямі вбачаються в
конституційно-правовому аналізі кожної з виокремлених характеристик
територіального верховенства на матеріалах сучасного українського досвіду
державотворення.
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Стаття
присвячена
аналізу
основних
концепцій
цифрового
конституціоналізму, характеристиці доктринальних розробок і напрямків
досліджень, а також висвітленню проблемних питань, пов’язаних з визначенням
цього явища в системі сучасного конституціоналізму. Зазначається, що,
незважаючи на досить солідний список новітніх аналітичних праць стосовно
цифрового конституціоналізму, його доктринальне визначення немає
завершеної форми, також не існує чіткої загальновизнаної дефініції цього
поняття. Зараз існує загальний консенсус серед дослідників, що цифровий
конституціоналізм являє собою набір традиційних конституційних цінностей,
адаптованих до нових вимог цифрового середовища. З позицій цифрового
конституціоналізму суспільство повинно реагувати на недоліки цифрових
технологій і забезпечувати ідеали, цінності і принципи сучасного
демократичного конституціоналізму, підтримувати його систему балансу і
гарантій. Цифровий конституціоналізм виступає за збереження таких
основоположних принципів , як верховенство права, поділ влади, демократія та
захист прав людини у якісно новому контексті інформаційного суспільства.
Одночасно нові конституційні принципи виникають у різноманітних формах.
Не лише як поправки до національних конституцій, але також як внутрішні
норми онлайн-платформ, прецедентного права національних конституційних
судів і транснаціональних судових органів, і навіть як юридично необов’язкові
декларації прав на Інтернет, що просуваються учасниками громадянського
суспільства. Це дає підстави стверджувати, що цифровий конституціоналізм є
новим
напрямком
сучасного
конституціоналізму
(new
branch
of
constitutionalism), залишаючись в межах демократичного правового дискурсу.
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Отже, констатується, що цифровий конституціоналізм зазначив нову фазу
розвитку сучасного конституціоналізму і нову парадигму конституційно-правових
досліджень. Без урахування цих факторів неможливо забезпечити сучасний
конституційно-правовий розвиток держав і вдосконалення національного
конституційного законодавства.
Ключові слова: конституціоналізм, цифровий конституціоналізм, права
людини, Інтернет-право, інформаційне суспільство, конституція кіберпростору.
The article is devoted to the analysis of the basic concepts of digital
constitutionalism, the characteristics of doctrinal development and areas of research, as
well as to cover the problematic issues related to the definition of this phenomenon in the
system of modern constitutionalism. It is noted that, despite the rather solid list of the
latest analytical works regarding digital constitutionalism, its doctrinal definition is not
complete, and there is no clearly recognized definition of this concept. There is now a
general consensus among researchers that digital constitutionalism is a set of traditional
constitutional values adapted to the new requirements of the digital environment. From
the standpoint of digital constitutionalism, society should respond to the shortcomings of
digital technologies and provide the ideals, values and principles of modern democratic
constitutionalism, support its balance sheet and guarantee system. Digital
constitutionalism advocates such fundamental principles as the rule of law, the
separation of powers, democracy and the protection of human rights in a qualitatively
new context of the information society. At the same time, new constitutional principles
emerge in various forms. Not only as amendments to national constitutions, but also as
internal rules of online platform, precedent right of national constitutional courts and
transnational judicial bodies, but even as legally optional declarations of Internet rights,
which are promoted by participants in civil society. This gives grounds to argue that
digital constitutionalism is a new direction of modern constitutionalism (New Branch of
constiturationalism) while remaining within a democratic legal discourse.
Thus, it is stated that digital constitutionalism has noted a new phase of
development of modern constitutionalism and a new paradigm of constitutional and
legal research. Without these factors, it is impossible to ensure the modern constitutional
and legal development of states and the improvement of national constitutional
legislation.
Keywords: constitutionalism, digital constitutionalism, human rights, online right,
information society, cyberspace constitution.
Постановка проблеми. Однією з актуальних проблем сучасного
конституційного розвитку є проблема старіння та оновлення конституцій, зокрема
їх адаптація до реалій XXI століття, пов’язаних з прискореним технологічним
розвитком і пануванням інформаційно-комунікаційних технологій [1]. На думку
провідних західних юристів, технологічні зміни в галузі генної інженерії, розвитку
Інтернету, сканування мозку, удосконалення систем зовнішнього контролю і
спостереження кинуть серйозний виклик конституційним положенням про
безпеку особистості, невтручання в особисте життя, свободу слова. Вже зараз ті, хто
контролює Facebook, Google, Microsoft мають більший вплив на прайвесі і свободу
висловлювання думок, ніж усталені конституційні підвалини суспільства.
Відбувається динамічне оновлення суспільних і конституційних цінностей під
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впливом четвертої технологічної революції і вже до 2030 р. пріоритетні позиції в
них займатимуть інформаційні права і права інтелектуальної власності [2].
Як приклад можна навести віднесення до основоположних прав доступ до
Інтернету, що зафіксоване в документах ООН, рішеннях окремих парламентів та
конституційних юрисдикційних органів ряду держав. У Резолюції Ради ООН з прав
людини від 18 липня 2016 року «Заохочення, захист і здійснення прав людини в
Інтернеті » стверджується, що ті ж самі права, які людина має в офлайновому
середовищі, повинні також захищатися в онлайновому середовищі (п.1) [3].
У текстах Конституцій Греції (ч. 2 ст. 5А) [4] і Португалії (ст. 35) [5] право на
доступ до Інтернету визначено в якості конституційного права. В новітній редакції
Конституції Мексики від 27 серпня 2018 р. (ст. 6) держава гарантує право на доступ
до інформаційних технологій і бере зобов’язання створити для цього необхідні
умови.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На значення конституційного
регулювання в умовах інформаційного суспільства одним з перших звернув увагу
професор права Стенфордського університету (США) Лоуренс Лессіг в програмній
статті «Читаючи конституцію в кіберпросторі» [6]. Подальші дослідження впливу
цифрових технологій на конституційні системи та конституційно-правове
регулювання цифрового середовища обумовили появу інноваційного термінопоняття «цифровий конституціоналізм» («digital constitutionalism»), яке згодом
трансформувалось у науковий концепт, пов'язаний з аналізом конституціоналізації
цифрового середовища і спробами знайти адекватні демократичні відповіді на
виклики, створювані цифровими технологіями. Первісно імпульси по
встановленню конституційних підвалин Інтернету виходили з боку представників
глобального громадянського суспільства і міжнародних організацій, пізніше до
цього були залучені національні парламенти [7]. Зараз проблематика цифрового
конституціоналізму висвітлюється рядом авторитетних західних правознавців,
праці яких будуть проаналізовані у даній статті. Серед них Е. Селесте, Д. Редекер,
У. Гейсер, К. Падовані, М. Сантенієлло, Н. Сузор, Дж. де Грегоріо і ін. В сучасній
українській конституціоналістиці тема цифрового конституціоналізму не
досліджувалась.
Метою статті є аналіз основних концепцій цифрового конституціоналізму,
характеристика доктринальних розробок і напрямків досліджень, а також
висвітлення проблемних питань, пов’язаних з визначенням цього явища в системі
сучасного конституціоналізму.
Виклад основного матеріалу. Незважаючи на досить солідний список
новітніх аналітичних праць стосовно цифрового конституціоналізму, його
доктринальне визначення немає завершеної форми, також не існує чіткої
загальновизнаної дефініції цього поняття [8]. У 2015 р. групою дослідників було
запропоноване
так
зване
«парасолькове
визначення»
цифрового
конституціоналізму як сукупності різноманітних зусиль сформулювати набір
політичних прав, норм управління та обмежень щодо здійснення влади в Інтернеті
[9]. З тих пір це визначення сприйняла більшість науковців для «конституційного
аналізу еко-системи Інтернету» [10].
Зараз спостерігається загальний консенсус серед дослідників, що цифровий
конституціоналізм являє собою набір традиційних конституційних цінностей,
адаптованих до нових вимог цифрового середовища. З позицій цифрового
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конституціоналізму суспільство повинно реагувати на недоліки цифрових
технологій і забезпечувати ідеали, цінності і принципи сучасного демократичного
конституціоналізму, підтримувати його систему балансу і гарантій. За висловом
одного з провідних сучасних науковців у цій сфері Е. Селесте, «якщо ми бажаємо
мати демократичну систему і весь ряд гарантій, які ми зараз маємо, і у
майбутньому, нам необхідно реагувати на виклики цифрових технологій,
визначаючи наші основні конституційні цінності і розуміння, як втілити їх у
цифровому
соціумі»
[11].
В
дослідницькій
програмі
«Цифровий
конституціоналізм» Інститут Інтернету та справедливого суспільства (Institute for
Internet and Just Society) (Берлін, Німеччина) дається схоже визначення: «Цифровий
конституціоналізм» – загальний термін для позначення сузір’я ініціатив, які
намагаються сформулювати набір політичних прав, норм управління і обмежень
на здійснення влади в Інтернеті, та/або поняття, націлене на створення
нормативної конституційної основи для захисту основних прав та балансу сил в
цифровому середовищі» [12].
Треба наголосити на тому, що нова технологічна і комунікативна структура
Інтернету дала можливість транснаціональним корпораціям, які працюють в
цифровому
середовищі
в
якості
інтернет-провайдерів,
виконувати
квазідержавницькі функції в транснаціональному контексті, нівелюючи
національне державне управління. З цієї точки зору постає та актуалізується
питання про формування транснаціонального цифрового конституціоналізму та
цифрового конституціоналізму інтеграційних об’єднань [13], які також є об’єктами
наукових досліджень.
Виникнення та збільшення значення приватних транснаціональних
правових структур у глобальному управлінні створює і репрезентує нову проблему
для юридичної теорії. Нові форми транснаціонального права можна знайти в
різних сферах, починаючи від питань, пов’язаних з торгівлею, закінчуючи
корпоративною відповідальністю, правами людини, нормами права на працю та
охорону навколишнього середовища. В опублікованій у авторитетному науковому
журналі «Право и суспільство» роботі «Транснаціональний мережевий
конституціоналізм» її автори П. Орен і О. Стегманн зазначають: «Проблема
транснаціонального конституціоналізму полягає у розробці інституційної моделі,
яка пояснює, як конституційно побудована юридична влада може виникнути
незалежно від інституційних структур державного публічного права. З розвитком
інформаційного суспільства виникає нова теоретична база для роздумів про
нестатистичну юридичну владу, яку називають „мережевим конституціоналізмом”
(“networked constitutionalism”). Ми осмислюємо транснаціональну юридичну владу
як феномен, що зароджується мережею, і визначаємо інституційні умови, що
обумовлюють її появу. Ми ілюструємо свою тезу через мережевий аналіз великої
вибірки кодексів корпоративної соціальної відповідальності» [14].
У рамках цифрового конституціоналізму визначилися напрямки досліджень,
пов’язаних з конкретними проблемами конституційно-правового регулювання
кіберпростору. Наприклад, використання принципу верховенства права для
оцінки легітимності управління інтернет-платформами [15], або укладання так
званих інтернет-договорів, як найновішого прояву цифрового конституціоналізму
[16]. Існують критичні оцінки можливостей правового регулювання в межах
цифрового конституціоналізму [17]. Окремим напрямком визначилось вивчення
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впливу кіберпростору на демократичні процеси у суспільстві. Демократичний
потенціал Інтернету проявляється у нових формах політичної комунікації
(електронне урядування, електронне голосування, нові можливості доступу до
інформації, забезпечення контролю громадян над діями урядів і парламентів,
конституційний краудсорсинг). Ці явища досліджуються у рамках солідних
академічних установ, таких, наприклад, як Інститут Інтернету і суспільства імені
Олександра фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt: Institut für Internet und Gesellschaft).
Інститут входить у Глобальну мережу дослідницьких центрів Інтернету та суспільства
(Global Network of Internet and Society Research Centers), а також у Європейський Хаб, який
включає 15 аналогічних наукових установ європейських країн. У листопаді 2019 р.
на базі Центру перспективних досліджень Інтернету (Center for Advanced Internet Studies)
була утворена міжнародна робоча група тематичної спрямованості Цифровий
конституціоналізм: просування суспільних цінностей у цифрових технологіях (Digital
Constitutionalism: Promoting Public Values in Digital Technologies). Ця робоча група має на
меті сприяти новим міждисциплінарним дослідженням та співпраці щодо того, як
найкраще захистити основні права та основні цінності в епоху цифрових
технологій. Зокрема, вона має намір глибше дослідити і зрозуміти суперечки, що
ведуть до конкретних конституційних зіткнень, охоплених терміном цифровий
конституціоналізм. Робоча група має намір підтримати розробку практичного
інструменту у вигляді Інтернет-платформи. Метою цієї платформи є передача
академічних знань, що стосуються цифрового конституціоналізму, загальному
суспільству, орієнтуючись на громадянське суспільство. Останнє засідання групи
було проведено 18 червня 2021 р. (Цифровий день) з порядком денним Поточні
дослідження
в
області
штучного
інтелекту
і
сталого
розвитку
(https://www.cais.nrw/digitaltag-2021/).
Однак, треба констатувати, що найбільший масив праць в рамках цифрового
конституціоналізму присвячений забезпеченню основних прав людини в
інформаційну добу. За відсутності міжнародного регулятивного документу на
рівні ООН , який би міг доповнити Загальну декларацію прав людини і інші
міжнародні правозахисні документи стосовно нового покоління інтернет-прав,
розробляються різноманітні проєкти Інтернет-біллей, покликаних сформулювати
орієнтовані на людину технологічні моделі в глобальному контексті. Треба
зазначити, що з кінця 90-х років ХХ ст. з’являються спроби запропонувати
суспільству різні варіанти Міжнародного біллю про права людини в Інтернеті з боку
різноманітних громадських об’єднань і організацій. За період з 1999 р. по 2015 р.
дослідники нараховують біля 30 ініціатив такого роду [18], починаючи з People's
Communication Charter [19], підготовленою професором Амстердамського
університету С. Хаменлінком (Hamelink). Серед найбільш помітних публікацій
такого спрямування визначають Декларацію про свободу Інтернету (2012) (на захист
свобод в Інтернеті), підписану низкою відомих організацій та приватних осіб, серед
яких Amnesty International, Фонд електронних кордонів, Репортери без кордонів та
Фонд Mozilla [20], Хартію интернет-прав (2006), розроблену Асоціацією
прогресивних комунікацій [21], Декларацію інтернет-прав Палати депутатів
парламенту Італії [22]. Ці громадянські ініціативи в тій або іншій мірі пов’язані з
ідеологією так званих кібер-лібертаріанців і проголошеною їх лідером Джоном
Барлоу «Декларацією незалежності Інтернету» [23], в якій Інтернет визначений як
самостійний юридично значимий простір.
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В останні роки проблему кодифікації прав людини в Інтернеті пробують
вирішувати національні держави, пропонуючи різні варіанти правових документів
про захист прав людини у кіберпросторі. Прикладом може бути Бразильський
Інтернет-білль про права (Закон no. 12.965 від 23 квітня 2014) [24]. Однак цей приклад
скоріше виключення, ніж правило. На національному рівні зараз відмічається
відсутність або неналежний рівень захисту прав людини в Інтернеті.
У рамках Європейського Союзу групою переважно німецьких інтелектуалів,
політиків, науковців, журналістів і представників різних професійних груп був
підготовлений текст Хартії фундаментальних цифрових прав Європейського Союзу (The
Charter of Digital Fundamental Rights of the European Union). Первісно він був
опублікований наприкінці 2016 р., а з урахуванням суспільного обговорення
остаточна редакція з’явилась у 2018 р. З самого початку запропонована Хартія була
пропозицією інституціоналізувати документ цифрового конституціоналізму (was a
proposal for the institutionalization of a document of digital constitutionalism). Втім,
суттєвого суспільного розголосу і підтримки документ з різних причин не отримав,
зокрема на глобальних форумах з управління Інтернетом (IGF, ICANN, RightsCon).
Європейський парламент залишається центральною і чи не єдиною структурою,
що продукує спроби інституціоналізації мережі навколо Хартії фундаментальних
цифрових прав Європейського Союзу [25].
Новітня ініціатива (2019 р.) створення міжнародного регулюючого та
правозахисного документу стосовно Інтернету пов’язана з ідеєю підписання так
званого Інтернет-контракту (The Contract for the Web) в сенсі суспільного договору,
який має зіграти роль конституції для кіберпростору [26]. Той факт, що свою
підтримку ідеї заявили 800 організацій і тисячі приватних осіб свідчить, що такий
документ відповідає реально високому попиту на глобальні дії в сфері захисту прав
людини в Інтернеті.
Нова практика конституційного регулювання Інтернету формується завдяки
розвитку конституційного судочинства, пов’язаного з вирішенням проблем захисту
прав людини в Інтернеті та вирішенням протиріч, які породжує цифровий соціум
між цими правами. Так, наприклад, технічні можливості Інтернету загострили
протиріччя між свободою інформації і правом на захист приватного життя. Звідси
виростає проблема пошуку балансу конституційно захищаємих цінностей, яка
постає
перед
національними
конституційними
юрисдикціями.
Пошук
раціонального співвідношення між фундаментальними правами в Інтернеті є
предметом судової практики Європейського суду з прав людини та Суду Європейського
Союзу ( European Court of Justice). Як переконливо показується в комплексному
міжнародному дослідження «Інтернет та конституційне право», завдяки діяльності
конституційного правосуддя відбувається конституціоналізація права Інтернету,
формулюються нові конституційні принципи, які стосуються правового
регулювання Інтернету як на національному, так і на міжнародному рівнях, що
ставить під сумнів тезу про так звану анархічну природу Інтернету [27].
Судова практика конституційних судів сприяла закріпленню і
доктринальному тлумаченню нових, так званих Інтернет-прав, які в інформаційну
епоху набувають статус фундаментальних прав. Так, право на повагу до
приватного і сімейного життя дало народження праву на захист персональних
даних. У Німеччині, наприклад, модель конституційно-правового захисту
персональних даних була розроблена Федеральним Конституційним судом і
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складається з чотирьох компонентів: 1) права на інформаційне самовизначення; 2)
права на забезпечення цілісності та конфіденційності інформаційно-технологічних
систем; 3) права на таємницю листування, поштових відправлень і телекомунікацій;
4) права на недоторканність житла.
Як нове конституційне право, причому, як на доктринальному, так і на
практично-політичному рівні, затверджується право доступу до Інтернету. Воно
передбачає право на підключення до Інтернету, право на доступ до інформації в
Інтернеті, включаючи право не бути відключеним від Інтернету (заборона
незаконного блокування сайтів), право на вільний пошук інформації, право на
безпечне використання Інтернету, право на захист від небажаної інформації.
Завданням держави при цьому є сприяти здійсненню прав людини через Інтернет,
захищати законне використання інформаційно-комунікаційних технологій,
гарантувати доступ малозабезпечених осіб до Інтернету [28].
Висновки. Під впливом реалій інформаційного суспільства зовнішня форма
ліберального демократичного конституціоналізму змінюється. Поступово
з’являються нові конституційні явища, формуються нові принципи, що
висвітлюють основні цінності конституціоналізму на тлі проблемних питань
сучасного суспільства. У конституційній теорії затверджується феномен, який
отримав назву „цифрового конституціоналізму”.
Як було показано вище, цифровий конституціоналізм адаптує основні
конституційні цінності до потреб цифрового суспільства. При цьому цифровий
конституціоналізм виступає за збереження таких основоположних принципів , як
верховенство права, поділ влади, демократія та захист прав людини у якісно новому
контексті цифрового суспільства. Нові конституційні принципи виникають у
різноманітних формах. Не лише як поправки до національних конституцій, але
також як внутрішні норми онлайн-платформ, прецедентного права національних
конституційних судів і транснаціональних судових органів, і навіть як юридично
необов’язкові декларації прав на Інтернет, що просуваються учасниками
громадянського суспільства. Дослідники зазначають збільшення процесів
конституціоналізації на платформах соціальних медіа, які публікують документи
користування, засновані на правозахисній риториці і таким чином приймаючи
конституційний тон ( наприклад, як можуть бути порушені права користувачів
соціальних мереж на свободу слова та вираження поглядів).
Цифровий конституціоналізм викликає складний процес конституціоналізації
віртуального середовища, що відбувається як у межах держави, так і за її межами.
Держава вже не є єдиним організатором конституції в цифровому середовищі. Як
зазначає Е. Селесте, цифрове суспільство – це глобалізований контекст, де
багатонаціональні онлайн-платформи стали новими домінуючими акторами і де
люди підвищують свій голос, вимагаючи нових конституційних гарантій.
Застосування існуючих конституційних принципів у віртуальному середовищі,
безумовно, є складним через глобальний та багаторівневий характер цифрового
суспільства. Однак, – продовжує Е.Селесте, – з об'єктивної точки зору поточний
конституційний момент не є радикальним потрясінням. Ми не стикаємося зі зміною
парадигми, яка назавжди трансформує форму нашої конституційної ідентичності.
Наприклад, ми не спостерігаємо переходу від демократії до технократії [29]. Всі
проаналізовані у даній роботі наукові дослідження одностайно стверджують, що
цифровий конституціоналізм рішуче повторює: цифрові технології не створюють
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жодного відокремленого світу, де б люди не мали права на свої міжнародно визнані
фундаментальні права. Разом з цим, захищаючи індивідуальні права людини у
цифровому середовищі, цифровий конституціоналізм розробляю проблематику
просування суспільних цінностей у цифрових технологіях. Все це дає підстави
стверджувати, що цифровий конституціоналізм є новим напрямком сучасного
конституціоналізму (new branch of constitutionalism), залишаючись в межах
демократичного правового дискурсу.
Отже, можемо констатувати, що цифровий конституціоналізм зазначив нову
фазу розвитку сучасного конституціоналізму і нову парадигму конституційноправових досліджень. Без урахування цих факторів неможливо забезпечити
сучасний
конституційно-правовий
розвиток
держав
і
вдосконалення
національного конституційного законодавства.
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THE CONCEPT OF "MUNICIPAL MAN": MODIFICATION IN THE LIGHT OF
MARTIME
У статті розглядаються практичні аспекти втілення в законодавство про
місцеве самоврядування та в практику діяльності органів місцевого
самоврядування країни концепції «муніципальної людини» (homo municipalis), а
також її модифікації у світлі воєнного стану.
Доводиться, що концепція «муніципальної людини» (homo municipalis),
причому, як в умовах миру, так й в умовах воєнного стану та фактичного ведення
воєнних дій володіє великим методологічним та праксеологічним потенціалом для
розбудови та розвитку територіальних людських спільнот та вдосконалення
використання інституту місцевого самоврядування на теренах демократичної правової
держави. Вона, з одного боку, є провісником формування та вдосконалення
правосуб’єктності кожного жителя-члена територіальної громади, а з іншого –
основоположною задачею локального управління, що здійснюється органами місцевого
самоврядування від імені та в інтересах територіальної громади.
Системний аналіз профільного законодавчого масиву свідчить про те, що
наявне сучасне мілітарне законодавство України характеризується не тільки
повним ігноруванням цілей і задач місцевого самоврядування в період воєнного
стану, але й нейтралізацією або суттєвим звуженням повноважень органів
місцевого самоврядування, – більш того, заміною основного суб’єкта реалізації
таких повноважень (вони передаються від органів місцевого самоврядування до
територіальних військовий адміністрацій), що, по суті, дезінтегрує концепцію
«муніципальної людини» та її втілення в практичній діяльності органів місцевого
самоврядування.
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Констатується, що реалії сьогодення, а також важлива організаційна,
нормативна та управлінська роль органів місцевого самоврядування в межах
територіальної громади в умовах воєнного стану детермінують зміни в позиції
законодавця щодо відновлення належної правосуб’єктності органів місцевого
самоврядування в контексті повернення частини повноважень виборним суб’єктам
місцевого самоврядування, що знаменує собою визнання і повернення до концепції
«муніципальної людини» та застосування її в законопроєктній та законотворчій
діяльності.
Ключові слова: місцеве самоврядування, органи місцевого самоврядування,
територіальна громада, концепція «муніципальної людини», воєнний стан,
правосуб’єктність жителя-члена територіальної громади, homo municipalis.
The article considers the practical aspects of the implementation of the concept of
"municipal man" (homo municipalis) in the legislation on local self-government and in
the practice of local self-government bodies of the country, as well as its modifications in
light of martial law.
It turns out that the concept of "municipal man" (homo municipalis), and, both in
peacetime and in martial law and the actual conduct of hostilities has great
methodological and praxeological potential for building and developing territorial
human communities and improving the use of local government in a democratic state
governed by the rule of law. It is, on the one hand, a harbinger of the formation and
improvement of legal personality of each resident member of the local community, and
on the other – a fundamental task of local government, carried out by local governments
on behalf and in the interests of the local community.
A systematic analysis of the relevant legislative array shows that the current
modern military legislation of Ukraine is characterized not only by complete disregard
for the goals and objectives of local self-government during martial law, but also by
neutralizing or significantly reducing the powers of local governments – moreover,
replacing the main entity exercise of such powers (they are transferred from local
governments to territorial military administrations), which, in essence, disintegrates the
concept of "municipal man" and its implementation in the practice of local governments.
It is stated that the realities of today, as well as the important organizational,
regulatory and managerial role of local governments within the territorial community in
martial law determine changes in the position of the legislator to restore proper legal
personality of local governments in the context of returning some powers to elected local
actors. self-government, which marks the recognition and return to the concept of
"municipal man" and its application in lawmaking and lawmaking.
Keywords: local self-government, local self-government bodies, territorial
community, the concept of "municipal man", martial law, legal personality of a resident
member of the territorial community, homo municipalis.
Постановка
проблеми.
Найбільший
темпоральний
період
функціонування державності зазвичай проходить в умовах миру, тобто в
умовах ординарного функціонування державності. Саме у такий період в
повній мірі здійснюються функції держави, вирішуються її задачі відносно
основних напрямків державного розвитку, у стабільному режимі працюють
органи публічної влади, що існують та функціонують в межах відносно
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самостійних та автономних систем публічної державної та публічної
самоврядної (муніципальної) влади [1]. Це дає можливість державній публічній
владі на своїх теренах, тобто в межах своєї юрисдикції, забезпечувати правовий
режим людини і громадянина, охороняючи, захищаючи, гарантуючи їх
існування і реалізацію в повному обсязі, а також даючи можливість людині і
громадянину, у разі необхідності, реалізовувати правозахисні механізми як на
національному, так й на міжнародному рівнях, відповідно з Конституцією
України та міжнародними договорами, що нею підписані і ратифіковані. В той
же час органи публічної самоврядної (муніципальної) влади виступають
простором практичної реалізації прав і свобод людини, створюючи систему їх
захисту у його широкому розумінні (визнання, реалізації, охорони, власне
захисту, гарантування).
Отже, місцеве самоврядування яке існує і функціонує в межах публічної
самоврядної (муніципальної) влади відіграє велику організаційну, нормативну,
правореалізаційну та правозахисну ролі у стабільному функціонуванні
державності як складний соціальний механізм самоорганізації людей-жителів
відповідної адміністративно-територіальних одиниць держави, або об’єднань таких
одиниць (об’єднані ТГ), – що одночасно виступають як члени територіальних
людських спільнот – територіальних громад (далі – ТГ).
При цьому треба розуміти, що феноменологію самоорганізації людейчленів ТГ на локальному рівні соціуму уособлюють або самі такі ТГ (зазвичай у
вирішенні питань загального (колективного) значення через використання
виборчих, референдумних механізмів та інших демократичних механізмів
врахування суспільної думки), або органи місцевого самоврядування (далі –
ОМСВ), що створюються самими членами ТГ через використання виборчих
механізмів (представницькі ОМСВ) або шляхом демократичних призначень, що
здійснюються від імені органів, що сформовано ТГ (виконавчі ОМСВ). Наведена
структуризація публічної влади на локальному рівні функціонування соціуму
створює відповідну суспільно-управлінську сферу в якій починає формуватися
концепція «муніципальної людини», онтологічною засадою якої виступає той
факт, що саме:
а) в межах ТГ (територіальний фактор. – Авт.),
б) за допомогою ОМСВ (суб’єктно-допоміжний фактор. – Авт.),
в) в умовах повсякденності (філософсько-визначальний фактор. – Авт.),
г) формується локальна система реалізації конституційних прав і свобод
людини (організаційно-нормативний фактор. – Авт.), яка
г’) процесуально і процедурно існує та функціонує в межах існуючої
нормативно-інституційної системи місцевого самоврядування (інституційноструктурний фактор. – Авт.) і
д) скерована на стратегічне стабільне, передбачуване та якісне існування і
функціонування людини в процесі здійснення нею свого життєвого циклу
(телеологічно-екзистенційний фактор. – Авт.),
е) в процесі якого вирішуються складні питання, що торкаються питань
публічно-правового і приватно-правового значення (дихотомічний фактор. – Авт.),
є) через реалізацію конкретною людиною не тільки колективних, а й
одночасно і своїх екзистенційних устремлінь, потреб, інтересів (фактор володіння
екзистенційним благом через реалізацію колективного блага. – Авт.) та
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ж) формування відповідної індивідуальної, групової та колективної
муніципальної правосвідомості та аналогічних форм муніципальної психології
(діяльнісно-поведінкові настанови) (свідомо-психологічний фактор. – Авт.).
Наведені параметральні ознаки та відповідний процесуальний, а звідси – й
нормативно-супроводжувальний та нормативно-забезпечуючий механізми, що
створюють та контролюють існування цього ланцюжка (відносно його об’єктнопредметного, змістовного, суб’єктного визначення та ресурсного навантаження) –
повністю
порушуються
та
нівелюються
в
екстраординарних
умовах
функціонування державності, до яких, безумовно, відноситься воєнний стан або
фактичний стан війни. Такі обставини об’єктивують і актуалізують наукове
дослідження і аналіз наведених процесів з метою передбачення їх відповідності
основним конституційним цінностям, серед яких виступають конституційні права і
свободи людини.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Треба зазначити, що дослідженню
муніципально-правовому статусу людини присвячено низку наукових робіт
представників вітчизняної муніципальної школи. Зокрема, цією проблематикою
займаються М. О. Баймуратов, І. В. Балабанова, О. В. Батанов, Д. О. Бобровник, Н. В.
Бочарова, О. О. Боярський, Є. О. Васильєв, Б. Я. Кофман, О. О. Кравець, А. В.
Левенець, І. Л. Литвиненко, П. М. Любченко, В. С. Могілевський, І. Г. Посторонко,
С. Ю. Русанова, Г. Г. Танаджи, Ю. Ю. Бальцій та інші. Однак, треба наголосити на
тому, що наведені вчені досліджували профільну проблематику в умовах
ординарного існування і функціонування державності, тобто в умовах миру. В той
же час профільна проблематика в умовах воєнного стану та фактичного стану
війни практично не досліджувалась в силу природних причин її несприйняття
державною елітою та науковою спільнотою. Але з початком агресивного і нічим
неспровокованого нападу РФ на Україну почались відповідні зміни і в цьому
питанні. Зокрема, відомі вітчизняні фахівці-конституціоналісти і муніципалісти М.
О. Баймуратов і Б. Я. Кофман почали досліджувати феноменологію прав людини в
сфері місцевого самоврядування в умовах воєнного стану і фактичного стану війни.
Метою статті виступає дослідження впливу воєнного стану або фактичного
стану війни на модифікацію концепції «муніципальної людини».
Виклад основного матеріалу. Досліджуючи раніше феноменологію
«муніципальної людини» – homo municipalis, ми сформулювали системне і
комплексне поняття цього феномену [2]. Ми вважаємо, що під феноменом
«муніципальна людина» необхідно розуміти:
А) фізичну особу, що володіє різним правовим станом (громадянство,
іноземство, апатризм, біженство та ін.) (суб’єктна ознака. – Авт.), але
Б) не зважаючи на нього свідомо та ініціативно здійснює свій життєвий цикл
в умовах повсякденності у рамках територіальної спільноти людей (екзистенційноколективна ознака. – Авт.),
В) об’єднаних загальними географічними, історичними та сучасними
екзистенційними інтересами, цінностями і потребами, що можуть бути
реалізованими тільки в умовах місцевого самоврядування, завдяки спільній
синергетичній діяльності людини в межах територіальної громади та
громадянського суспільства (екзистенційно-просторова ознака. – Авт.),
Г) завдяки діяльності органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів і
органів місцевого самоврядування, які входять до його системи, що здійснюється на
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принципах самоорганізації, самодіяльності, самокерованості та самоврядування
(інституційна ознака. – Авт.),
Г’) з метою створення належних умов для супроводження і забезпечення
існування та функціонування людського осередку (екзистенційно-групова ознака. –
Авт.),
Д) що має телеологічну домінанту щодо продовження існування та
подальшого розвитку людської цивілізації в умовах державно організованого
соціуму (екзистенційно-цивілізаційна ознака. – Авт.).
Отже, системний аналіз зробленого нами дефінітивного визначення
«муніципальної людини» – homo municipalis дає змогу стверджувати, що тактичні
та стратегічні настанови формування, існування і розвитку такої профільної
феноменології, її стереотипи та управлінська (індивідуальна, групова і колективна)
парадигма напряму торкаються мирних умов та може в повному обсязі ефективно і
оптимально здійснюватися тільки в умовах національного і міжнародного миру, бо
саме такий стан й є запорукою їх екзистенційно-невпинної та системноперманентної реалізації.
В той же час, необхідно наголосити на тому, що в умовах воєнного стану
наведені настанови фактично перестають існувати та функціонувати, бо
руйнуються
система
горизонтально-вертикальних
міжпредметних
та
міжсуб’єктних зв’язків, що виникають у процесі функціонування ТГ, – отже,
порушується статусність як самої громади, як територіальної людської спільноти,
що може існувати і функціонувати у відповідних позитивних умовах, так й
статусність її членів, – а саме конкретної людини-жителя, що в узагальненому
вигляді уособлює homo municipalis.
Треба констатувати, що з початком воєнного стану всі наведені
параметральні настанови починають діяти «у зворотному контексті» своєї дії, свого
телеологічного
призначення
і
спрямування,
враховуючи
фактор
екстраординарності умов, в яких починає діяти державне управління. Відповідно
до ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015
року зі змінами і доповненнями [3], воєнний стан – це:
а) особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її
місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній
незалежності України, її територіальній цілісності (фактор екстраординарності в
державному управлінні. – Авт.) та
б) передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому
командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування
повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та
забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній
незалежності України, її територіальній цілісності (фактор модифікації
ординарних компетенційних повноважень органів публічної влади. – Авт.), а також
в) тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод
людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням
строку дії цих обмежень (фактор темпорального обмеження конституційних прав і
свобод. – Авт.).
Отже, по-перше, збройна агресія або її загроза водночас і різко змінює
систему задач і функцій держави, скеровуючи і модифікуючи, трансформуючи їх
та вибудовуючи на спротив або нейтралізацію правових станів або загроз, що
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з’явилися. По-друге, наведені негативні для існування і функціонування стани і
фактори кардинальним чином модифікують ординарні компетенційні
повноваження органів публічної влади – через їх припинення, нівелювання, зміну,
побудову нової моделі, що є придатною для існування в умовах воєнного стану. Потретє, наступає суттєве обмеження конституційних прав і свобод людини на весь
термін воєнного стану, аж до його відміни. У підсумку фактично змінюється
конфігурацію не тільки самої публічної влади та її функціонування, а й
конфігурація правового статусу людини, що напряму впливає на статус людини у
МСВ, де вона фактично й здійснює свій життєвий цикл у стані повсякденності.
Звідси, можна констатувати, що наведені наслідки воєнного стану напряму і
негативно впливають на характерологічні риси існування і функціонування
муніципальної людини – а саме людини-жителя відповідної території держави та
члена відповідної ТГ.
Отже, можна погодитись з низкою вітчизняних авторів, що воєнний стан, як
особливий правовий режим:
- характеризується більшою кількістю ідентифікаційних ознак (зростання
переліку найважливіших об’єктів негативного посягання), (причому такий процес
носить об’єктивний характер. – Авт.);
- різною просторовою розповсюдженістю (вся держава або окремі її
місцевості) (така розповсюдженість не залежить від волі державної та самоврядної
публічної влади держави-жертви агресивного нападу. – Авт.);
- більш суттєвими обмеженнями, включаючи конституційні права і свободи
людини і громадянина та права і законні інтереси юридичних осіб (характер
обмежень має об’єктивний характер, враховуючи відсутність ресурсної
(організаційної, нормативної, матеріально-фінансової, кадрової, технологічної
тощо) можливості забезпечувати належний правовий режим, що є обов’язковим для
існування та реалізації конституційних прав і свобод, а також законних інтересів. –
Авт.);
- вказівкою на обов’язкову наявність темпоральної ознаки застосування таких
обмежень – тимчасові, із зазначенням строку їх дії [4] (ця ознака носить
альтернативний і можливо-непередбачуваний характер, бо може бути
встановленою тільки в гіпотетичному контексті. – Авт.).
Треба наголосити на тому, що в умовах воєнного стану або фактичного стану
війни, насамперед, радикально змінюється правовий статус території на якій
функціонує ТГ. На слушну думку М. О. Баймуратова та Б. Я. Кофмана території, на
яких функціонує ТГ в екстраординарних умовах функціонування державності
можна охарактеризувати за допомогою їх категоризації. Отже, в умовах воєнного
стану в Україні можна визначити чотири основних сфери (форми) не тільки
загальної діяльності існування та функціонування МСВ, ОМСВ, але й ТГ, що ними
очолюються, які напряму впливають на формування суб’єктності таких громад та
правовий режим реалізації та захисту прав людини, в межах якої (суб’єктності), він
й повинен діяти, а саме:
А) в умовах функціонування ТГ та ОМСВ на територіях, що не задіяно у
воєнних діях – тобто, там де, по-перше, діє національний правовий режим; подруге, забезпечене верховенство Конституції України та її національного
законодавства; по-третє, існують умови для відносно стабільного здійснення
діяльності ОМСВ в контексті виконання ними своїх компетенційних повноважень з
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управління територіями і, по-четверте, можливості для забезпечення відповідних
умов для функціонування ТГ, – отже, з ординарними та стабільними умовами (за
можливості в умовах воєнного стану) наявності, прояву і функціонування
суб’єктності ТГ і правового режиму реалізації та захисту прав людини. Тому можна
констатувати, що тут концепція «муніципальної людини» може бути забезпеченою
та реалізованою у повній мірі;
Б) в умовах функціонування ТГ та ОМСВ на територіях де проходить воєнне
протистояння з агресором – тобто, там де, по-перше, все ще діє національний
правовий режим; по-друге, існує фактичне і юридичне забезпечення верховенства
Конституції України та її національного законодавства, але воно знаходиться під
загрозою; по-третє, існують умови для відносно стабільного здійснення діяльності
ОМСВ в контексті виконання ними своїх компетенційних повноважень з
управління територіями і можливості для забезпечення відповідних умов для
функціонування ТГ, хоча вони внаслідок воєнних дій або суттєво звужуються, або є
фактично відсутніми, – отже, суб’єктність ТГ та правовий режим реалізації та
захисту прав людини не може бути забезпечений в повній мірі, а тільки в міру
фактичних можливостей. Тому можна констатувати, що тут концепція
«муніципальної людини» не може бути належним чином супроводжуваною,
забезпеченою та реалізованою у повній мірі;
В) в умовах функціонування ТГ та їх ОМСВ на територіях, що тимчасово
опинились під контролем окупаційних військ – тобто, там де, по-перше, не діє
національний правовий режим; по-друге, не функціонує принцип верховенства
Конституції України та її національного законодавства; по-третє, є відсутніми умови
для відносно стабільного здійснення діяльності легітимних ОМСВ в контексті
належного виконання ними своїх компетенційних повноважень з управління
територіями і можливості для забезпечення відповідних умов для функціонування ТГ;
по-четверте, така відсутність існує, як результат або блокування таких дій з боку
окупантів, або свідомого перешкоджання такій законній діяльності ОМСВ з боку
окупантів без безперечного визнання їх окупаційної влади і колаборації з ними, – ф як
результат тут ОМСВ не тільки вельми проблематично, а й фактично не може бути
забезпечений належний правовий режим реалізації та захисту прав людини, що
фактично нівелює та демонтує суб’єктність ТГ та її членів. Тому можна констатувати,
що тут концепція «муніципальної людини» фактично не може бути забезпеченою та
реалізованою зовсім;
Г) в умовах функціонування ТГ та ОМСВ на територіях, що тимчасово були
під контролем окупаційних військ та які повернулися під контроль української
влади – тобто, йдеться, по-перше, про відновлення національної юрисдикції над
територією та її національного правового режиму; по-друге, відновлений принцип
верховенства Конституції України та її національного законодавства; по-третє,
йдеться фактично про початок функціонування ОМСВ на територіях, що зазнали
всі ознаки «тотальної війни», що веде держава-агресор проти України (руйнування
критичної інфраструктури, потреба і необхідність нагальної «соціальної
реанімації» ТГ, мешканці яких зазнали злочини окупаційної влади у всьому їх
розмаїтті та понесли безповоротні втрати людського потенціалу; по-четверте,
об’єктивуються і актуалізуються питання відновлення суб’єктності ТГ у її
широкому розумінні (ресурсному, економічному, соціальному тощо), включаючи й
забезпечення правового режиму реалізації та захисту прав людини. Отже, тут
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концепція «муніципальної людини», її забезпечення та реалізація набуває в таких
умовах не тільки підвищеного значення, а й особливої актуалізації та акцентуації в
діяльності як ОМСВ, так й центральної влади, причому у чітко визначених
параметральних та телеологічних ознаках і напрямах.
Отже, саме тут насамперед актуалізуються питання відновлення та
організації функціонування ТГ та їх ОМСВ в умовах гуманітарної катастрофи та
післявоєнної реабілітації локального господарства, включаючи розмінування,
вбирання завалів, території, відновлення доріг, забезпечення первинних потреб
населення (медичне забезпечення, торгівля хлібом та іншими продуктами
первинної необхідності, транспорт, відновлення виробництва тощо) – тобто, мова
фактично йде про відновлення місцевого господарства через реабілітацію
управлінської та соціальної можливостей території та реанімацію власне людської
спільноти для створення елементарних та мінімальних можливостей
функціонування ТГ, її членів та діяльності ОМСВ на визволеній території громади.
І в цих умовах концепція «муніципальної людини» служить зразком аксіологічного,
методологічного і праксеологічного значення в контексті організаційноуправлінського і ресурсного супроводження і забезпечення.
Звідси можна констатувати, що залежність правового статусу суб’єктів МСВ,
включаючи ОМСВ як органів публічної влади, їх компетенційних повноважень, а
також ТГ, як територіальних людських спільнот, що здійснюють свій життєвий
цикл у колективному, груповому і індивідуальному розумінні – тобто, у вигляді
всієї ТГ, групи людей та відповідно кожної людини-члена ТГ, – напряму залежить
від правового статусу території в умовах воєнного стану. Системний аналіз такого
статусу в різних умовах існування території дає можливість побудувати
процесуальний ланцюжок у такому вигляді – «територія ТГ» – «повноваження
ОМСВ» – «правовий статус ТГ» – «правовий статус людини-члена ТГ».
Причому, останній елемент цього процесуального ланцюжка «правовий
статус людини-члена ТГ» уособлює концептуальне розуміння «муніципальної
людини», обсяг правового статусу якої напряму залежить від:
а) правового статусу ТГ,
б) компетенційних повноважень і можливостей діяльності ОМСВ, що
в) функціонують на відповідній території держави, яка –
г) в умовах воєнного стану володіє різним правовим статусом,
г’) в залежності від якого реалізується відповідний режим фактичного
існування і практичного виконання прав і свобод людини.
Треба наголосити на тому, що в Україні існує та функціонує досить солідна
законодавча база відносно питань, що торкаються визначення правового статусу
ОМСВ та ТГ, їх суб’єктів та органів в умовах воєнного стану. Дійсно, окремі питання
профільного характеру вирішуються низькою національних законодавчих актів,
зокрема, Законами України «Про національну безпеку України» від 21 червня 2018
року [5], «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року [6], «Про
військово-цивільні адміністрації» від 3 лютого 2015 року [7], «Про оборону України»
від 6 грудня 1991 року [8], «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21 жовтня
1993 року [9] та ін. – але, системний аналіз правового статусу інституту МСВ та
компетенційних повноважень ОМСВ, що закріплюється в наведених законодавчих
актах, в широкому розумінні й включаючи й захист прав і свобод людини, як
квінтесенцію та основну телеологічну домінанту діяльності як самого профільного
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інституту, так й ОМСВ, – дає змогу говорити, що законодавцем зроблено лише перші
кроки щодо організаційного, нормотворчого (законотворчого) та нормопроєктного
(законопроєктного) характеру, що скеровані на оптимізацію їх діяльності в
екстраординарних умовах функціонування державності.
Такий висновок, що ґрунтується на системному підході свідчить, що
повноваження ОМСВ в період воєнного стану фактично є номінальними. Більш
того, проходить процеси заміни суб’єкта таких повноважень, коли замість ОМСВ їх
повноваження починають виконувати військові адміністрації, що свідчить, поперше, про мілітаризацію державного управління; по-друге, про делегітимацію
інституту місцевого самоврядування та органів, що сформовано ТГ, зокрема
представницьких та виконавчих органів ОМСВ; по-третє, про процеси різкого
зниження якості локального управління, бо його здійснюють фактично нефахівці з
муніципальних відносин; по-четверте, про девіацію процесів ресурсного
супроводження і забезпечення місцевого самоврядування, враховуючи особливі
умови воєнного стану щодо об’єктивного обмеження необхідних матеріальних,
фінансових, кадрових, технологічних та інших необхідних ресурсів.
З іншого боку, законодавець спрямовує свою діяльність на те, щоб право
людини на місцеве самоврядування не було або звужене або порушено, хоча й
треба визнати, що йому це поки погано вдається, – бо накоплений досвід
сьогоденного мілітарного управління переконливо свідчить саме про це –
діяльність територіальних військових адміністрацій фактично подавляє діяльність
ОМСВ і гармонійні відносини між ними, на жаль, не вибудовуються.
Разом з тим, у поведінці законодавця вже є приклади, що приходить
усвідомлення негативних наслідків такої позиції. Прикладом тут можуть слугувати
відповідні дії Парламенту України щодо внесення відповідних змін та доповнень
до діючих законів. Так, розроблений проект Закону України про внесення змін до
Закону України «Про правовий режим воєнного стану» щодо функціонування
місцевого самоврядування у період дії воєнного стану», що схвалений Кабінетом
Міністрів України, був скерований до Верховної Ради України 09.04 2022 року [10].
Цей законодавчий акт, був в цілому прийнятий 12.05.2022 року і його положення
спрямовані на вдосконалення системи саме локального управління в межах ТГ в
екстраординарних умовах їх функціонування, а звідси – й на забезпечення їх
суб’єктності через відповідну діяльність відповідних сільських, селищних, міських
голів та інших ОМСВ [11]. Зокрема, передбачається, що голови органів місцевого
самоврядування можуть одноосібно приймати такі рішення: а) передавати гроші з
місцевого бюджету на потреби Збройних Сил України; б) на розсуд керувати
майном, що належить до комунальної власності; в) створювати та реорганізувати
комунальні підприємства, установи та організації, включаючи затвердження їх
статутів; г) звільнення земельних ділянок комунальної власності від незаконно
розміщених тимчасових споруд; г’) обстеження будівель та споруд, пошкоджених
внаслідок бойових дій; д) створювати за рахунок місцевого бюджету установи, які
безкоштовно надають первинну правову допомогу, призначати та звільняти
керівників таких установ; е) самостійно приймати рішення для боротьби зі
стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями; є) самостійно приймати рішення щодо
поводження з небезпечними відходами; и) вносити зміни до програм соціальноекономічного
та
культурного
розвитку
відповідних
адміністративнотериторіальних громад. Крім того, закон спрощує процедури прийняття кадрових
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рішень щодо посад в ОМСВ, посад керівників суб’єктів комунального сектора
економіки в умовах воєнного стану. Отже, можна стверджувати, що наведені дії
скеровані не тільки на відновлення правосуб’єктності виборних органів ОМСВ, а й
фактично у опосередкованому вигляді на відновлення правосуб’єктності ТГ та її
окремих членів-жителів. Звідси й можна констатувати, що фактично маємо справу
з реалізацією концепції «муніципальної людини» на практиці.
Висновки. Резюмуючи наведене вище, можна дійти до наступних висновків:
- концепція «муніципальної людини» – homo municipalis, причому, як в
умовах миру, так й в умовах воєнного стану та фактичного ведення воєнних дій
володіє великим методологічним та праксеологічним потенціалом для розбудови
та розвитку територіальних людських спільнот та вдосконалення використання
інституту МСВ на теренах демократичної правової держави. Вона, з одного боку, є
провісником формування та вдосконалення правосуб’єктності кожного жителячлена ТГ, а з іншого – основоположною задачею локального управління, що
здійснюється ОМСВ від імені та в інтересах ТГ;
- системний аналіз профільного законодавчого масиву свідчить про те, що
наявне сучасне мілітарне законодавство України характеризується не тільки
повним ігноруванням цілей і задач МСВ в період воєнного стану, але й
нейтралізацією або суттєвим звуженням повноважень ОМСВ, – більш того, заміною
основного суб’єкта реалізації таких повноважень (вони передаються від ОМСВ до
територіальних військовий адміністрацій), що, по суті, дезінтегрує концепцію
«муніципальної людини» та її втілення в практичній діяльності ОМСВ;
- реалії сьогодення, а також важлива організаційна, нормативна та
управлінська роль ОМСВ в межах ТГ в умовах воєнного стану детермінують зміни в
позиції законодавця щодо відновлення належної правосуб’єктності ОМСВ в
контексті повернення частини повноважень виборним суб’єктам МСВ, що знаменує
собою визнання і повернення до концепції «муніципальної людини» та
застосування її в законопроєктній та законотворчій діяльності.
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PRACTICAL ASPECTS OF THE SUBJECT OF PROOF
IN CRIMINAL PROCEEDINGS AT THE STAGE OF JUDICIAL PROCEEDINGS
Стаття присвячена питанню визначення обсягу та порядку дослідження
доказів в судовому провадженні як детермінованості предмету доказування. В
процесі короткого аналізу наукового поняття предмету доказування, автор
намагається продемонструвати помилки, які виникають у правозастосовувачів при
визначені предмету доказування у практичній діяльності. Окремо аналізується
кримінально-процесуальне законодавство країн Європи, в частині питання
визначення меж судового розгляду і предмету доказування.
В процесі дослідження була доведена об’єктивація необхідності зміни
правової парадигми мислення в умовах змагального судового процесу, задля
досягнення ефективного судового розгляду, для чого є необхідним зробити
наступне:
А) стороні обвинувачення, з урахуванням презумпції невинуватості, в
порядку ч. 1 ст. 349 КПК України, під час вступної промови, серед іншого
повідомити стороні захисту та суду: а) про межі судового розгляду за пред’явленим
обвинуваченням; б) про докази, які будуть надаватись стороною обвинувачення, їх
прийнятний порядок дослідження, з урахуванням правової позиції сторони
обвинувачення;
Б) стороні захисту, з урахуванням принципу диспозитивності, в порядку ч. 1
ст. 349 КПК України, після вступної промови прокурора, виступити з вступною
промовою, в якій серед іншого повідомити стороні обвинувачення та суду: а) про
свою правову позицію; б) про загальні заходи захисту, скеровані на спростування
обвинувачення; в) про межі обвинувачення, які сторона захисту визнає як такі, для
спростування обвинувачення; г) про перелік доказів, які на думку сторони захисту,
необхідно визнавати як недопустимі, неналежні або недостатні;
В) з урахуванням такого публічного визначення, сторона обвинувачення
зможе сформувати перелік доказів, які підлягають дослідженню в судовому
засіданні, та які є необхідними для доведення обставин, передбачених ст. 91 КПК
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України. Своєю чергою, суд, за допомогою такої інтеракції, не тільки сформує для
себе межі предмету доказування, що в цілому позначиться на ефективності
судового розгляду, включаючи і його темпорально-ефективну характеристику, але
й забезпечить продуктивну реалізацію сторонами своїх процесуальних прав та
виконання процесуальних обов’язків.
Ключові слова: предмет доказування, правосуддя, суддя, учасники
кримінального процесу, кримінальне провадження, стадія судового розгляду.
The article is devoted to the issue of determining the scope and procedure for the
examination of evidence in court proceedings as the determinism of the subject of
evidence. In the process of a brief analysis of the scientific concept of the subject of
evidence, the author tries to demonstrate the errors that occur in law enforcement
agencies in determining the subject of evidence in practice. The criminal procedure
legislation of European countries is analyzed separately, in the part of determining the
boundaries of the trial and the subject of evidence.
The study proved the objectification of the need to change the legal paradigm of
thinking in adversarial proceedings, to achieve effective trial, which requires the
following:
A) the prosecution, taking into account the presumption of innocence, in
accordance with Part 1 of Art. 349 of the CPC of Ukraine, during the introductory speech,
among other things, to inform the defense and the court: a) the limits of the trial on
charges; b) the evidence to be provided by the prosecution, their acceptable procedure for
examination, taking into account the legal position of the prosecution;
B) the defense, taking into account the principle of dispositiveness, in accordance
with Part 1 of Art. 349 of the CPC of Ukraine, after the introductory speech of the
prosecutor, to make an introductory speech in which, inter alia, to inform the prosecution
and the court: a) about his legal position; b) on general measures of protection aimed at
refuting the accusation; c) the limits of the accusation, which the defense recognizes as
such, to refute the accusation; d) the list of evidence which, in the opinion of the defense,
must be declared inadmissible, inadequate or insufficient;
C) taking into account such a public determination, the prosecution will be able to
form a list of evidence that is subject to examination in court, and which are necessary to
prove the circumstances provided for in Art. 91 of the Criminal Procedure Code of
Ukraine. In turn, the court, with the help of such interaction, will not only form the
boundaries of the subject of evidence, which will affect the effectiveness of the trial,
including its temporally effective characteristics, but also ensure the productive
realization of their procedural rights and procedural obligations. languages.
Keywords: subject of evidence, justice, judge, participants of criminal proceedings,
criminal proceedings, stage of trial.
Постановка проблеми. Питання предмету доказування, загалом не є одним
із вкрай дискусійних в теорії доказів і доказування. Разом з тим, помилки які
трапляються на практиці показують, що професійні суб’єкти кримінального
процесу іноді не розуміють в умовах конкретної правової ситуації, які обставини
підлягають доказуванню, які факти і докази доводять зміст інших юридичних
фактів, чи потрібно встановлювати факти і обставини, які мають другорядне
значення, в тому числі і щодо особистості підозрюваного (обвинуваченого).
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Обставини які підлягають доказуванню, встановлені в ст. 91 КПК, є так би мовити
орієнтирами, горизонтом для юристів практиків у визначені кола обставин
правопорушення, які підлягають встановленню, оцінці, перевірці та доведенню.
Однак враховуючи складнощі у розкритті правопорушень, наявності обмеженої
слідової картини, мінімальний час для реалізації владних повноважень у
сукупності з надмірною завантаженістю правоохоронної системи, встановлення
розумних меж доказування іноді видається не таким легким завданням.
Переводячи доказування у судову площину, суб’єкти процесу стикаються з новими
питаннями, які пов’язані з обсягом та порядком дослідження доказів, що і
обумовлює предмет доказування. Автор переконаний, що дослідження в
теоретичному контексті предмету доказування, при наявному досвіді практичних
помилок, допоможе правозастосовувачам в реалізації в умовах судового розгляду
більш чітко визначати обставини, які підлягають доказуванню в конкретному
провадженні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження предмету
доказування були присвячені роботи Льозного О.А., Тертишника В.М., Станковим
М.І., Завтур В.А., Палюх А.І., Пчеліна О.В. та ін. Разом з тим, вивченням питання
предмету доказування у вказаних вчених стосувалось або загально-теоретичного
або предметного за певними видами правопорушень. Дослідження в розумінні
обсягу і порядку дослідження доказів із порівнянням з іноземними кримінальнопроцесуальними кодексами фактично не проводилось.
Метою статті є дослідження питання визначення предмету доказування в
умовах судового провадження та роль учасників судового провадження при
визначені меж дослідження доказів.
Виклад основного матеріалу. Яку б понятійну конструкцію ми не склали
собі про доказування, як процесуальну діяльність певних уповноважених суб’єктів
кримінального процесу, вона завжди буде невід’ємно пов’язана з доказами. У
практичній діяльності зазвичай не має значення використання терміну
«доказування» в широкому або вузькому значеннях: в першому – як здійснення
всієї пізнавальної діяльності суб’єктів, які ведуть процес, що охоплює не тільки
оцінку, а й збирання і перевірку доказів, а у другому – лише як логічну діяльність
по обґрунтуванню висунутого тезису [1, с. 298–299]. Головним завжди буде вміння
користуватися доказами, оскільки «мистецтво судочинства по суті є ніщо інше, як
мистецтво користуватися доказами» [2, с. 2].
Можливо саме недооцінка значення доказів та переоцінка власних знань і
вмінь у користуванні такими доказами призводить до помилок в процесі
доказування. У будь-якому випадку за влучним висловлюванням французького
літературного класика Г. Флобера, «життя має бути безперервним вихованням,
всьому потрібно вчитися, вчитися говорити, так само як вчитися вмирати» [3, с. 12].
Вчитися виявляти докази, розуміти їх цінність і значення, дотримуватись правил
доказування за допомогою як логіки, так і здорового глузду, який ґрунтується на
досвіді – запорука мінімізації помилок у практичній діяльності кожного суб’єкту
доказування.
Прийняття Кримінального процесуального кодексу України 2012 року
обумовило створення, серед іншого, не тільки нових нормативно-процесуальних
засад кримінального провадження, але й нових методологічних підходів до
змагального процесу. Мова іде, перш за все, про самостійне відстоювання стороною
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обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій та про диспозитивність,
що виражена у свободі використання ними своїх прав у межах та у спосіб,
передбачений КПК.
Ми так довго мріяли і прагнули до класичного змагального процесу, за
приміром англійського, що отримавши в руки його приблизний примірник,
щонайменше з притаманними йому рисами, не завжди можемо вміло
використовувати надані нам законом права. Якщо ж казати про обов’язки то в
цьому напрямку нажаль ще більше недоробок. Тут влучним є висловлювання
видатного адвоката ХІХ століття В. Д. Спасовича, – «Запозичення готових форм і
перенесення їх з одного ґрунту на інший виявляється завжди безуспішним, тому
що скопіювати форму можна, але дух, зміст не передаються від народу до народу, а
вони-то і складають головне» [4, c. XI].
Відомим є визначення предмету доказування у науці кримінального процесу.
Так, наприклад, за визначенням колективу авторів підручнику «Теорія доказів», під
загальною редакцією професора В. М. Тертишника, предмет доказування – це
певна квінтесенція обставин події, яка в сукупності розкриває елементи складу
злочину, це юридично значущі обставини та сторони розслідування події,
з’ясування яких необхідне для прийняття підсумкових рішень у справі
(провадженні) [5, c. 39]. У М. С. Строговича в його «Теорії судових доказів»
знаходимо наступне визначення предмету доказування: «Те, що доводиться, що
підлягає встановленню у кримінальній справі за допомогою доказів, називається
предметом доказування. Отже, предмет доказування – це ті факти і обставини
кримінальної справи, які підлягають встановленню за допомогою доказів для того,
щоб справа могла бути правильно вирішена» [6, c. 153].
Інше, не менш змістовне поняття, надає видатний вчений-юрист ХІХ
століття, професор І.Я. Фойницький: «Вчення про предмет доказів обіймає
питання: 1) Які обставини підлягають доказуванню на суді кримінальному, і 2) Які
докази допускаються для встановлення їх» [7, c. 227].
Однак на наше переконання, найкраще визначення предмету доказування,
причому як у його системно-комплексному, так і у його методологічнопредметному розумінні, належить Л.Є. Владимірову: «Питання про те, які
предмети становлять quid probandum (те, що підлягає доказуванню) в окремому
випадку, вирішується так чи інакше, залежно від того, що вимагається
кримінальним законом для складу даного злочину, які обставини беруться до уваги
при визначені індивідуальності винності підсудного. Отже, quid probandum є
питання того чи іншого окремого кримінального випадку, що визначається так чи
інакше в кодексі» [8, c. 144]. Така дефініція можливо не розкриває всі модуси
предмету доказування, натомість вона надає можливість будь-якому
правозастосовувачу зрозуміти, причому просто, без складних наукових термінів: 1)
які саме йому потрібно здійснити дії задля доказування обставин кримінального
правопорушення; 2) які обставини у конкретному випадку треба доводити; 3) які
межі повинні бути у обвинувачення в суді та 4) скільки часу потрібно: а) сторонам
задля досягнення кожній своєї мети, б) обвинувачу доказати вину і супутні факти,
в) захисту спростувати доводи обвинувачення, а точніше факти на яких будується
обвинувачення.
Кримінальним процесуальним кодексом України [9] (далі – КПК) предмет
доказування, фактично міститься в статті 91, яка визначає обставини, що
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підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Перелік таких обставин є
вичерпним. За своїм змістом такі обставини можливо умовно поділити на
обставини, які встановлюють головний факт та інші факти, за допомогою яких
необхідно вирішити певні правові питання у кримінальному провадженню. Так, до
головного
факту,
вочевидь,
можливо
віднести
подію
кримінального
правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального
правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального
правопорушення; форму вини, мотив і мету вчинення кримінального
правопорушення. До інших фактів, можливо віднести: вид і розмір шкоди, завданої
кримінальним правопорушенням; розмір процесуальних витрат; обставини, що
впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення,
характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання, які
виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального
провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної
відповідальності або покарання; обставини, які підтверджують, що гроші, цінності
та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок
вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна та
інш.; обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів
кримінально-правового характеру.
Є очевидним, що визначення у кожному провадженні предмету доказування
є гарантією вирішення правового спору законно, обґрунтовано, та головне,
справедливо. Таке визначення є об’єктивно необхідним, причому, як для держави в
особі сторони обвинувачення, так і для обвинуваченого (сторони захисту). Для
сторони обвинувачення це пов’язано, перш за все, з обмеженим часом як за
формою (процесуальні строки встановлені у Законі), так і за змістом (необхідність
якнайшвидшого фіксування і зібрання доказів), а також у зв’язку з обмеженими
матеріальними та людськими ресурсами. Окрім того, точне визначення предмету
доказування на стадії розслідування надасть можливість зосередитись на зібранні
та дослідженні більш конкретного кола доказів, а значить, – надає можливість
забезпечити правосуддя більш інформативними доказами.
Якщо ж ми кажемо про інтереси обвинуваченого (сторони захисту), то тут
необхідно згадати про засади кримінального провадження та загалом про
принципи права, оскільки обвинуваченому вкрай необхідно знати заздалегідь
проти якого обвинувачення він буде захищатись. Він повинен настільки ясно
розуміти зміст обвинувачення, щоб не тільки сприймати на слух те, що
відбувається у судовому процесі, але і ясно оцінити для себе всі наслідки своєї
правової позиції у провадженні. Такий предмет обвинувачення для нього не
повинен бути певним чином акциденцією (випадковістю), оскільки це «підмиває»
загальний зміст прав особи.
Не слід відкидати і інтереси правосуддя, які загалом то і є ключовими для
будь-якого суб’єкта права. «Правильність судового рішення в значній мірі
визначається тим, щоб увага суду була зосереджена на справі і щоб суд не
відволікався від істотного для нього, сторонніми і нікчемними для справи
обставинами: non multa sed multum, – введення останніх у дослідження ускладнює
його і часто веде навіть до перекручення судової перспективи» [7, c. 227]. І до тепер
така думка є надзвичайно важливою, бо вона спирається на розум та досвід
багатьох видатних юристів.
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Визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх
дослідження у судовому провадженні визначається ст. 349 КПК. Якщо з порядком
дослідження усних доказів, – показаннями, не виникає питання, то порядок
дослідження документів, незважаючи загалом на досить детальну регламентацію
дій суб’єктів доказування у КПК, не виписаний. Відповідно, у суду є значний
простір для творчості у створені належних умов для такого дослідження. На наше
глибоке переконання це не є законодавчою прогалиною, а виступає саме
досягненням законодавчої техніки, що дозволяє суду, з урахуванням конкретних
обставин провадження, створити такі умови для дослідження, щоб не тільки
професійні юристи, але й громадськість могли зрозуміли, що є предметом судового
розгляду.
Повертаючись до реалій судового дослідження доказів, треба зазначити, що
іноді на практиці складається враження, що ані сторона обвинувачення, ані
сторона захисту не намагаються визначити предмет доказування. Сторони,
змагаючись в прагненні доведення перед судом своїх правових позицій, при цьому
забувають, що іноді для вирішення кримінального провадження по суті, розгляд
певного питання не має жодного значення. Іноді такі резонерства лише обтяжують
судове дослідження доказів і, нажаль, не мають свого належного позитивного для
сторони вираження. Кожна сторона зацікавлена в деякому перебільшені або
навпаки зменшені значення доказів, що є об’єктивним процесом. Але «зухвалість у
суді полягає не в заперечені очевидних речей або порушенні законів і
пристойності, а в несподіваних тверезо розрахованих кроках» [10, c. 392]. Тому
визначення меж доказування, є потребою всіх сторін кримінального провадження.
Це, так би мовити, виступає взаємною необхідною категорією, яка розкриває не
тільки коло фактів і обставин, що підлягають доказуванню стороною
обвинувачення, але й дає напрямок процедурної діяльності для сторони захисту.
Сторона обвинувачення, зібравши під час досудового розслідування певні
докази, вже під час судового розгляду намагається наведені докази надати суду, при
цьому іноді зовсім не турбуючись про розумну необхідність дослідження таких
доказів. Предмет доказування не є чимось раз і назавжди застиглим, раз і назавжди
визначеним. Очевидно, в залежності від фактів і обставин, що з’ясовуються під час
розслідування правопорушення, такий предмет буде змінюватись. Якщо,
наприклад, мало місце таємне викрадення чужого майна з приміщення, в умовах
неочевидності, сторона обвинувачення на первинних етапах розслідування при
невизначеному колі підозрюваних осіб, може проводити більш загальні слідчі і
розшукові дії для встановлення такої особи. Після встановлення підозрюваного,
очевидно, предмет доказування буде змінений і зосереджений вже на доведені
обставин, передбачених ст. 91 КПК, саме у відношенні такої особистості. Окрім
того, під час допиту свідків, у випадку відсутності ясності у колі підозрюваних осіб,
сторона обвинувачення буде з’ясовувати набагато більше питань, які необхідні
стороні задля встановлення як всіх обставин правопорушення, так і особи, яка
вчинила правопорушення. Тобто, предмет доказування є динамічною категорією,
яка змінюється в залежності від фактів і обставин, що стають відомими суб’єкту
доказування.
Якщо ж ми кажемо про предмет доказування у судовому провадженні, то тут,
його зміст стає ще більш визначеним та чітким, завдяки вже встановлених
стороною обвинувачення обставин, які передбачені у ст. 91 КПК. Тобто прокурору
101

СОЦІАЛЬНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

eISSN 2710-5121

досить зосередитись на наданні лише тих доказів, які доводять обвинувачення.
Докази, які були зібрані під час досудового розслідування і які, наприклад,
збирались в умовах неочевидності як суб’єкта правопорушення, так і фактичних
обставин об’єктивної сторони правопорушення, – вочевидь, надаватись суду і
досліджуватись в судовому засіданні, не повинні.
Натомість на практиці, чітке і предметне визначення не є таким ясним і
очевидним, а дослідження доказів здається відбувається за правилами ауспіції
(через ворожіння авгура), не вистачає лише певних знамень та природних явищ.
Наприклад, кримінальне провадження розслідується за ознаками ч. 1 ст. 115
Кримінального Кодексу України, кваліфікація дій особи передбачає вбивство,
тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині. Обставини
правопорушення свідчать, що умисне вбивство було скоєно в умовах неочевидності
і коло підозрюваних є абстрактним. Під час досудового розслідування слідчим
проводились слідчі та процесуальні дії, скеровані на встановлення як
підозрюваного, так і обставин правопорушення, обстановки вчинення злочину.
Проводились заходи на встановлення засобів вчинення злочину. Були призначені і
проведені безліч судових експертиз. Все це передбачає значну слідчу та
процесуальну діяльність. Після встановлення особи, яка вчинила умисне вбивство,
слідчим проводяться дії, скеровані на доведення її вини, або, при наявності
відповідних підстав, на спростування ознак підозри. Збираються докази, що
характеризують особистість.
В судовому засіданні прокурор за вказаним кримінальним провадженням
повинен надати лише ті докази, які доводять обставини, що передбачені в ст. 91
КПК, і головне, основний факт – подію кримінального правопорушення (час, місце,
спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форму вини, мотив і
мету вчинення умисного вбивства. Однак, трапляються випадки, коли прокурор
надає усні докази – покази свідків, які не доводять жодних обставин за вказаним
правопорушенням, а наприклад, повідомляють обставини, які не відносяться до
події правопорушення та до його безпосередніх учасників. Надаючи документи, –
докази, прокурор надає рапорт про виявлення правопорушення, доручення про
проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК, клопотання про
призначення експертизи, ухвали слідчого судді про призначення судових
експертиз, запити слідчого (прокурора) до певних державних установ або
організацій (наприклад, до Державної міграційної служби), відповіді на запити.
Окремо слід зазначити надання до суду повідомлення про підозру та протоколи
роз’яснення права на захист, постанови про визначення групи прокурорів.
Надання таких документів можливо зрозуміти, коли сторона захисту
оспорює фактично всі слідчі та процесуальні дії сторони обвинувачення, а саме –
ставить під сумнів право на розслідування провадження або стверджує про
порушення права на захист підозрюваного (обвинуваченого) та інші порушення. У
такому випадку прокурор буде вимушений забезпечити суд всіма документами
(буквально, всіма аркушами паперу), які маються у кримінальному провадженні.
Натомість у багатьох випадках, сторона захисту не оспорює виявлення
правопорушення, саму подію правопорушення, час і місце його вчинення, а лише
ставить під сумнів вчинення такого правопорушення обвинуваченим (наприклад
алібі, чи вчинення його у стані необхідної оборони тощо), або визнаючи вчинення
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його обвинуваченим, але при наявності значної кількості пом’якшуючих обставин.
Тоді виникає питання доцільності дослідження всіх цих документів, які у такому
випадку є лише надмірним обтяженням правосуддя та і самих сторін у з’ясування
фактичних обставин правопорушення. З викладеного, можливо зробити висновок,
що в умовах інформативної невизначеності правової позиції сторони захисту,
стороні обвинувачення фактично важко визначитись з переліком доказів, що
підлягають дослідженню.
Отже, наша позиція міститься в консеквентному (послідовному) підході до
питання мистецтва користування доказами. «Процесуальний доказ не просто
інформація, а процедурне знання, яким обмінюються суб’єкти юридичного
пізнання і доказування. Значення процесуальної процедури – забезпечити
естафетне знання» [11, c. 13]. Маючи в розпорядженні декілька видів доказів,
обвинувач, – розуміючи зміст обвинувачення, може на свій розсуд надати суду
такий перелік доказів, які буде вважати за потрібне. Дуже важливо у даному
випадку мати певне сучасне правове мислення, яке б мало прогностичний
характер. Отримуючи важливу доказову інформацію, суб’єкт доказування повинен
передбачати можливість використання такої інформації задля досягнення своїх
процесуальних цілей. Передаючи естафетне знання, обвинувач доводить вже до
суб’єкту пізнання – суду, сукупний продукт спільної юридичної діяльності на стадії
досудового розслідування. Він не може обмежитись трафаретним копіюванням
інформаційних даних. Це, так би мовити, створює з нього ремісника, натомість
«творчість в кримінальному судочинстві необхідна скрізь, – як при провадженні
слідчих, так і судових дій, які, зазвичай, багато втрачають при формальному і
байдужому підході до їх здійснення» [12, c. 49]. Відповідно надавати суду докази, які
збирались стороною обвинувачення в умовах інформативного обмеження обставин
події, і яка була скерована на розкриття правопорушення, – при умові відсутності
будь-яких комунікативних, значущих і змістовних даних для доказування, є
недопустимим. Так саме, помилковим буде надання доказів тих обставин, які ніким
не оспорюються в судовому провадженні, оскільки такі факти і обставини
одночасно визнають і сторона захисту, і потерпілий.
Отже, досліджуючи питання предмету доказування, суд стикається з
очевидними труднощами, а саме: обсяг допустимих доказів неможливо обмежити
обставинами, що представляють для обвинувачення безпосереднє значення,
оскільки нерідко вельми важливими виявляються і події, що мають для такого
провадження лише непряме значення; окрім того, досить часто не можна наперед
визначитись, – чи має той чи інший доказ для конкретного провадження
безпосереднє чи опосередковане значення, допоки не буде здійснене таке
дослідження в судовому засіданні.
На нашу думку, найкращим засобом вирішення порядку дослідження
доказів є надання розумної можливості сторонам показати свої межі предмету
доказування у процесі. При цьому, безумовно, потрібно враховувати принцип
змагальності та презумпцію невинуватості, а тому першим повинен
висловитись прокурор, – показавши, які межі доведення обвинувачення ним
будуть використані під час судового розгляду. У відповідь сторона захисту
повинна висловитись щодо обвинувачення, пояснивши якими засобами та
доказами ними буде спростовуватись обвинувачення і обставини, які
підлягають доказуванню.
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Такий порядок дій, не буде обтяженням для сторін, оскільки за своїм змістом
свідчить лише про наміри ефективного дослідження доказів, а також не буде
порушувати прав сторін, оскільки, навпаки, надає розумну можливість на
висвітлення своїх правових позицій на майбутнє, як прагнення до
транспарентності дослідження доказів.
Оскільки найкращі інститути права і процесу були запозичені у чинному
КПК із іноземних правових систем, не буде помилковим звернутись до
процесуального законодавства держав Європи в питаннях предмету доказування в
судовому процесі. Окрім того, як зазначив доктор римського права, професор В. М.
Хвостов «Кращим засобом для того, щоб поглибити пізнання в праві своєї країни, є
порівняння його з яким-небудь іншим; порівняння дає привід ставити питання про
характер помічених відмінностей і їх причини, і в зв’язку з цим змушує глибше
вникати в досліджуваний матеріал» [13, c. 11].
Так, наприклад, Кримінально-процесуальний кодекс Італії 1988 року, який
напевно більш наближений до сучасного кримінального процесу України,
визначає наступну процедуру підготовки до судового дослідження доказів.
Сторони заявляють в певному порядку (прокурор, захисники приватних учасників,
захисники обвинуваченого) клопотання, пов’язані з доказуванням. При цьому
кожен вказує події, що має намір довести і просить про допуск доказів (ст. 493
КПК). Таким способом на сторони покладається обов’язок переносити на більш
ранній етап свою процесуальну стратегію. Раніше (в момент здачі списку свідків),
кожна сторона вказала свої основні докази і обставини, яких повинен торкнутися
допит включених у список осіб (ст. 468 КПК). У момент клопотання про
доказування кожна сторона просить про допуск всіх доказів (як усних, так і
речових), які вважає необхідними. Сторони повинні уточнити джерела, які вони
мають намір використовувати для доказування протилежного (спростування
доказів, що запропоновані процесуальним супротивником). В результаті стає
передбачуваним предмет судового слідства [14, c. 303].
Кримінально-процесуальний кодекс Франції 1958 року встановлює, що
судовий розгляд у виправному суді включає в себе слідство по справі, яке
розпочинається з допиту підсудного по суті. Разом з тим, ст. 442 КПК Франції
передбачає, що до допиту свідків і експертів головуючий повинен отримати заяву
від підсудного (про виклик певних свідків і їх відношення до справи). Це дозволяє
зафіксувати межі судового слідства, виходячи з його позиції і аргументів [15, c. 446,
449]. У суді Асизів учасникам надаються матеріали справи (допустима видача
копій) і вони повинні повідомити список осіб, показання яких би хотіли заслухати.
Не пізніше 24 годин до початку засідання учасники та прокуратура повинні
взаємно інформувати один одного про склад їх свідків і експертів (ст. 281 КПК) [15,
c. 467].
У кримінально-процесуальному кодексі Німеччини 1877 року встановлено,
що після відкриття основного судового провадження суд на підставі норми
Параграфу 212 КПК, може обговорювати з учасниками процесу засоби, «здатні
пришвидшити процес», зокрема, укласти угоду про подальший хід та результати
процесу. Виклик свідків та експертів здійснює головуючий судової колегії
(Параграф 214 КПК Німеччини), а прокуратура надає речові докази. Речові докази
можуть також бути надані судом. Окрім того, підсудний може вимагати виклику
свідків та експертів або подавати клопотання про надання речових доказів
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(Параграф 219 КПК) [16, c. 141, 142]. Тобто, наявність певної імперативної влади
головуючого судді у порядку дослідженні доказів, створює межі предмету
доказування.
Не зважаючи на присутні «сліди» інквізиційного процесу у КПК Німеччини,
оскільки при вивчені його норм виникає стійке враження, що головуючий не
займає нейтральну позицію, а «керує» дослідженням доказів на власний розсуд, для
національного правозастосування, – у даному випадку є цінним наявність норм, які
надають право головуючому обговорювати з учасниками процесу хід та результати
процесу, що є, безумовно, не тільки засобом ефективності такого судового розгляду,
але й публічним встановленням предмету доказування в судовому провадженні.
Наявні норми іноземних процесуальних кодексів формують об’єктивну
потребу глибше пізнати і осягнути норми Кримінального процесуального кодексу
України, які стосуються обсягу і порядку дослідження доказів, причому, у дещо
іншій площині, а саме, – за їх правовою природою, за їх іманентністю.
Треба наголосити на тому, що Закон у даному випадку не створює обмежень
у реалізації судом можливостей визначення обсягу і порядку дослідження доказів, а
тому і треба, з урахуванням думок сторін, визначати такі межі і процедуру
дослідження, які б відповідали і засадам кримінального провадження і принципам
права.
Певний ригоризм у практиці судів, у стадії встановлення обсягу і порядку
дослідження доказів, призводить не тільки до об’єктивного затягування розгляду
кримінальних проваджень і втрати ефективності кримінального процесу в цілому,
– головними наслідками такої строгості, є втрата слідової картини
правопорушення. Тому, обґрунтовано вважаємо, що правосуддя не повинно
вдаватися до ритуалів. А критерієм правосуддя не повинно бути дотримання
процесуальних правил на межі правового пуризму. Доцільність все ж таки не
можна викинути з області реальних явищ. Правосуддя повинно визначатись, перш
за все, змістом, а вже потім формою, як невід’ємною частиною законної процедури.
Це, безумовно, не є призивом до недотримання форми або втрати її задля
збереження найважливішого змісту. Це лише намагання показати, що іноді буває
корисно проявити певну довіру до своїх власних сил. У обстановці відсутності будьяких відомостей про обставини правопорушення, на стадії початку судового
розгляду, у суду є всі можливості для створення таких умов сторонам, які б змогли
допомогти суду якнайкраще та найефективніше дослідити події минулого, що і
складає предмет судового дослідження. За допомогою ретроспективного пізнання,
шляхом отримання вивідного знання про минуле, на основі знання про сьогодення
та минуле предметів і речей, ми маємо більше можливостей для остаточного
висновку у провадженні.
Тому і вважаємо за потрібне, звертаючись до сторін, пропонувати їм на
початку стадії судового розгляду, в порядку ч. 1 ст. 349 КПК, шляхом виступу із
вступною промовою, – зачіпати також питання обсягу і порядку дослідження
доказів, а саме межі доведення сторонами своїх правових позицій.
Висновки. Резюмуючи наведені вище положення, можна дійти наступних
висновків:
– була доведена об’єктивація необхідності зміни правової парадигми
мислення в умовах змагального судового процесу, задля досягнення ефективного
судового розгляду, для чого є необхідним зробити наступне:
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- стороні обвинувачення, з урахуванням презумпції невинуватості, в порядку
ч. 1 ст. 349 КПК України, під час вступної промови, серед іншого повідомити
стороні захисту та суду: а) про межі судового розгляду за пред’явленим
обвинуваченням; б) про докази, які будуть надаватись стороною обвинувачення, їх
прийнятний порядок дослідження, з урахуванням правової позиції сторони
обвинувачення;
- стороні захисту, з урахуванням принципу диспозитивності, в порядку ч. 1
ст. 349 КПК України, після вступної промови прокурора, виступити з вступною
промовою, в якій серед іншого повідомити стороні обвинувачення та суду: а) про
свою правову позицію; б) про загальні заходи захисту, скеровані на спростування
обвинувачення; в) про межі обвинувачення, які сторона захисту визнає як такі, для
спростування обвинувачення; г) про перелік доказів, які на думку сторони захисту,
необхідно визнавати як недопустимі, неналежні або недостатні.
- з урахуванням такого публічного визначення, сторона обвинувачення
зможе сформувати перелік доказів, які підлягають дослідженню в судовому
засіданні, та які є необхідними для доведення обставин, передбачених ст. 91 КПК
України. Своєю чергою, суд, за допомогою такої інтеракції, не тільки сформує для
себе межі предмету доказування, що в цілому позначиться на ефективності
судового розгляду, включаючи і його темпорально-ефективну характеристику, але
й забезпечить продуктивну реалізацію сторонами своїх процесуальних прав та
виконання процесуальних обов’язків.
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LAW ENFORCEMENT OF CERTAIN PROVISIONS IN CASES OF
RELEASE FROM CRIMINAL LIABILITY
Стаття присвячена дослідженню правозастосування деяких положень у
справах про звільнення від кримінальної відповідальності.
Констатується, що проблематика правозастосування досліджених положень у
справах про звільнення від кримінальної відповідальності є актуальною, причому
не тільки з позиції реалізації основних принципів кримінального покарання, а й з
праксеологічних позицій застосування відповідних профільних положень
кримінального законодавства. Встановлено, що положення щодо звільнення особи
від кримінальної відповідальності визначаються статтями 44 – 49 Розділу IX
Кримінального кодексу України.
Доведено, що звільнення від кримінальної відповідальності – це відмова
держави від застосування щодо особи, котра вчинила злочин, установлених
законом обмежень певних прав і свобод шляхом закриття кримінальної справи, яке
здійснює суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, у
порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України
(Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 року № 1 "Про
практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від
кримінальної відповідальності"). Також встановлено, що особа, яка вчинила
кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності: а)
тільки у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України; б) таке
звільнення від кримінальної відповідальності відбувається тільки у випадках,
передбачених указаним Кодексом; в) таке звільнення здійснюються виключно
судом (ст. 44 Кримінального кодексу України).
Звільнення від кримінальної відповідальності за своїм змістом
характеризується наступними ознаками: а) при ньому не відбувається державний
осуд особи, яка вчинила злочин (обвинувальний вирок суду не постановляється); б)
до винного не застосовується покарання; в) через відсутність обвинувального
108

eISSN 2710-5121

СОЦІАЛЬНИЙ КАЛЕЙДОСКОП • Том 2 • Випуск 1 • 2022

вироку особа, звільнена від кримінальної відповідальності вважається такою, що не
має судимості.
Доводиться, що в загальній частині Кримінального кодексу України
передбачено, зокрема, такі випадки звільнення особи від кримінальної
відповідальності: у зв'язку з дійовим каяттям (стаття 45); у зв'язку з примиренням
винного з потерпілим (стаття 46); у зв'язку з передачею особи на поруки (стаття 47);
у зв'язку із зміною обстановки (стаття 48); у зв'язку із закінченням строків давності
(стаття 49). При цьому детальний розгляд наведених вище випадків дозволив
дослідити важливі аспекти та особливості їх реалізації.
Ключові слова: правові підстави та порядок звільнення від кримінальної
відповідальності, звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим
каяттям, звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням
винного з потерпілим, звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з
передачею особи на поруки, звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку
із зміною обстановки, звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із
закінченням строків давності, судові рішення Верховного Суду та Європейського
суду з прав людини.
The article is devoted to the study of the application of certain provisions in cases
of exemption from criminal liability.
It is stated that the issue of law enforcement of the investigated provisions in cases
of exemption from criminal liability is relevant, not only from the standpoint of
implementing the basic principles of criminal punishment, but also from a praxeological
standpoint of application of relevant relevant provisions of criminal law. It is established
that the provisions on the release of a person from criminal liability are determined by
Articles 44 – 49 of Section IX of the Criminal Code of Ukraine.
It is proved that exemption from criminal liability is a refusal of the state to apply
to a person who has committed a crime, statutory restrictions on certain rights and
freedoms by closing a criminal case carried out by a court in cases under the Criminal
Code of Ukraine in accordance with the Criminal Procedure Code Of Ukraine (Resolution
of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine of December 23, 2005 № 1 "On the
practice of application by the courts of Ukraine of the legislation on release of a person
from criminal liability"). It is also established that a person who has committed a criminal
offense is released from criminal liability: a) only in cases provided by the Criminal Code
of Ukraine; b) such exemption from criminal liability occurs only in cases provided by
this Code; c) such dismissal is carried out exclusively by a court (Article 44 of the
Criminal Code of Ukraine).
Exemption from criminal liability is characterized by the following features: a) it
does not involve state conviction of the person who committed the crime (conviction is
not passed); b) no punishment is applied to the perpetrator; c) due to the absence of a
conviction, a person released from criminal liability is considered to have no criminal
record.
It is proved that the general part of the Criminal Code of Ukraine provides, in
particular, for the following cases of release of a person from criminal liability: in
connection with effective repentance (Article 45); in connection with the reconciliation of
the perpetrator with the victim (Article 46); in connection with the transfer of a person on
bail (Article 47); in connection with a change of circumstances (Article 48); in connection
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with the expiration of the statute of limitations (Article 49). At the same time, a detailed
consideration of the above cases allowed us to explore important aspects and features of
their implementation.
Keywords: legal grounds and procedure for release from criminal liability, release
from criminal liability in connection with effective repentance, release from criminal
liability in connection with reconciliation of the perpetrator with the victim, release from
criminal liability in connection with the transfer of a person to bail, release from criminal
liability in connection with a change of circumstances, release from criminal liability due
to the expiration of the statute of limitations, court decisions of the Supreme Court and
the European Court of Human Rights.
Постановка проблеми. Особа, яка вчинила злочин, повинна бути
притягнута до кримінальної відповідальності. Зазначене відповідає принципу
невідворотності кримінальної відповідальності та покарання. Правовим наслідком
визнання особи винною у вчиненому злочині є призначення покарання за
вчинений злочин.
Разом з тим, особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності або
від покарання та його відбування за наявності умов та підстав, передбачених у
Кримінальному кодексі України. Саме це зумовлено відповідно до інших
принципів кримінального права, а саме: гуманності та економії заходів
кримінальної репресії.
Отже, метою статті виступає дослідження правозастосування деяких
положень у справах про звільнення від кримінальної відповідальності.
Виклад основного матеріалу. Статті 44 – 49 Розділу IX Кримінального
кодексу України визначають положення щодо звільнення від кримінальної
відповідальності [1].
Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від
кримінальної відповідальності у випадках, передбачених Кримінальним кодексом
України. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених
указаним Кодексом, здійснюються виключно судом (стаття 44 Кримінального
кодексу України).
За своїм змістом звільнення від кримінальної відповідальності
характеризується наступними ознаками:
- не відбувається державний осуд особи, яка вчинила злочин (обвинувальний
вирок суду не постановляється);
- до винного не застосовується покарання;
- через відсутність обвинувального вироку особа, звільнена від кримінальної
відповідальності вважається такою, що не має судимості [2].
Звільнення від кримінальної відповідальності – це відмова держави від
застосування щодо особи, котра вчинила злочин, установлених законом обмежень
певних прав і свобод шляхом закриття кримінальної справи, яке здійснює суд у
випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, у порядку,
встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України [3].
У загальній частині Кримінального кодексу України передбачено, зокрема,
такі
випадки
звільнення
особи
від
кримінальної
відповідальності:
у зв'язку з дійовим каяттям (стаття 45); у зв'язку з примиренням винного з
потерпілим (стаття 46); у зв'язку з передачею особи на поруки (стаття 47);
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у зв'язку із зміною обстановки (стаття 48); у зв'язку із закінченням строків давності
(стаття 49) [1].
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям
передбачено статтею 45 Кримінального кодексу України, згідно з якою особа, яка
вперше вчинила кримінальний проступок або необережний нетяжкий злочин,
крім корупційних кримінальних правопорушень, порушень правил безпеки
дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували
транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння
або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та
швидкість реакції, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після
вчинення кримінального правопорушення щиро покаялася, активно сприяла
розкриттю кримінального правопорушення і повністю відшкодувала завдані нею
збитки або усунула заподіяну шкоду.
Крім того, корупційними кримінальними правопорушеннями відповідно до
Кримінального кодексу України вважаються кримінальні правопорушення,
передбачені статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом
зловживання службовим становищем), статті 262 (викрадення, привласнення,
вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи
радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або
зловживанням службовим становищем), статті 308 (викрадення, привласнення,
вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи
заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем),
статті 312 (викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння
ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем), статті 313
(викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для
виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи
заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та
інші незаконні дії з таким обладнанням), статті 320 (порушення встановлених
правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або
прекурсорів), статті 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів,
штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання
службовим становищем або їх пошкодження), статті 410 (викрадення,
привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових
або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки
чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або
зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, у випадку
їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також кримінальні
правопорушення, передбачені статті 210 (нецільове використання бюджетних
коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без
встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням), статті 354 (підкуп
працівника підприємства, установи чи організації), статті 364 (зловживання владою
або службовим становищем), статті 3641 (зловживання повноваженнями службовою
особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової
форми), статті 3652 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні
послуги), статті 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної
вигоди службовою особою), статті 3682 (незаконне збагачення), статті 3683 (підкуп
службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно111
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правової форми), статті 3684 (підкуп особи, яка надає публічні послуги), статті 3685
(незаконне збагачення), статті 369 (пропозиція, обіцянка або надання
неправомірної вигоди службовій особі), статті 3692 (зловживання впливом)
Кримінального кодексу України.
Щодо звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим
каяттям наявні рішення Європейського суду з прав людини "Case of Makuchyan and
Minasyan v. Azerbaijan and Hungary" (Application no. 17247/13), постанови
Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 10 травня 2018 року
у справі № 754/11782/16-к та 12 березня 2019 року у справі № 760/14555/18 [4, 5, 6].
Постановою Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від
10 травня 2018 року у справі № 754/11782/16-к зазначається, що особа
25 червня 2016 року у невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи біля
станції метро у місті Києві, з метою підроблення учнівського квитка для
подальшого його використання для безкоштовного проїзду у громадському
транспорті, надав невстановленій досудовим слідством особі, тим самим посприяв
підробці документів, свої анкетні дані, фотокартку, які невстановлена досудовим
слідством особа забрала з собою.
Продовжуючи свої злочинні дії, згідно домовленості, особа року у
невстановлений досудовим слідством час у невстановленому досудовим слідством
місці зустрівся з невстановленою досудовим слідством особою, від якої отримав
підроблений учнівський квиток, в якому була вклеєна його фотокартка, після чого
передав невстановленій досудовим слідством особі у якості винагороди грошові
кошти у сумі 100 гривень.
20 серпня 2016 року особа, проходячи через контрольно-пропускний пункт
на станції метро у місті Києві, з метою безкоштовного проїзду пред'явив
контролеру підроблений учнівський квиток, видаючи підробку за справжній
документ, після чого був затриманий працівниками поліції [5].
Ухвалою суду першої інстанції, яка ухвалою апеляційного суду залишена без
змін, кримінальне провадження відносно особи у вчиненні кримінальних
правопорушень закрито та звільнено вказану особу від кримінальної
відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям на підставі статті 45 Кримінального
кодексу України [5].
Відповідно до вимог статті 45 Кримінального кодексу України особа, яка
вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої
тяжкості, крім корупційних злочинів, звільняється від кримінальної відповідальності,
якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю
злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.
Вказаних вимог закону України про кримінальну відповідальність та кримінального
процесуального закону судом дотримано не було [5].
Так, своє рішення, з яким погодився і апеляційний суд, місцевий суд
мотивував тим, що особа є особою, яка вперше вчинила злочин, вчинений злочин є
злочином невеликої тяжкості, після вчинення злочину щиро покаялась, активно
сприяла розкриттю злочину, діями особи шкоду та збиток не було заподіяно.
Усупереч зазначеному, суд не навів в ухвалі жодних обґрунтувань того, чому він
дійшов висновку про те, що особа активно сприяв розкриттю злочину [5].
Зокрема, у формулюванні обвинувачення, яке було пред'явлено особа і яке
суд першої інстанції навів щодо епізоду вчинення пособництва у підробленні
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документа зазначається про невстановлену досудовим розслідуванням особу. При
цьому суд першої інстанції не з'ясував шляхом допиту обвинуваченого чи в інший
спосіб, чи повідомив особа у ході розслідування усю відому йому інформацію щодо
вказаної особи, а отже належним чином не перевірив наявність таких умов для
звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі статті 45
Кримінального кодексу України, як активне сприяння розкриттю злочину та щире
каяття. За таких обставин, висновок суду першої інстанції щодо можливості
звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі статті 45
Кримінального кодексу України є передчасним [5].
Поряд з цим, апеляційний суд, у свою чергу, переглядаючи кримінальне
провадження за апеляційною скаргою прокурора, не звернув уваги на допущені
судом першої інстанції порушення вимог кримінального процесуального закону та
неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність і, крім
того, в порушення вимог статті 419 Кримінального процесуального кодексу
України, не навів у своєму рішенні належних мотивів на спростування всіх доводів
прокурора [5].
Отже, Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду дійшов
висновку, що судові рішення щодо звільнення особи від кримінальної
відповідальності на підставі статті 45 Кримінального кодексу України не можна
визнати законними та обґрунтованими, у зв'язку з чим вони підлягають скасуванню
з призначенням нового розгляду провадження у суді першої інстанції [5].
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного
з потерпілим передбачено статтею 46 Кримінального кодексу України, згідно з якою
особа, яка вперше вчинила кримінальний проступок або необережний нетяжкий
злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, порушень правил безпеки
дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними
засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебували під
впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, звільняється
від кримінальної відповідальності, якщо вона примирилася з потерпілим та
відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.
Щодо звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням
винного з потерпілим наявний Правовий висновок Великої Палати Верховного
Суду
(постанова
Великої
Палати
Верховного
Суду
від
16 січня 2019 року у справі № 439/397/17) [7, 8].
У вказаному Правовому висновку зазначається, що "право на примирення
згідно зі статтею 46 Кримінального кодексу України – це особисте право
потерпілого. Воно не може бути ніким присвоєне та не може бути нікому
делеговане. Таке право є природним правом людини, нерозривно пов’язаним з
нею, та похідним від інших прав людини, зокрема права на життя. Використання
права на примирення іншими особами (в тому числі визнаними потерпілими від
кримінального правопорушення у кримінально-процесуальному сенсі) є
неможливим, оскільки таке право тісно пов’язане з особою, яка безпосередньо
постраждала внаслідок вчинення щодо неї кримінального правопорушення. Під
час примирення лише сам потерпілий може виражати свою волю, а не інші особи,
які є його представниками або правонаступниками".
У справі № 439/397/17 "встановлено, що обвинувачений, обіймаючи посаду
лікаря-анестезіолога, перебуваючи на чергуванні анестезіолого-реанімаційного
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відділення лікарні, надавав спеціалізовану медичну допомогу дитині. У результаті
неналежного виконання професійних обов’язків та внаслідок недбалого ставлення,
володіючи при цьому достатнім кваліфікаційним рівнем, він не використав ці
знання та навички під час надання адекватної медичної допомоги, всупереч
загальноприйнятій техніці катетеризації підключичних судин недбало провів
медичну маніпуляцію – пункцію лівої підключичної вени ін’єкційною голкою для
встановлення катетера, що спричинило тяжкі наслідки – смерть потерпілого" [7].
Велика Палата Верховного Суду вважає, що поняття "потерпілий", яке
використовується у статті 46 Кримінального кодексу України, вживається у його
кримінально-правовому розумінні, а не кримінально-процесуальному. Тобто
потерпілий – це особа, якій кримінальним правопорушенням безпосередньо
заподіюється фізична, моральна та/або матеріальна шкода (або існує безпосередня
загроза її заподіяння). Саме потерпілий може виразити свою волю про прощення
винного, на підставі чого приймається рішення про закриття кримінального
провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності згідно зі
статтею 46 Кримінального кодексу України [7].
Якщо внаслідок вчинення кримінального правопорушення потерпілому
заподіяна смерть, то ніхто інший не може висловити його волю під час вирішення
питань, пов’язаних із відшкодуванням шкоди у вигляді смерті як підстави для
звільнення від кримінальної відповідальності за статтею 46 Кримінального кодексу
України [7].
Таким чином, смерть як припинення існування одного з правомочних
суб’єктів кримінально-правових відносин з примирення винного з потерпілим у
розумінні статті 46 Кримінального кодексу України унеможливлює здійснення
такого примирення [7].
Заподіяна кримінальним правопорушенням шкода у розумінні статті 46
Кримінального кодексу України має бути такою, що за своїм характером піддається
відшкодуванню (усуненню). Позбавлення життя людини є наслідком, що має
незворотний характер. Таким чином, шкода у вигляді смерті відшкодуванню або
усуненню в розумінні статті 46 Кримінального кодексу України не підлягає [7].
Разом з тим, таке розуміння потерпілого у статті 46 Кримінального кодексу
України не виключає застосування норми кримінального процесуального права, яка
передбачає можливість визнання близьких родичів чи членів сім’ї потерпілими
замість померлого (частина шоста статті 55 Кримінального процесуального кодексу
України). Невизнання за потерпілим – учасником кримінального процесу права на
примирення у контексті статті 46 Кримінального кодексу України не означає втрати
ним права на відшкодування завданих збитків. Будь-яка шкода, заподіяна
кримінальним правопорушенням, може і повинна бути компенсована своєчасно та в
повному обсязі безвідносно до того, відбулося чи не відбулося примирення, і це може
вплинути на подальші кримінально-правові наслідки при призначенні покарання та
на умови його відбування, в тому числі зі звільненням від його відбування [7].
Велика Палата ВС дійшла висновку, що у випадку заподіяння кримінальним
правопорушенням шкоди у вигляді смерті потерпілого звільнення від
кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим у
контексті статті 46 Кримінального кодексу України не можливе [7].
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи
на поруки визначено статтею 47 Кримінального кодексу України, згідно з якою
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особу, яка вперше вчинила кримінальний проступок або нетяжкий злочин,
крім корупційних кримінальних правопорушень, порушень правил безпеки
дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували
транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого
сп’яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують
увагу та швидкість реакції, та щиро покаялася, може бути звільнено від
кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу
підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона
протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не
ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме
громадського порядку.
Щодо
звільнення
від
кримінальної
відповідальності
у
зв'язку
з передачею особи на поруки наявні рішення Європейського суду з прав людини
справа "Сінькова проти України" (заява № 39496/11) та постанова Касаційного
кримінального суду у складі Верховного Суду від 13 лютого 2018 року у справі №
161/13242/16-к [9, 10].
Вказаною постановою зазначено, що вироком Луцького міськрайонного суду
Волинської області від 30 грудня 2016 року особу засуджено за частиною першою
статті 286 Кримінального кодексу України до покарання у виді виправних робіт на
строк 1 рік 6 місяців із відрахуванням із суми заробітку в дохід держави 10 відсотків
щомісячно та без позбавлення права керувати транспортними засобами.
Згідно з вироком суду ця особа 5 серпня 2016 року приблизно о 14:20,
керуючи технічно справним автомобілем марки, рухаючись по проспекту у місті зі
швидкістю приблизно 50 км/год, в порушення пунктів 2.3, 12.3, 18.1 Правил
дорожнього руху України не вибрав безпечної швидкості, проявив необережність
та неуважність, неправильно оцінив дорожню обстановку, не вжив негайних
заходів для зменшення швидкості до повної зупинки транспорту, при цьому не
надав дорогу пішоходу, який здійснював перехід проїзної частини дороги по
неврегульованому пішохідному переході та здійснив наїзд на останнього. У
результаті цього спричинив пішоходу тілесні ушкодження, які відносяться до
категорії середнього ступеня тяжкості.
Захисник засудженої особи вказав на неправильне застосування закону
України про кримінальну відповідальність у частині відмови суду від звільнення
його підзахисного від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею його на
поруки [10].
Однак, відповідно до частини 1 статті 47 Кримінального кодексу України
особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості та щиро
покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею ії на
поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за
умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру
колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме
громадського порядку [10].
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на
поруки може мати місце за сукупності таких умов: особа вчинила злочин вперше;
діяння належить до злочинів невеликої або середньої тяжкості; особа, яка вчинила
злочин, щиро розкаялася; колектив підприємства, установи чи організації
звернувся з клопотанням про передачу йому на поруки такої особи; особа, яка
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вчинила злочин, не заперечує проти закриття кримінальної справи за цією
нереабілітуючою підставою [10].
Підставою такого звільнення є щире каяття особи, яке свідчить про її
бажання спокутувати провину перед колективом підприємства, установи чи
організації та виправити свою поведінку. Особу, яка не визнала себе винною у
вчиненні злочину, передавати на поруки не можна [10].
Тобто з огляду на такі дискреційні повноваження суду, питання про
звільнення особи від кримінальної відповідальності з передачею особи на поруки є
правом, а не обов'язком суду і є виправданим лише тоді, коли суд дійде висновку
про те, що виправлення конкретної особи, яка вчинила злочин, є можливим без
фактичного застосування до неї заходів кримінально-правової репресії [10].
Дискреційні повноваження суду визначено і Європейським судом з прав
людини (зокрема справа "Довженко проти України" [11]), який у своїх рішеннях
зазначає лише про необхідність визначення законності, обсягу, способів і меж
застосування свободи оцінювання представниками судових органів, виходячи із
відповідальності таких повноважень суду, принципу верховенства права, що
забезпечується, зокрема, відповідним обґрунтуванням обраного рішення в
процесуальному документі суду тощо [10].
Питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності з
передачею особи на поруки є правом, а не обов'язком суду і є виправданим лише
тоді, коли суд дійде висновку про те, що виправлення конкретної особи, яка
вчинила злочин, є можливим без фактичного застосування до неї заходів
кримінально-правової репресії [10].
Щодо
звільнення
від
кримінальної
відповідальності
у
зв'язку
з передачею особи на поруки, окрім означеної вище постанови у справі
№ 161/13242/16-к, наявна постанова Касаційного кримінального суду у складі
Верховного Суду від 10 травня 2018 року справі № 350/1196/16-к [7].
Ухвалою суду від 14 грудня 2016 року засуджену особу звільнено від
кримінальної відповідальності за частиною першою статті 286 Кримінального
кодексу України у зв'язку з передачею його на поруки трудовому колективу
районної лікарні, за умови, якщо він протягом року з дня передачі його на
поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного
характеру і не порушуватиме громадського порядку. Кримінальне
провадження на підставі статті 47 Кримінального кодексу України закрито.
Одночасно повідомлено трудовому колективу районної лікарні про передачу
їм на поруки засудженої особи, якому роз'яснено, що у разі порушення ним
умов передачі на поруки відповідно до частини другої статті 47 Кримінального
кодексу України він буде притягнутий до кримінальної відповідальності за
вчинене кримінальне правопорушення. Також роз'яснено трудовому колективу
районній лікарні, що відповідно до частини першої статті 289 Кримінального
процесуального кодексу України в разі, якщо протягом року з дня передачі
засудженої особи на поруки колективу, він не виправдає довіру колективу,
ухилятиметься від заходів виховного характеру та порушуватиме громадський
порядок, загальні збори колективу можуть прийняти рішення про відмову від
поручительства за взяту ними на поруки особу. Відповідне рішення
направляється до суду, який прийняв рішення про звільнення особи від
кримінальної відповідальності [7].
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Як установлено судом, особа у стані алкогольного сп'яніння, керуючи
автомобілем марки, рухаючись дорогою, всупереч вимогам п. 1.3, п.п. "б" п. 2.3, п.п. "а"
п. 2.9, п. 12.1 Правил дорожнього руху проявив неуважність, відволікся від керування
транспортним засобом, своєчасно не зменшив швидкості руху і поблизу опори лінії
електропередач допустив виїзд автомобіля за межі проїзної частини дороги, з'їзд на
ліве узбіччя, де відбулося зіткнення автомобіля з деревом, у результаті чого пасажир
автомобіля, яка знаходилася на передньому пасажирському сидінні, внаслідок ударів
від виступаючих частин салону автомобіля через різке зменшення швидкості руху
отримала середньої тяжкості тілесні ушкодження у вигляді закритого переламу
акроміального кінця правої ключиці [7].
Трудовий колектив районної лікарні на загальних зборах членів цієї
організації постановив звернутися з клопотанням до суду про передачу засудженої
особи на поруки. При цьому протокол зборів та клопотання трудового колективу
містять усі необхідні реквізити, а їх зміст відповідає вимогам статті 47
Кримінального кодексу України [7].
У змісті клопотання членів трудового колективу про взяття засудженої особи
на поруки та протоколі зборів йдеться про те, що трудовий колектив районної
лікарні зобов'язується взяти під контроль і здійснювати щодо нього заходи
виховного характеру, надавати йому практичну допомогу у здійсненні службових
повноважень, а обвинувачений зобов'язується виправдати довіру колективу, не
порушувати громадський порядок і належним чином виконувати службові
обов'язки [7].
За таких обставин суд, установивши, що засуджена особа вперше вчинив
злочин, який згідно зі статтею 12 Кримінального кодексу України є злочином
невеликої тяжкості, щиро покаявся, мав підстави для звільнення засудженої особи
від кримінальної відповідальності з передачею на поруки [7].
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною
обстановки передбачено статтею 48 Кримінального кодексу України, згідно з якою
особу, яка вперше вчинила кримінальний проступок або нетяжкий злочин, крім
корупційних кримінальних правопорушень, порушень правил безпеки
дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували
транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння
або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та
швидкість реакції, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо
буде визнано, що на час кримінального провадження внаслідок зміни обстановки
вчинене нею діяння втратило суспільну небезпечність або ця особа перестала бути
суспільно небезпечною.
Щодо звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною
обстановки наявна публікація від 12 березня 2021 року о 12:59 із зазначенням
постанови Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду у справі №
953/21593/19 [7, 12].
Прокурор оскаржила до Касаційного кримінального суду у складі
Верховного Суду ухвалу місцевого суду, якою особу було звільнено від
кримінальної відповідальності за закінчений замах на крадіжку (частина друга
статті 15, частина перша статті 185 Кримінального кодексу України) у зв’язку зі
зміною обстановки (стаття 48 Кримінального кодексу України), а кримінальне
провадження щодо неї закрито [7].
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Касаційний суд установив, що висновки про можливість звільнення особи від
кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення у
зв’язку зі зміною обстановки суд першої інстанції зробив на підставі заявленого
захисником обвинуваченої – адвокатом – відповідного клопотання з урахуванням
позицій учасників провадження та з дослідженням даних про особу обвинуваченої,
зокрема того, що його підзахисна є молодою особою, позитивно характеризується,
уперше притягується до кримінальної відповідальності, повністю визнала вину,
щиро розкаялася та активно сприяла розкриттю злочину [7].
Водночас місцевий суд врахував наявність обставин того, що особа змінила
умови своєї життєдіяльності, які позитивно й суттєво вплинули на неї і свідчать про
те, що вона не вчинятиме кримінально караних діянь надалі, а вчинене нею діяння
внаслідок зміни обстановки втратило суспільну небезпечність на час розгляду
справи [7].
Суд апеляційної інстанції зазначив, що відповідно до обвинувального
акта та обставин, установлених судом, 29 вересня 2019 року особа з корисливих
мотивів, із метою особистого збагачення, вчинила закінчений замах на таємне
викрадення чужого майна. При цьому станом на 29 вересня 2019 року
обвинувачена була звільнена з попереднього місця роботи, що підтверджується
трудовою книжкою, і зміна обстановки в конкретному випадку саме й полягає в
тому, що внаслідок офіційного працевлаштування обвинувачена отримала
офіційні джерела доходів. У результаті цього вона, на думку суду, перестала
бути суспільно небезпечною [7].
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням
строків давності передбачено статтею 49 Кримінального кодексу України, згідно з
частиною першою якої особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо
з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком
законної сили минули такі строки: два роки – у разі вчинення кримінального
проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; три
роки – у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання
у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено
покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років; п'ять років – у
разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї
частини; десять років – у разі вчинення тяжкого злочину; п'ятнадцять років – у разі
вчинення особливо тяжкого злочину.
Щодо звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням
строків давності наявні рішення Європейського суду з прав людини справа
"Мосендз
проти
України"
(заява
№
52013/08),
публікація
від 27 травня 2021 року о 10:52 із зазначенням постанови (спільної окремої думки
суддів) Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду у
справі № 328/1109/19 [13, 7, 14].
Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення
нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили
минули зазначені у частині першій статті 49 Кримінального кодексу України
диференційовані строки давності, за умови, що протягом вказаних строків особа не
вчинила нового злочину, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено
покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років (перебіг давності
не перерваний); особа не ухилялася від досудового слідства або суду (перебіг
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давності не зупинявся); законом не встановлено заборону щодо застосування
давності до вчиненого особою злочину [7].
Перебіг строків давності зупиняється, якщо особа, котра вчинила
кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування
або суду. У цьому разі перебіг давності відновлюється з дня з’явлення
особи із зізнанням або її затримання. Одночасно факт умисного вчинення особою
будь-яких
дій,
спрямованих
на
ухилення
від
слідства
або
суду,
є обставиною, яка виключає благополучне закінчення строків давності,
і зупиняє диференційовані строки, визначені в частині першій статті 49
Кримінального кодексу України [7].
У цьому випадку закон передбачає загальний строк давності
притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які ухиляються від слідства
чи суду: 15 років – з часу вчинення злочину, 5 років – з часу вчинення
кримінального проступку. За таких обставин час, який минув із дня вчинення
кримінального правопорушення до дня, коли особа почала ухилятися від
слідства або суду, не втрачає свого значення, а зберігається і зараховується до
загального строку давності, що продовжує спливати. Крім того, до загального
строку також зараховується період такого ухилення, а також проміжок часу, що
пройшов із дня з’явлення особи із зізнанням або затримання до дня набрання
вироком законної сили [7].
Такий висновок зробила об’єднана палата Касаційного кримінального
суду у складі Верховного Суду, розглянувши касаційну скаргу потерпілої на
ухвали місцевого та апеляційного судів у кримінальному провадженні за
обвинуваченням особи у заподіянні легких тілесних ушкоджень, що
спричинили короткочасний розлад здоров’я (частина друга статті 125
Кримінального кодексу України) [7].
Висновки. Резюмуючи викладене вище, можна дійти наступних висновків:
– проблематика правозастосування досліджених положень у справах про
звільнення від кримінальної відповідальності є актуальною, причому не тільки з
позиції реалізації основних принципів кримінального покарання, а й з
праксеологічних позицій застосування відповідних профільних положень
кримінального законодавства;
- встановлено, що положення щодо звільнення особи від кримінальної
відповідальності визначаються статтями 44 – 49 Розділу IX Кримінального кодексу
України;
- доведено, що звільнення від кримінальної відповідальності – це відмова
держави від застосування щодо особи, котра вчинила злочин, установлених
законом обмежень певних прав і свобод шляхом закриття кримінальної справи, яке
здійснює суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, у
порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України
(Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 року № 1 "Про
практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від
кримінальної відповідальності");
- встановлено, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення,
звільняється від кримінальної відповідальності: а) тільки у випадках, передбачених
Кримінальним кодексом України; б) таке звільнення від кримінальної
відповідальності відбувається тільки у випадках, передбачених указаним Кодексом;
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в) таке звільнення здійснюються виключно судом (ст. 44 Кримінального кодексу
України);
- звільнення від кримінальної відповідальності за своїм змістом
характеризується наступними ознаками: а) при ньому не відбувається державний
осуд особи, яка вчинила злочин (обвинувальний вирок суду не постановляється); б)
до винного не застосовується покарання; в) через відсутність обвинувального
вироку особа, звільнена від кримінальної відповідальності вважається такою, що не
має судимості;
- доводиться, що в загальній частині Кримінального кодексу України
передбачено, зокрема, такі випадки звільнення особи від кримінальної
відповідальності: у зв'язку з дійовим каяттям (стаття 45); у зв'язку з примиренням
винного з потерпілим (стаття 46); у зв'язку з передачею особи на поруки (стаття 47);
у зв'язку із зміною обстановки (стаття 48); у зв'язку із закінченням строків давності
(стаття 49);
- детальний розгляд наведених вище випадків дозволив дослідити важливі
аспекти та особливості їх реалізації.
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ПУБЛІКАЦІЙНА ЕТИКА
Автор з моменту укладення цього договору передає Видавцю на безоплатній
основі права на публікацію статті (далі – Стаття), схваленої і прийнятої до публікації
редакцією часопису «Соціальний калейдоскоп» (далі – Журнал).
Відповідно до цього договору права на використання Статті, надані Автором
Видавцю, передбачають:
– анонсування (попереднє сповіщення або публічне повідомлення відомостей
про статтю), анотування (короткий виклад змісту та інших супутніх відомостей);
– використання Статті в електронній (цифровій) формі в мережі Інтернет з
вільним або обмеженим доступом користувачів.
Автор гарантує:
– рукопис є оригінальною роботою автора та співавторів (якщо такі є) і раніше
не був опублікований у представленому вигляді;
– він має згоду всіх співавторів на публікацію статті, права на видання і
розповсюдження якої передаються Видавцю згідно з цим договором;
– текст Статті або його фрагменти в обсязі понад 20% не були опубліковані в
інших друкованих та (або) електронних виданнях;
– стаття містить всі передбачені чинним законодавством про авторське право
посилання на цитованих авторів і (або) видання;
– стаття не містить матеріали, що не підлягають публікації у відкритій формі
згідно з чинними нормативними актами.
Автор зобов’язується:
– внести в текст статті виправлення, запропоновані редколегією Журналу;
– здійснювати коректуру статті в терміни, передбачені графіком виходу
Журналу;
– не публікувати текст статті або його фрагменти в обсязі понад 20% в інших
друкованих та (або) електронних виданнях до моменту виходу Журналу із
зазначеною Статтею;
– вносити у відкориговану Статтю тільки незначні зміни, пов’язані з
необхідністю виправлення допущених в оригіналі Статті помилок і (або)
внесенням фактографічних змін;
– не використовувати в комерційних цілях без згоди Видавця електронний
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Видавець зобов’язується:
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– на вимогу Автора надати можливість коригування верстки та внесення
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друкованих і (або) електронних виданнях без згоди автора.
Видавець має право додруковувати тираж Журналу зі Статтею Автора при
надходженні додаткових заявок.
Цей договір набуває чинності після рішення редакції Журналу про прийняття
Статті до публікації та з моменту його підписання.
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