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У статті розглянуто проблеми формування громадянського суспільства в Україні. 

З’ясовано сутнісні характеристики інститутів громадянського суспільства. Визначено роль 

та значення держави у процесах формування інститутів громадянського суспільства. 

Охарактеризовано основні етапи модернізації громадянського суспільства в Україні та 

запропоновано шляхи його формування.  

Ключові слова: суспільство, держава, влада, громадянське суспільство, демократія, 

лібералізм, етапи модернізації, політична модернізація, соціалістична система, 

капіталістична система, правовий нігілізм         

 

В статье рассмотрено проблемы формирования гражданского общества в Украине. 

Выяснено сущностные характеристики институтов гражданского общества. Определено 

роль и значение государства в процессах формирования институтов гражданского общества. 

Охарактеризовано основные этапы модернизации гражданского общества в Украине и 

предложено пути его формирования. 

Ключевые слова: общество, государственная власть, гражданское общество, 

демократия, либерализм, этапы модернизации, политическая модернизация, социалистическая 

система, капиталистическая система, правовой нигилизм. 

 

 The article deals with scientific research of the formation of civil society. Substantial 

characteristics of the institutes of civil society are analyzed. Role and sense of the state in the 

formation of the institutes of civil society are reviewed. Main stages of modernization of civil society 

in Ukraine are defined. Ways of formation of civil society in Ukraine are suggested. 

Key words: society, state power, civil society, democracy, liberalism, stages of modernization, 

political modernization, socialist system, capitalist system, legal nihilism    

 

Постановка проблеми. Розбудова громадянського суспільства, 

демократизація всіх сфер суспільного життя – стратегічна мета нашої держави, 

що набуває особливого значення на шляху просування України до європейського 

та світового простору, наближення до європейських стандартів демократії. Про 

актуальність вказаної проблеми свідчить гостра дискусія, що розгорнулась у 

наукових виданнях [4]. Останнім часом ідею громадянського суспільства 
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широко досліджують не тільки в Україні, а й у Європі та США. Особливо гостро 

обговорюють питання про взаємозв’язок громадянського суспільства й держави, 

про вказане суспільство як демократичне середовище реалізації громадянських 

цінностей: свободи, справедливості тощо. 

Стан опрацювання проблеми. Концепція громадянського суспільства 

інтенсивно розробляється зарубіжними вченими, зокрема: англійськими 

дослідниками Е. Геллнером і Дж. Кіном, французькими вченими Ж. Керманом і 

Р. Фассаером, американськими політологами Дж. Александером, Е. Арато, Д. 

Когеном, Ф. Шміттером, І. Шапіро, Ч. Тейлором та ін. На пострадянському 

просторі можна виділити декілька напрямів, за якими здійснюється вивчення 

громадянського суспільства. Перший: досліджується ідея громадянського 

суспільства, її еволюція, теоретичний зміст на різних етапах історії (В. Біблер, В. 

Варивдін, К. Гаджієв, І. Кальной, А. Карась, І. Лопушанський та ін.). Другий 

пов’язаний із дослідженням суті, структури, функцій громадянського 

суспільства, взаємодії його окремих елементів (В. Барков, А. Володіна, З. 

Голенкова, А. Колодій, М. Кудряшова, Я. Кузьмінов, І. Кресіна, В. Смольков, М. 

Михальченко, Т. Разова, Г. Щедрова та ін.). Третій зорієнтований на вивчення 

діалектики взаємовідносин громадянського суспільства і держави, їх взаємодії у 

рамках типологічно різних політичних систем (Г. Авцинова, В. Бабкін, Г. 

Вайнштейна, Т. Ворожейкіна, М. Ільїн, Б. Коваль, В. Селіванов, А. Сіленко, О. 

Скрипнюк та ін.). Водночас слід відмітити, що в сучасних українських реаліях 

процес становлення громадянського суспільства характеризується тривалістю, 

складністю та суперечливістю, що в свою чергу потребує пошуку науково 

обґрунтованих шляхів його формування.   

Мета статті полягає в розкритті особливостей етапів модернізації 

громадянського суспільства в Україні та виділення на цій основі магістральних 

шляхів формування його інститутів.      

Виклад основного матеріалу. Нині серед учених-юристів та політологів 

існують протилежні погляди на громадянське суспільство як соціальний інститут 

і демократичне середовище життєдіяльності людини. Одні науковці скептично 
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оцінюють ідею такого суспільства як конкретної моделі демократичного 

функціонування суспільства (хоча й визнають його привабливість як політичного 

гасла в наш час) [15, с. 210–211]; інші – навпаки, вважають, що розв’язання 

сучасних проблем людства залежить тільки від розбудови громадянського 

суспільства [11, с. 31], особливо в умовах глобалізації [1, с. 117–154; 7, с. 250–

256]. 

Більшість учених вважає, що у світі не існує єдиної моделі громадянського 

суспільства, однаково придатної для всіх країн, а є конкретно-історичні моделі, 

що залежать від специфіки окремих культур та цивілізацій: німецька, 

американська, французька тощо. Широко дискутується питання щодо розбудови 

«світового громадянського суспільства» [5, с. 472; 7, с. 250]. Тому немає потреби 

вести мову про громадянське суспільство загалом, а тільки про цілком визначене, 

конкретне суспільство, його характерні ознаки і параметри, які визначають 

динаміку й характер розвитку інститутів та цінностей останнього. Саме тому в 

дослідженні важливо враховувати, що кожне громадянське суспільство завжди 

з’являється на основі інститутів і принципів співжиття, які складалися упродовж 

багатьох віків конкретного історичного розвитку кожного народу. 

У науковій літературі існує широкий діапазон думок з приводу сутності 

громадянського суспільства. Одні дослідники розглядають його як сукупність 

неполітичних відносин [9]. Другі визначають назване суспільство як відносини, 

не опосередковані державою [2]. Треті – державу як визначальний інститут 

громадянського суспільства [11, с. 29]. Як теоретичне узагальнення воно може 

бути «лише теоретичною абстракцією, поняттям, яке дійсно має свою сутнісну 

природу, але залежно від конкретних історичних умов різноманітну форму, що 

потребує постійного оновлення уявлення про це соціальне явище» [14, с. 226]. 

Сутнісною характеристикою громадянського суспільства є відносна 

автономність неполітичних відносин у ньому, особливо у сфері економічного, 

духовного життя від держави. 

Нині в Україні здебільшого пропагується ліберально-демократичний 

варіант розбудови громадянського суспільства в його індивідуалістичній 
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інтерпретації, що ґрунтується на зниженні колективної солідарності на користь 

автономії індивіда від суспільства, повної свободи інститутів останнього. Будь-

які спроби з боку держави обмежити сферу їхньої діяльності розцінюються як 

свавілля і замах на конституційні основи. 

Проте гасло ліберально-демократичного громадянського суспільства з 

його автономною особистістю, що дбає лише про власні інтереси, не повністю 

відповідає концепції розбудови сучасного українського суспільства. 

Індивідуалізм західного зразка фактично не відповідає чинним регулятивним 

соціальним інститутам, способу поведінки, яка формувалася упродовж 

тривалого історичного часу і яка, по суті, інтегрувала суспільство. У сучасних 

умовах індивідуалізм безпосередньо призводить до деградації соціальної матерії 

суспільства та до руйнування навіть тієї корпоративності людей, яка існувала в 

СРСР. 

Україна завжди була країною пограниччя в геополітичному сенсі, 

розміщеною на перехресті двох світів, культури яких і впливали на неї, – Схід та 

Захід. Тому, розглядаючи особливості розвитку громадянського суспільства в 

Україні, потрібно враховувати вплив західних і східних культур та особливості 

власного історичного досвіду. Це означає, що суспільство, яке перебуває у стані 

трансформації, має формувати власну модель громадянських відносин, 

громадянського суспільства загалом відповідно до власних традицій, цінностей, 

культурних стереотипів. Такий підхід дає змогу не допустити буквального 

повторення класичної західноєвропейської моделі, а також збудувати власне 

громадянське суспільство, з урахуванням місцевих традиційних умов, 

соціокультурних традицій країни, дещо інакше, ніж на Заході та Сході. 

Особливо важливою проблемою в розбудові українського громадянського 

суспільства, яка потребує постійної уваги та негайного розв’язання, є взаємодія 

цього суспільства з державою. Розмежування їхніх повноважень, яке має місце в 

будь-якому суспільстві, не означає їх протистояння, протиборства, хоча часто 

таке трапляється навіть в демократичних державах. Воно окреслює різні способи 
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організації людського співіснування, основаного на зіткненні, узгодженні та 

гармонізації інтересів індивідів. 

Порівнюючи ґенезу нашого суспільства як громадянського із 

західноєвропейським суспільством з його провідними інституціями й системою 

цінностей, можна побачити між ними значну відмінність, особливо щодо 

взаємозв’язку громадянського суспільства і держави. 

У ліберальній теорії громадянське суспільство відповідно до традицій 

лібералізму розглядає суспільство й державу як відносно незалежні сфери 

приватних і публічних інтересів. Громадянське суспільство – це сфера вільної 

активності, у якій діють індивідуальні й колективні суб’єкти, що відстоюють 

приватні інтереси і цілі. У цьому контексті держава виступає як сфера публічно-

владних інтересів, у яких носії владних повноважень, що становлять апарат 

держави, повинні керуватися загальними інтересами. Держава – це сфера 

загальних справ вказаних суб’єктів, які щодо громадянського суспільства є 

приватними особами. Громадянське суспільство – дозріла стадія історичного 

розвитку суспільства. 

У пострадянський період важливим напрямом розвитку України має бути 

поновлення дієздатності інститутів громадянського суспільства з обмеженим 

втручанням держави в життєдіяльність громадян. Для Української держави цей 

шлях відповідає її історичним і соціокультурним традиціям. І в той час, поки 

формуються первинні інститути громадянського суспільства, існує необхідність 

втручання держави у сферу життєдіяльності останнього, спрямованої на 

подолання стихії непередбачуваності в поведінці декотрих політиків та 

громадян. У подальшому, по мірі зрілості громадян й інститутів громадянського 

суспільства, вплив держави на становлення такого суспільства повинен бути 

обмеженим. 

Незважаючи на те, що в Україні створено окремі елементи громадянського 

суспільства, говорити про його повноцінне існування ще рано. На відміну від 

західноєвропейців та американців українські громадяни не мають практичних 

навичок самоорганізації в системі «державна влада – громадянське суспільство». 
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Проте останні події в Україні дають всі підстави сподіватися на розвиток 

(щоправда, повільний) тих елементів, які вже утворилися, та появу нових. 

Сучасна теоретико-правова література дає досить багатий категорійний 

апарат для тлумачення поняття «громадянське суспільство». Однак у свідомості 

більшості мешканців України громадянське суспільство (про яке говорять на 

всіх рівнях і, мабуть, жоден виступ можновладців не обходиться без цього 

поняття) є категорією здебільшого незрозумілою. Справді, наукові категорії, які 

стосуються соціокультурної сфери, важко піддаються класифікації, оскільки 

відсутні абсолютні (кількісні) показники, які дали б можливість визначити рівень 

його розвитку, ступінь впливовості тощо. Проте безпомилково можна вказати на 

сутнісні характеристики інститутів громадянського суспільства. 

Громадянське суспільство асоціюється, по-перше, із суспільством 

патріотів, об’єднаних національною ідеологією; по-друге, із суспільством 

матеріально забезпеченого населення, яке спроможне у своєму існуванні відійти 

від так званої «продовольчої проблеми»; по-третє, із суспільством соціально 

активних громадян, які добре знають свої права, якими користуються, та 

обов’язки, які виконують; по-четверте, із суспільством громадян, які мають 

розвинену політичну і правову культуру. З іншого боку, у проблемі існування та 

розвитку громадянського суспільства є характеристика, так би мовити, 

абсолютна – роль інститутів громадянського суспільства в державотворчих 

політичних процесах, ступінь їх впливовості на процеси ухвалення політичних 

рішень. Тут чи не визначального характеру набувають соціокультурні чинники – 

ментальність, історичні та релігійні традиції, ціннісні установки, характер 

взаємовідносин політичної еліти і суспільства, зміст політико-ідеологічних 

доктрин – ті, що визначають успіх модернізації та зумовлюють специфіку 

інституціалізації громадянського суспільства як способу самоорганізації 

громадян. Перераховані детермінанти так чи інакше стосуються соціокультурної 

сфери суспільства, яка є результатом історичного розвитку держав. Окреслимо 

основні, на нашу думку, чинники, які вплинули на соціокультурний розвиток 

українського населення. Як відомо, соціокультурні і психологічні 
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характеристики суспільства продукуються упродовж сторіч, тому передумови 

інституціалізації громадянського суспільства треба шукати в його 

модернізаційних циклах. 

У вітчизняній правовій науці виділяють такі модернізаційні цикли: 

ранньомодернізаційний (середина XVII – початок XX ст.), радянсько-

бюрократичний (1917 р. – кінець 80-х років XX ст.) і сучасно-модернізаційний 

(від 1991 р.) [3, с. 88–106]. 

Ранньомодернізаційний етап характеризується домінуванням політичної 

еліти, яка у своїх діях керувалася рішеннями чужої еліти (у цьому випадку 

російської) за повної відірваності від українського населення. У випадках, коли 

інтереси української еліти і мас збігалися, відбувалися масові виступи населення 

на зразок Народно-визвольної війни 1648–1654 рр. У підсумку через військово-

адміністративну реформу змінилася інституціональна структура; фактично 

утвердилася українська державність з чітко вираженим національним 

забарвленням та правовою системою. Проте це були кількісні характеристики 

процесу модернізації. Головного – консолідації українського суспільства і 

прогресивно налаштованої еліти та вироблення механізмів саморозвитку – не 

відбулося. 

Відтак подальший (наголосимо, майже трьохсотлітній!) розвиток України 

є спотвореним Російською імперією відображенням модернізаційних імпульсів, 

що надходили з країн Західної Європи. Реформи, запроваджувані в Російській 

імперії, жодного разу не були доведені до логічного кінця, що дає підстави 

зробити висновок про незавершеність модернізаційних циклів і на українських 

територіях. Основна причина незавершеності – у меті, яка викликала ці 

перетворення: реформи були спричинені необхідністю матеріально-технічного 

забезпечення військових баталій, які провадила Російська імперія. Тому 

запозичувався західноєвропейський досвід і технології, тобто те, що необхідне 

для створення армії і флоту, підтримання державно-бюрократичного апарату. 

Методи ж досягнення позитивних зрушень були протилежні західним – за 

допомогою державно-адміністративних важелів. Це не могло не позначитися на 
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ментальності українського населення. Реформи, запроваджувані «зверху», при 

тотальному контролі з боку уряду та без зворотного зв’язку між елітою і 

суспільством, зумовлювали масову соціальну пасивність у процесах 

реформування. 

Радянсько-бюрократичний етап модернізації пов’язаний із залежністю 

українського суспільства від органічно невластивої його ментальності 

радянської квазісоціалістичної модернізаційної моделі [3, с. 95]. У цей період 

фактично відбулася заміна демократичних інститутів і процедур імітаційними: 

парламентаризм, виборча система, незалежна судова система. З утворенням двох 

конкуруючих систем – соціалістичної та капіталістичної – суть модернізаційних 

процесів не змінюється. Проте уряд змінив способи їх запровадження та форми 

легітимації режиму [8]. Виник своєрідний конфлікт між рівнем освіченості і, як 

наслідок, потребами суспільства й реальними можливостями системи щодо їх 

забезпечення. Відтак наслідки політики радянського уряду для розвитку 

політичної сфери кожної із союзних республік є здебільшого негативними. 

Проте варто віддати належне цій системі, яка й породила прошарок людей, 

здатних започаткувати прогресивні перетворення. 

Перебудова, яку розпочав М. Горбачов 1985 р., внесла пожвавлення в 

політичне життя країни, але принципових змін у структурі влади і у формах 

взаємодії влади й суспільства не відбулося. За роки, відколи існує незалежна 

Україна, демократично налаштована еліта, яка представляла б інтереси всіх 

верств українського населення і керувалася б загальноцивілізаційними 

демократичними принципами, не викристалізувалася. «Україна здобула 

незалежність без попередньої революції в головах, революції в мисленні» [13, 

с. 227]. Як наслідок – повна відсутність соціальної опори реформ. Нарешті, 

принципову роль у характері модернізаційних перетворень відігравав зміст 

офіційної ідеології. Україна приступила до модернізації, не виробивши системи 

нових політичних й економічних орієнтирів, які робили б реформи теоретично 

зрозумілими для еліти й суспільства. Крім того, ситуація погіршувалася, на нашу 

думку, ще й історично-традиційним поділом України на «схід» і «захід», що 
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унеможливлювало формування загальнонаціональної ідеології розвитку – це по-

перше, а по-друге, спровокувало розкол по лінії «влада – суспільство». 

Заразом неправдоподібним є твердження, що українське населення не має 

традицій самоорганізації і громадянського спілкування. В історії України були 

численні приклади політико-демократичної самореалізації громадян. 

Наприклад, досвід державотворення періоду Гетьманщини чи часів Центральної 

ради, релігійно-культурні братства, створювані міщанами, система громадських 

общин тощо. Проблема України, на нашу думку, не в нерозвиненості суспільства 

як такого, навіть не в недосконалості форм самоорганізації населення, а в 

необхідності подолати проблеми, які мають історичне походження, але 

розв’язання яких безпосередньо пов’язане з інституціюванням громадянського 

суспільства – подоланням масової соціальної апатії та розколу між владою й 

суспільством. 

Нинішній – сучасно-модернізаційний етап, що відбувається в умовах 

надзвичайної синхронізації перетворень, пов’язаних з одночасною докорінною 

трансформацією політичної, економічної і соціокультурної сфери, 

геополітичною ідентифікацією, привніс нові труднощі і проблеми у процеси 

становлення громадянського суспільства. 

Справді, здебільшого негативний або гальмуючий вплив на процеси 

інституціалізації громадянського суспільства мають суб’єктивні чинники, які 

виникли в ході сучасно-модернізаційного етапу. Відомо, що зі 40-х до кінця  

80-х років XX ст. світовий політичний процес детермінувався суперництвом 

двох систем – соціалістичної та капіталістичної, боротьба між якими сприяла 

тому, що соціалістичні країни досягли вагомих результатів у розвитку 

економіки, науки, освіти. Проте елементи тоталітаризму, які по-різному 

укорінилися в цих державах, стримували розвиток інститутів громадянського 

суспільства. Внаслідок такої нерозвиненості модернізаційний процес в Україні, 

як і в решті країн колишнього Радянського Союзу, здійснюється за 

безпосередньої гегемонії політичної еліти, яка фактично взяла на себе роль 
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рушійної сили модернізаційного процесу. (Залишимо поза сферою аналізу 

питання спроможності нинішньої політичної еліти бути такою силою). 

Високий рівень синхронізації модернізаційних процесів закономірно 

призводить до появи великої кількості ризиків модернізації, які, звісно, не 

сприяють природному процесу формування громадянського суспільства. 

Перманентна економічна криза призвела до масової маргіналізації населення, 

стимулювала кризу ідентичності, а в поєднанні з нерозвиненістю форм 

самоорганізації населення унеможливила стихійний процес формування 

громадянського суспільства. 

Отже, можемо констатувати, що під час вирішення завдань, які постали 

перед Україною на сучасно-модернізаційному етапі розвитку, велику роль 

відіграє наявність політичної волі в політичної еліти, яка, як зазначалося вище, є 

гегемоном і рушійною силою модернізаційного процесу. Тому, зважаючи на 

специфіку моделі політичної модернізації, яка набула втілення в Україні – так 

звана «реформа зверху», першочергову роль у процесах формування 

громадянського суспільства (хоч як парадоксально це звучить) має держава. При 

цьому не йдеться про створене державою громадянське суспільство, яке, як 

слушно зазначає В. Литвин у межах дискусії навколо громадянського 

суспільства, вже не є громадянським суспільством, а лише додатком до 

нього [10]. 

Водночас в умовах, які склалися в Україні, процес формування інститутів 

громадянського суспільства нерозривно пов’язаний з процесами політичної 

модернізації і формування правової держави. Тому в Україні потенційно 

можливими, на нашу думку, є два шляхи формування інститутів громадянського 

суспільства: перший – стихійний, який передбачає тривалий процес кристалізації 

різноманітних форм самоорганізації населення; другий – цілеспрямований – менш 

тривалий спосіб формування інститутів громадянського суспільства, за якого 

спрямовувальну роль має відігравати держава. На жаль, в Україні, на нашу думку, 

всупереч численним заявам високих державних посадовців про необхідність 

розвитку атрибутів демократичної держави, набув втілення саме стихійний шлях 



«ПРАВОВІ СИСТЕМИ». НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ. №№3/4. 2018 

13 
 

кристалізації громадянського суспільства. Причому роль держави, яка не 

спроможна забезпечити поступальний демократичний розвиток, є здебільшого 

деструктивною. Звідси випливає, що нагальною є проблема перегляду ролі 

держави у процесах формування інститутів громадянського суспільства. 

Виникає, на перший погляд, парадоксальна ситуація. «В ідеалі 

громадянських суспільств ніхто не будує, вони розвиваються самостійно, однак 

у перехідних суспільствах, – як справедливо зазначає Р. Дарендорф, – немає ні 

часу, ні засобів, аби чекати, що все станеться самопливом; необхідно будувати 

незалежні організації та інститути як проміжну ланку між урядом та 

індивідом» [6, с. 72–73]. Погоджуючись з висновками відомого науковця, 

вважаємо доцільнішим запровадити другий варіант інституціалізації 

громадянського суспільства в Україні. 

Принагідно наголосимо, що громадянське суспільство фактично ґрунтується 

на трьох китах: економічний добробут населення, політико-правове забезпечення 

різноманітних форм самоорганізації людей, розвинена соціокультурна сфера 

суспільства. З огляду на зазначені чинники, роль держави у процесах формування 

інститутів громадянського суспільства полягає в такому. 

По-перше, у необхідності забезпечення стабільного економічного розвитку, 

який передбачає розв’язання проблеми власності і гарантування достатнього 

життєвого рівня населення. Разом із розв’язанням суто економічних проблем 

нагальною є необхідність реалізації соціально зорієнтованих завдань держави щодо 

громадянського суспільства. Йдеться про забезпечення рівних можливостей для 

розвитку особистості та задоволення духовних потреб людини в суспільстві; 

охорону праці і здоров’я людей; забезпечення різноманітних, гарантованих 

державою заходів соціального захисту населення. 

По-друге, у правовому забезпеченні і гарантуванні діяльності недержавних 

суспільних утворень – з одного боку, і подоланні правового нігілізму в суспільстві 

– з іншого. Гармонійна взаємодія інститутів громадянського суспільства з 

державою дасть змогу поступово обмежити державне втручання в економічну і 

соціокультурну сфери. Такий підхід дає підстави розглядати громадянське 
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суспільство як одну з форм спільності людей у їхньому неполітичному бутті, яка 

безпосередньо залежить від сфери політичної влади і тісно з нею пов’язана, але 

водночас обмежена від її прямого втручання необхідними нормативними актами. 

По-третє, у розширенні сфери впливу неполітичних громадських 

організацій і політичних партій у процесах ухвалення політичних рішень. Ідеться 

про необхідність запровадження широких консультацій з громадськими 

інституціями щодо стратегічних напрямів розвитку держави – з одного боку, та 

залучення парламентських партій до процесу формування вищих органів 

державної влади, насамперед виконавчої, через запровадження коаліційного 

принципу формування уряду – з іншого. У такий спосіб можна подолати 

ситуацію, через яку більшість населення усвідомлює себе як пасивних об’єктів 

політики, що не дає змоги створити дієвий механізм обмеження державної влади. 

До того ж вплив громадянського суспільства на державу має бути розширений 

завдяки скороченню типових для постсоціалістичних країн бюрократичних 

функцій держави і розширенню тих сфер суспільного життя, врегулювання яких 

входило б до сфери впливу добровільних масових неполітичних організацій. 

По-четверте, у культивуванні цінностей громадянського суспільства і 

правової держави владними інституціями. 

В умовах сучасної України очевидним є те, що лише за конструктивної 

взаємодії держави з недержавними інституціями можливо максимально 

розкрити всі потенційні можливості громадянського суспільства. Тому потрібно 

визнати як аксіому і переконати в цьому західних експертів (спеціалістів з країн 

Центрально-Східної Європи та пострадянського геополітичного простору), що, 

по-перше, у постсоціалістичних країнах громадянського суспільства, 

ідентичного країнам Заходу (країни органічного типу модернізації), немає і 

гіпотетично в найближчій перспективі бути не може. По-друге, некоректно 

говорити про відсутність чи несформованість громадянського суспільства в 

Україні, логічніше говорити про недостатній рівень його розвитку, недостатню 

консолідацію тощо. По-третє, потрібно визнати, що в основі інституціалізації 

громадянського суспільства поряд із соціокультурними проблемами лежать 

економічні і правові, які мають вирішуватись активною участю держави. Звісно, 
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марно сподіватися, що найближчим часом проблеми інституціалізації 

громадянського суспільства будуть розв’язані. Проте за умови реалізації 

окреслених завдань, перспективи формування інститутів громадянського 

суспільства, різноманітних форм його самоорганізації обнадійливі, а тому є до 

чого прагнути. 

Нині в Україні існує чимало труднощів зі становленням громадянського 

суспільства. Воно криміналізоване, корумповане не менше, ніж державна 

бюрократія. І значно більше, ніж держава, атомізоване і не згуртоване, 

розрізнене. Тому на шляху його розбудови потрібно враховувати деякі 

застереження: «По-перше, є небезпека перетворитися в інститут обслуговування 

індивідуальних та групових інтересів. По-друге, його завжди буде намагатися 

прибрати до рук влада бюрократичного апарату... І, нарешті, структури 

громадянського суспільства можуть бути або дуже рихлі, не здатні приймати 

конструктивні рішення, або ж занадто організовані, у яких окремі члени 

асоціацій не зможуть проявити свою самостійність» [12, с. 375-384]. 

Ці труднощі викликані не тільки радянським минулим з його 

квазідемократичними інститутами і цінностями, а й прорахунками у здійсненні 

окремих реформ у часи розбудови незалежної України. 

Висновки. Підсумовуючи, можемо зробити наступні висновки: 1) під час 

розбудови українського громадянського суспільства потрібно враховувати вплив 

не тільки західної і східної моделей розвитку такого суспільства, а й свій 

позитивний та негативний досвід, зумовлений власними традиціями, культурою, 

менталітетом, рівнем розвитку правової культури та правосвідомості громадян; 

2) зважаючи на специфіку моделі політичної модернізації, яка набула втілення в 

Україні – так звана «реформа зверху», вважаємо за доцільне запровадити 

цілеспрямований шлях формування громадянського суспільства, за якого 

рушійною силою процесу формування інститутів громадянського суспільства є 

держава; 3) незважаючи на особливий шлях становлення та формування 

українського громадянського суспільства, загалом магістральний напрям його 

розвитку пролягає в руслі західноєвропейської цивілізації, у контексті 

поступової еволюції до стандартів європейської демократії; 3) тільки в 
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демократичній державі, яка конструктивно взаємодіє з недержавними 

інституціями можливо максимально розкрити всі потенційні можливості 

громадянського суспільства.  
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У статті розглянуто організаційно-правові аспекти підтримки і розвитку малого 

бізнесу в Сполучених штатах Америки. З’ясовано місце і роль Адміністрації малого бізнесу 

США в структурі державних органів Сполучених штатів Америки. Визначено коло об’єктів 

інфраструктури підтримки і розвитку малого бізнесу в США. Наведені пропозиції по 

вдосконаленню законодавства України в сфері підприємництва. 

Ключові слова: підприємництво, малий бізнес, мале і середнє підприємництво, 

Адміністрація малого бізнесу США 

 

В статье рассмотрены организационно-правовые аспекты поддержки и развития 

малого бизнеса в Соединенных штатах Америки. Выяснено место и роль Администрации 

малого бизнеса США в структуре государственных органов Соединенных Штатов Америки. 

Определен круг объектов инфраструктуры поддержки и развития малого бизнеса в США. 

Приведенны предложения по совершенствованию законодательства Украины в сфере 

предпринимательства. 

Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, малое и среднее 

предпринимательство, Администрация малого бизнеса США  
 

The article deals with organizational and legal aspects of support and development of small 

business in the United States of America. The place and role of the US Small Business Administration 

in the structure of state bodies of the United States of America is clarified. The circle of objects of the 

infrastructure of support and development of small business in the USA has been determined. 

Proposals on improving the legislation of Ukraine in the field of entrepreneurship are given. 

Keywords: business, small business, small and medium-sized business, Small Business 

Administration of the USA 

 

 Постановка проблеми. Економічна криза в Україні, спричинена 

геополітичним конфліктом, призвела до втрати позицій суб’єктами великого 

підприємництва і, водночас, виявила стійкість суб’єктів малого і середнього 

підприємництва в кризових умовах [1]. Звідси, безпека і економічний добробут 

української держави можуть бути реалізовані, зокрема, через подальше 

розкриття потенційних можливостей малого і середнього підприємництва, 



«ПРАВОВІ СИСТЕМИ». НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ. №№3/4. 2018 

18 
 

створення сприятливих умов для розвитку малого бізнесу.  Вдосконалення 

правового статусу об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього 

підприємництва дозволить забезпечити доступність об’єктів інфраструктури 

підтримки малого бізнесу для всіх суб’єктів малого і середнього підприємництва 

і тим самим сприятиме формуванню належного конкурентного середовища в 

сфері підприємництва в Україні. 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням правового статусу 

об’єктів інфраструктури підтримки розвитку малого і середнього 

підприємництва в Україні приділяли увагу, зокрема, такі вчені: З.С. Варналій, 

Т.Г. Васильків, Винниченко В.В., А.М. Омаров. В.О. Орлова, О.М. Скібіцький, 

І.В. Труш, Ю.Л. Труш. Разом з тим, в науковій фаховій літературі практично 

відсутні комплексні дослідження, спрямовані на висвітлення об’єктів 

інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва в Україні, їх 

правового статусу.  

 Метою статті є викладення результатів порівняльного дослідження 

правового статусу об’єктів інфраструктури підтримки суб’єктів малого і 

середнього підприємництва в Сполучених Штатах Америки і Україні у контексті 

вироблення практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення 

ефективності правового забезпечення розвитку і функціонування суб’єктів 

малого бізнесу в Україні. 

 Виклад основного матеріалу дослідження. На даному етапі розвитку 

суспільства державна підтримка підприємництва є світовим трендом сучасності. 

Як зазначають Н.Є. Стрельбіцька і Т.В. Редько, більшість розвинених країни 

світу досягли значних успіхів у соціально-економічному розвитку завдяки 

цілеспрямованій та виваженій державній політиці, спрямованій на підтримку та 

розвиток малих та середніх підприємств, які являють собою рушійною силою 

економіки [2, c. 118].  

 США, Європейський Союз, Китай, інші країни, приділяють значну увагу 

створенню сприятливих умов для започаткування і ведення бізнесу. Проте як 

зауважує А.М. Омаров, в Україні актуально проблемою залишається створення 
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цілісної господарсько-правової концепції державної підтримки малого 

підприємництва [3, 167]. 

 Одним із пріоритетних напрямків забезпечення формування та реалізації 

державної політики у сфері підприємництва в Україні є створення належного 

правого забезпечення діяльності об’єктів інфраструктури, що здійснюють 

заходи, спрямовані на розвиток малого і середнього підприємництва.  

 У контексті вироблення практичних рекомендацій, спрямованих на 

підвищення ефективності правового забезпечення розвитку і функціонування 

суб’єктів малого і середнього підприємництва в Україні, видається доцільним 

здійснити порівняльний аналіз правового статусу об’єктів інфраструктури 

підтримки суб’єктів малого бізнесу в Сполучених Штатах Америки і Україні. 

 В Сполучених Штатах Америки питанням організаційно-правового 

забезпечення розвитку малого підприємництва присвячені, зокрема, відповідні 

положення Закону про малий бізнес (Small Business Act) від 30 липня 1953 року 

(далі Закон США «Про малий бізнес») [4]. 

 Так, в §1 Закону США «Про малий бізнес» зазначено, що сутністю 

американської економічної системи приватного підприємництва є вільна 

конкуренція. Збереження і розширення такої конкуренції є основоположним не 

тільки для економічного добробуту, а і для безпеки цієї нації. Така безпека і 

добробут не можуть бути реалізовані, якщо не буде заохочуватися і розвиватися 

реальна і потенційна можливості малого бізнесу. 

 Таким чином, в Сполучених Штатах Америки на законодавчому рівні 

закріплено положення про те, що малий бізнес в США є запорукою економічного 

добробуту і національної безпеки американської нації. Продовжуючи 

висвітлення організаційно-правових аспектів забезпечення розвитку малого 

бізнесу в США необхідно зауважити таке. 

 Закон США «Про малий бізнес» складається із 47 розділів і має загальний 

обсяг у розмірі 321 друкованої сторінки. У контексті організаційно-правових 

аспектів забезпечення розвитку малого підприємництва особливу увагу 

привертають такі секції вказаного Закону: розділ 4 «Адміністрація малого 
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бізнесу» (Small Business Administration), розділ 21 «Центри розвитку малого 

бізнесу» (Small business development centers), розділ 29 «Програма бізнес-центру 

для жінок» (Women’s business center program), розділ 32 «Програми для 

ветеранів» (Veterans Programs), розділ 35 «Менторські мережі» (Mentoring 

networks). 

 Так, в розділі 4 Закон США «Про малий бізнес» зазначено, що для 

здійснення політики цього Закону створено агентство під назвою «Адміністрація 

малого бізнесу» (далі – Адміністрація). Адміністрація, знаходиться під 

загальним керівництвом і наглядом Президента США і не може бути афілійована 

або перебувати у складі будь-якого іншого агентства або департаменті 

федерального уряду. Голова Адміністрації малого бізнесу призначається 

президентом США за порадою і за згодою Сенату США і повинна бути особою, 

яка володіє видатними кваліфікаціями для забезпечення потреб та вирішення 

проблем малого бізнесу. Голова  не повинен займатися жодним іншим бізнесом, 

професією чи роботою, ніж робота в Адміністрації малого бізнесу . 

 Таким чином, виходячи із змісту наведеної секції Закону США «Про малий 

бізнес» видається можливим зробити висновок про те, що Адміністрація малого 

бізнесу США підпорядковується безпосередньо президенту США і за своєю 

суттю є спеціальним органом у сфері розвитку малого бізнесу і очолюється 

особою, яка володіє видатними кваліфікаціями для забезпечення потреб та 

вирішення проблем малого бізнесу. Головними завданнями Адміністрації малого 

бізнесу США як незалежного агентство федерального уряду є надання допомоги, 

поради і захист інтересів суб’єктів малого бізнесу, збереження вільного 

конкурентоспроможного підприємництва з метою підтримки та зміцнення 

американської економіки. 

 В положеннях розділу 21 Закону США «Про малий бізнес» вказано, що 

Адміністрація уповноважена надавати гранти (у тому числі укладати контракти 

та кооперативні угоди) для сприяння створення центрів розвитку малого бізнесу 

або будь-якого подібного органу для реалізації програм з розвитку малого 

бізнесу.  
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 Коло потенційних отримувачів грантів від Адміністрації є досить 

широким. Зокрема, заявниками або отримувачами грантів для сприяння 

створення центрів розвитку малого бізнесу можуть бути: 1) державні органи 

(уряд будь-якого штату або будь-яке агентство); 2) корпорації (державні 

корпорації з розвитку, кредитні чи фінансові корпорації; 3) жіночі бізнес-центри; 

4) навчальні заклади (державні або приватні інституту вищої освіти, 

університети, коледжі чи школи бізнесу, інженерії, комерції або сільського 

господарства.  

 Привертає увагу та обставина, що після 31 грудня 1990 року 

пріоритетними заявниками для отримання гранту для створення центрів 

розвитку малого бізнесу є вищі навчальні заклади, або жіночі бізнес-центри.  

 Таким чином, Адміністрація уповноважена видавати гранти для сприяння 

створення центрів розвитку малого бізнесу широкому колу визначених 

заявників, серед яких пріоритетними заявниками для отримання гранту для 

створення центрів розвитку малого бізнесу є вищі навчальні заклади, або жіночі 

бізнес-центри. 

 Окремі положення Закону США «Про малий бізнес» присвячені 

спеціальній програмі бізнес центру для жінок. Так, в розділі 29 вказаного закону 

зазначено, що Адміністрація може надавати фінансову допомогу приватним 

некомерційним організаціям для реалізації 5-річних проектів в інтересах малого 

бізнесу, що належать і контролюються жінками.  

 Малим бізнесом, що належить і контролюється жінками, визнається такий 

бізнес або стартап: 1) 51 відсоток бізнесу належить одній або більше жінок; 2) 

управління та повсякденна господарська діяльність бізнесу контролюються 

однією або більше жінок. 

 Бізнес центр для жінок через реалізацію проектів в інтересах малого 

бізнесу, що належать і контролюються жінками повинен забезпечити: 1) 

фінансову допомогу; 2) допомогу в управлінні; 3) маркетингову допомогу. 

 Для надання допомоги малому бізнесу, що належить і контролюються 

ветеранами або ветеранами інвалідами, відповідно до розділу 32 Закону «Про 
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малий бізнес», створено управління розвитку бізнесу ветеранів. Вказане 

управління через асоційованого Адміністратора забезпечує формулювання, 

виконання та просування політики і програм для надання допомоги малому 

бізнесу, що належить і контролюються ветеранами або ветеранами інвалідами.  

 Крім того, положеннями  розділу 35 Закону «Про малий бізнес» 

регламентується діяльність менторських мереж, які надають послуги з бізнес 

консультування для малого бізнесу високих технологій з метою отримання 

грантів чи укладення угод про співробітництво в межах спеціальних програм 

розвитку малого бізнесу в США. 

 Таким чином, в Сполучених штатах Америки спеціально органом у сфері 

розвитку малого бізнесу є Адміністрація малого бізнесу США. Адміністрація 

містить в своїй структурі управління розвитку бізнесу ветеранів. Спеціальними 

об’єктами інфраструктури підтримки і розвитку малого бізнесу в США є: центри 

розвитку малого бізнесу при вищих навчальних закладах, жіночі бізнес-центри, 

менторські мережі. 

 У контексті порівняння об’єктів інфраструктури підтримки і розвитку 

малого підприємництва в США і в Україні привертає увагу та обставина, що в 

ст. 14 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні» [5] відсутні положеннями про центри розвитку 

малого бізнесу при вищих навчальних закладах, жіночі бізнес-центри і 

менторські мережі. Крім того, в Україні відсутній окремий державний орган 

підконтрольний Президенту України, діяльність якого спрямована на розвиток 

малого і середнього підприємництва. 

 Висновки та пропозиції. Враховуючи викладене, видається можливим 

дійти таких висновків: 

1. В Сполучених Штатах Америки на законодавчому рівні закріплено 

положення про те, що малий бізнес в США є запорукою економічного добробуту 

і національної безпеки американської нації. 

2. В Сполучених штатах Америки спеціальним органом у сфері розвитку 

малого бізнесу є Адміністрація малого бізнесу США. Адміністрація малого 
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бізнесу США підпорядковується безпосередньо президенту США і 

уповноважена видавати гранти для сприяння створення центрів розвитку малого 

бізнесу широкому колу визначених заявників. В межах структури Адміністрації 

функціонує управління розвитку бізнесу ветеранів. 

3. Спеціальними об’єктами інфраструктури підтримки і розвитку малого 

бізнесу в США є: центри розвитку малого бізнесу при вищих навчальних 

закладах, жіночі бізнес-центри і менторські мережі. 

4. Видається доцільним запропонувати доповнити  ст. 14 Закону України 

«Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в 

Україні» положеннями про центри розвитку малого бізнесу при вищих 

навчальних закладах, жіночі бізнес-центри і менторські мережі. 

5. Видається доцільним запропонувати створити спеціальний  орган  у сфері 

розвитку малого і середнього підприємництва,  підконтрольний Президенту 

України і підзвітний Верховній Раді України – «Адміністрація малого бізнесу 

України». 

 У контексті подальших наукових розвідок у сфері правового забезпечення 

малого і середнього підприємництва в Україні, певний науковий інтерес 

представляє правова регламентація інвестицій малого бізнесу в Сполучених 

штатах Америки. 
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ДО ПИТАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ПРОВОКАЦІЇ ЯК МЕТОДУ ПРОВЕДЕННЯ 

НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 
 
 У цій статті аналізується правомірність застосування провокації як методу 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій та висувається обґрунтування щодо 

необхідності її легалізації як невід'ємного елементу негласних слідчих (розшукових) дій. 
 Ключові слова: провокація; негласні слідчі (розшукові) дії; Конвенція про захист прав 

людини та основоположних свобод; Європейський суд з прав людини. 
  

В этой статье анализируется правомерность применения провокации как метода 

проведения негласных следственных (розыскных) действий и выдвигается аргументация 

касательно необходимости ее легализации как неотъемлемого элемента негласных 

следственных (розыскных) действий. 
 Ключевые слова: провокация; негласные следственные (розыскные) действия; 

Конвенция о защите прав и основополагающих свобод; Европейский суд по правам человека. 
  

 

 

  

 Постановка проблеми. Наразі дуже актуальним залишається питання 

відмежування проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема 

контролю за вчиненням злочину, передбаченого статтею 271 Кримінального 

процесуального кодексу (далі – КПК), від провокування на вчинення злочину. Не 

дивлячись на положення частини третьої вказаної статті, яке прямо забороняє 

підбурювання особи на вчинення конкретного злочину з метою його подальшого 

викриття, на практиці поширеними є випадки провокування осіб до вчинення 

злочину під час проведення контролю за вчиненням злочину. Більше того, 

працівники  органів досудового розслідування доволі часто наголошують   на 

необхідності легалізації провокації у розумних межах як  законного способу 

проведення контролю за вчиненням злочину. Такий підхід прямо суперечить  

підходу Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) щодо питання, яке 

розглядається. 
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 Аналіз публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми. 

Питання застосування провокацій під час проведення  оперативно-розшукових 

та негласних слідчих (розшукових) дій органами досудового розслідування є 

досить дискусійним станом на сьогодні. Одні вчені є противниками легалізації 

провокації  І. А. Сластьон, Б. В. Здравомислов, М. П. Кучерявий, О. Я. Свєтлов, 

О. Ф. Бантишев, С. А. Кузьмін, інші ж - визнають, що  провокація злочину є іноді 

навіть єдиним способом розкриття злочину, зокрема, цю позицію обґрунтовує О. 

І. Альошина.  

 Мета статті полягає у проведенні дослідження  проблеми легалізації 

провокації як методу проведення контролю за вчиненням злочину. 

 Виклад основного матеріалу. З моменту проголошення незалежності 

України дотримання прав та свобод є головним обов’язком держави. Відповідно 

до статті 3 Конституції України, «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. 

Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком 

держави» [1]. 

Однак сучасна тенденція до гуманізації кримінально караних діянь, 

зокрема й більш лояльного ставлення до потенційних злочинців часто 

унеможливлює виконання органами досудового розслідування власних 

повноважень у сфері боротьби зі злочинністю. На нашу думку, особливо гостро 

в національному законодавстві це питання постає стосовно проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій. 

Проілюструємо це на прикладі контролю за вчиненням злочину. Так, 

відповідно до частини першої статті 271 КПК, «Контроль за вчиненням злочину 

може здійснюватися у випадках наявності достатніх підстав вважати, що 

готується вчинення або вчиняється тяжкий чи особливо тяжкий злочин, та 

проводиться в таких формах: 

1) контрольована поставка; 
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2) контрольована та оперативна закупка; 

3) спеціальний слідчий експеримент; 

4) імітування обстановки злочину» [2]. 

Водночас, в частині третій даної статті, застосовне до всіх чотирьох форм 

контролю за вчиненням злочину, зазначається, що «Під час підготовки та 

проведення заходів з контролю за вчиненням злочину забороняється провокувати 

(підбурювати) особу на вчинення цього злочину з метою його подальшого 

викриття, допомагаючи особі вчинити злочин, який вона би не вчинила, якби 

слідчий цьому не сприяв, або з цією самою метою впливати на її поведінку 

насильством, погрозами, шантажем. Здобуті в такий спосіб речі і документи не 

можуть бути використані у кримінальному провадженні» [2]. 

 Дане положення також має місце й у міжнародних нормативно-правових 

актах. Так, у статті 12 Загальної декларації прав людини вказується наступне: 

«Ніхто не  може  зазнавати  безпідставного  втручання  у  його  особисте    і   

сімейне   життя,   безпідставного   посягання   на  недоторканність його житла,  

тайну його кореспонденції або на його  честь  і  репутацію.  Кожна  людина має 

право на захист закону від  такого втручання або таких посягань» [3]. 

 У статті 8 Європейської конвенції захисту прав людини та 

основоположних свобод ( далі – ЄКПЛ) вказується наступне: «Кожен має право 

на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. 

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за 

винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним 

у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки 

чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, 

для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб» [4]. 

Як бачимо, норма статті 8 ЄКПЛ є менш імперативною порівняно з нормою 

статті Декларації, дозволяючи органам державної влади у визначених законом 

випадках втручатися у приватне спілкування осіб. 

Проте, використання органами досудового розслідування даного права 

стосовно втручання в приватне спілкування, зокрема й у контексті статті 271 
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КПК, викликає низку питань, зокрема, під час його практичної реалізації. Перш 

за все, йдеться про дотримання допустимої  межі під час проведення контролю 

за вчиненням злочину. 

ЄСПЛ у своїх рішеннях демонструє  принципову позицію заборони 

провокації  до вчинення злочину. 

Так, наприклад, у  рішенні  «Раманаускас проти Литви» від 05.02.2008 року 

ЄСПЛ визнав існування факту провокації з боку правоохоронних органів. Так, 

зокрема, у пункті 53 даного рішення він зазначив наступне: «Конвенцією не 

заборонено використовувати на стадії попереднього розслідування такі джерела, 

як анонімні інформатори, якщо це виправдано характером злочину. Однак 

використання надалі таких джерел інформації судом для обґрунтування 

обвинувального вироку буде правомірним тільки в тому разі, коли є належні й 

достатні гарантії недопущення зловживань, зокрема коли встановлена чітка та 

прозора процедура надання дозволу на застосування таких оперативно-

розшукових заходів, їх здійснення та контролю за цими діями…» Більше того, у 

пункті 54 Суд підбив своєрідний «підсумок»: «Крім того, якщо діяльність 

негласних агентів усе ж можлива за наявності чітких обмежень та гарантій від 

зловживань, використання доказів, отриманих унаслідок підбурювання з боку 

поліції, не можна виправдати суспільним інтересом, оскільки в такому випадку 

обвинувачений із самого початку може бути позбавлений права на справедливий 

судовий розгляд справи» [5]. 

Тобто, Суд посилався на положення статті 6 КЗПЛ, у якій  зазначається 

наступне: «Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи ... 

незалежним і безстороннім судом...» [4]. На нашу думку, провокування особи до 

вчинення злочину і є тим самим порушенням права підозрюваного на 

«справедливий і публічний розгляд». Зокрема, вважаємо, що в даному випадку 

органами досудового слідства дійсно було спровоковано пана Раманаускаса на 

взяття неправомірної вигоди внаслідок декількох наполегливих обіцянок. 

Стосовно іншого рішення ЄСПЛ, а саме «Тейкшейра де Кастро проти 

Португалії», то воно здається дещо спірним стосовно питання застосування 
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провокації з боку поліції. Зокрема, національний суд зазначив, що «... 

використовувати негласних агентів чи навіть «агентів-провокаторів» 

національним законодавством не заборонено за умови, що обмеження особистої 

свободи виправдане тими цінностями, для досягнення яких воно 

застосовувалося...». На думку національного суду, поведінка та роль 

поліцейських не була вирішальною в даному випадку, так як до заявника до 

поліцейських звернулася інша особа. Верховний Суд підтримав рішення 

попереднього суду, при цьому зазначивши: «У цій справі безсумнівним є те, що 

працівники поліції були надзвичайно наполегливі, доки вони розкрили себе перед 

Франціско Тейксейра де Кастро. Однак абсолютно зрозуміло, що це було лінією 

їх узгодженої поведінки. Працівники поліції знали, що В.С. був наркоманом, і 

хотіли викрити особу, яка забезпечувала його наркотиками. Гашиш їм не був 

потрібний — вони намагалися придбати героїн і зустріли Франціско Тейксейра 

де Кастро, який погодився на їхню неправдиву пропозицію, оскільки хотів 

заробити на цьому продажу, використовуючи одне з найбільших лих 

сьогодення...» [6]. 

ЄСПЛ зазначив, що «...Хоча зростання організованої злочинності, 

безсумнівно, зумовлює застосування відповідних заходів, право на справедливий 

розгляд залишається на першому місці ... і не може бути принесене в жертву 

доцільності. Загальні вимоги справедливості, що містяться у ст. 6 ЄКПЛ, 

застосовуються у провадженнях щодо всіх кримінальних справ: від 

найпростіших до найбільш заплутаних. Суспільним інтересом не можна 

виправдати використання доказів, здобутих шляхом підбурювання з боку 

поліції...» Із даною позицією можна було б не погодитись, якби Суд не зауважив 

наступне: «...Суд зазначає, що насамперед ця справа відрізняється від справи 

«Люді проти Швейцарії», у якій офіцер поліції був під присягою, слідчий суддя 

знав про його завдання і органи влади Швейцарії, поінформовані поліцією 

Німеччини, порушили кримінальну справу. Офіцер поліції виконував лише 

функції негласного агента...» [6]. Тобто, виходячи з цього, можна дійти висновку, 

що ЄСПЛ не заперечує проти використання негласних дій як засобів отримання 
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доказів причетності або непричетності підозрюваної особи до вчинюваних 

злочинів, проте ця сама межа між вчиненням провокації та проведенням 

негласних слідчих (розшукових) дій у відповідності до приписів норми статті 6 

ЄКПЛ так і не була встановлена, що ставить загалом під сумнів доказову 

діяльність органів досудового слідства. 

В науці дискусійним є питання стосовно поняття провокації злочину та 

законності її застосування як методу проведення контролю за вчиненням злочину. 

Наприклад, вчені Б. В. Здравомислов,  М. П. Кучерявий, О. Я. Свєтлов, О. Ф. 

Бантишев, С. А. Кузьмін та деякі інші вважають провокацію злочину 

підбурюванням до нього, «... провокатор повинен нести відповідальність як 

підбурювач до відповідного злочину...». І. А. Сластьон так виражає своє 

ставлення до провокації: «... тим самим провокатор є тим «спусковим гачком», 

який може зруйнувати подальше життя особи, яка піддалася на провокацію з 

різних причин: скрутне матеріальне становище, тяжка хвороба, тощо...» [7]. 

О. І. Альошина зазначає, що «... залишається відкритим питання про 

можливість застосування під час виконання спеціального завдання 

провокаційних засобів, пов’язаних зі схилянням організаторів або учасників 

організованих груп чи злочинних організацій до вчинення злочинів, але з метою 

попередження чи розкриття злочинної діяльності таких груп...» [8]. 

Погоджуючись із науковцем, можна акцентувати увагу на тому, що в деяких 

випадках провокація «... є єдиним або більш ефективним засобом виявлення 

злочинного наміру, запобігання більш тяжким злочинам, розкриття вчинених...» 

[8]. Слушно О. І.  Альошина вказує на те, що «... враховуючи специфіку 

діяльності організованих груп та злочинних організацій, які діють надзвичайно 

конспіративно та професійно, попередити їх злочинну діяльність інакше, ніж 

завдяки вчиненню провокаційних дій, іноді взагалі неможливо. При цьому не 

слід забувати, що підставою вчинення провокаційних дій є вимушеність 

використання таких засобів...» [8]. 

В іншій своїй статті авторка стверджує: «Відсутність механізму контролю 

та відповідальності стає основною причиною розповсюдження в державі 
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корупції та явища провокації. У багатьох випадках це призводить до 

благополучного уникнення кримінальної відповідальності винними особами. 

Саме тому правоохоронним органам доводиться докладати чимало зусиль для 

того, щоб виявити та довести винність «лжеслужбовців». Однак недосконалість 

кримінального законодавства призводить до неможливості такої боротьби. 

Можливо, саме тому правоохоронці нерідко використовують засоби та методи 

боротьби зі злочинністю, діючи за принципом «мета виправдовує засоби», у тому 

числі – й провокаційну діяльність...» [9]. Деякі науковці виправдовують 

застосування правоохоронними органами провокацій. Зокрема, професор В. 

Навроцький зазначив, що «... навіть з урахуванням наявності в КК норми про 

відповідальність за провокацію хабара відповідні дії працівників 

правоохоронних органів повинні визнаватися правомірними за умови, що 

хабарника неможливо виявити й знешкодити іншими засобами, а також, що 

заподіяна шкода є менш значною, ніж відвернута шкода...» [9].  

О. І. Альошина в  наголошує на тому, що «... дослідження показують, що в 

провокаційних діях обвинувачують будь-яку поліцейську службу, якій би державі 

вона не належала. У цьому зв’язку цілком закономірним є те, що проблеми 

встановлення значної різниці між легітимно проведеними операціями і 

операціями з елементами провокації виникають  у більшості країн світу...» [9]. 

На думку багатьох вчених, доцільним є визнання провокації злочину як 

крайнього заходу боротьби з корупцією та організованою злочинністю, що 

буквально сприймається на практиці. На думку Альошиної, «...враховуючи 

високий ступінь латентності певних злочинів, провокаційна діяльність виступає 

фактично єдиним ефективним засобом викриття суспільно небезпечної 

поведінки інших осіб...» [10]. Більше того, вона додає наступне: «... У теорії та 

практиці кримінального права постає цілком правомірне питання про можливість 

визнання провокації обставиною, що виключає злочинність діяння з боку 

провокуючої особи. Насамперед маються на увазі ті випадки, коли провокація, на 

думку окремих вчених, є єдиним або більш ефективним засобом виявлення 

злочинного наміру, запобігання більш тяжким злочинам, розкриття вчинених 
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кримінально караних діянь. Окреслене питання в першу чергу стосується 

провокаційної діяльності працівників правоохоронних органів та осіб, які 

співробітничають з ними на контрактній основі та впроваджуються у злочинне 

середовище...» [10]. 

Крім того, навіть ЄСПЛ у своєму рішенні «Раманаускас проти Литви» 

констатував той факт, що «...він усвідомлює, які труднощі виникають у поліції 

при пошуку та збиранні доказів під час виявлення та розслідування злочинів. 

Правоохоронні органи при виконанні своїх завдань все частіше змушені 

використовувати негласних агентів та інформаторів, вдаватися до негласних 

оперативно-розшукових заходів, зокрема для боротьби з організованою 

злочинністю й корупцією. Крім того, корупція стала основною проблемою у 

багатьох країнах, що засвідчує Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією. 

За змістом положень цього документа можна використовувати такі спеціальні 

слідчі методи, як діяльність негласних агентів, якщо це необхідно для збирання 

доказів у цій сфері, за умови непорушення прав і зобов’язань, які випливають із 

міжнародних багатосторонніх спеціальних конвенцій, наприклад стосовно прав 

людини. З огляду на це, використання спеціальних слідчих методів, зокрема 

негласних заходів, саме по собі не може порушити право на справедливий 

судовий розгляд справи. Проте у зв’язку з тим, що при здійсненні цих заходів 

виникає ризик підбурювання з боку поліції, межі їх застосування мають бути 

чітко визначені...» [5]. Проте, в цілому Суд, зазвичай, підтримує сторону захисту, 

при цьому презюмуючи її невинуватість. Незрозумілим залишається те, чому ним 

однобоко оцінюється принцип гуманності: адже, так, із одного боку, 

забезпечується весь перелік прав та гарантій переслідуваних осіб, проте, з іншого 

боку, ігноруються права та гарантії осіб, які потерпіли від злочинних діянь 

переслідуваної особи. А як, зокрема, зазначала Альошина, враховуючи високий 

рівень латентності злочинних діянь та високого рівня конспіративності 

злочинних організацій сучасності, крайнім, а іноді й єдиним засобом розкриття 

та відвернення кримінально караних діянь для правоохоронних органів 

залишається провокація. Отже, з огляду на вищезазначене, на нашу думку, 
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законодавцеві варто вирішити питання стосовно часткової та в розумних межах 

легалізації провокацій як засобу проведення негласних слідчих (розшукових) дій, 

тим самим розв’язавши руки правоохоронним органам у боротьбі зі злочинністю 

в умовах сучасності.    
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 ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА 
 

У статті розглянуто основоположні принципи міжнародного гуманітарного права. 

Досліджено загальні підходи до розуміння принципів міжнародного гуманітарного права. 

Здійснено класифікацію принципів міжнародного гуманітарного права. Надана 

характеристика найважливіших принципів міжнародного гуманітарного права.  Визначені 

проблеми і недоліки сучасного правового регулювання принципів міжнародного гуманітарного 

права. Доведена необхідність прийняття кодифікаційних змін.  

Ключові слова: міжнародне гуманітарне право, принципи, військовий конфлікт, 

система принципів міжнародного гуманітарного права, кодифікація принципів міжнародного 

гуманітарного права. 

 

В статье рассмотрены основополагающие принципы международного гуманитарного 

права. Исследованы общие подходы к пониманию принципов международного гуманитарного 

права. Осуществлена классификация принципов международного гуманитарного права. Дана 

характеристика наиболее важных принципов международного гуманитарного права. 

Определены проблемы и недостатки современного правового регулирования принципов 

международного гуманитарного права. Доказана необходимость принятия 

кодификационных изменений. 

Ключевые слова: международное гуманитарное право, принципы, военный конфликт, 

система принципов международного гуманитарного права, кодификация принципов 

международного гуманитарного права. 

 

The article deals with the fundamental principles of international humanitarian law. The 

general approaches to understanding the principles of international humanitarian law are 

investigated. The classification of the principles of international humanitarian law is carried out. The 

characteristic of the most important principles of international humanitarian law is given. The 

problems and disadvantages of modern legal regulation of the principles of international 

humanitarian law are determined. The need for adoption of codification changes is proved. 

Keywords: international humanitarian law, principles of military conflict, the system of the 

principles of international humanitarian law, codification of the principles of international 

humanitarian law. 

 

 

Постановка проблеми. Актуальність даного дослідження першочергово 

визначена тим, що за умов сьогодення  дедалі більш збільшується кількість 

збройних конфліктів. Особливо це стосується нашої держави, яка перебуває 

наразі на  етапі загостреного збройного конфлікту з Російською Федерацією.  

Остання, у свою чергу, у протиріч встановленим міжнародно-правовим нормам 

щодо правил ведення війни використовує доволі нестандартні форми ведення 

війни, на противагу усім встановленим принципам міжнародного гуманітарного 

права, що у свою чергу становить величезну загрозу миру та безпеці у всьому 

світі та являються серйозним викликом міжнародному гуманітарному праву.  



«ПРАВОВІ СИСТЕМИ». НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ. №№3/4. 2018 

34 
 

Видається, що нові принципи і норми міжнародного гуманітарного права 

будучи сформованими як в результаті позитивної (наприклад, на міжнародних 

конференціях) або негативної (в ході збройних зіткнень) практики держав-членів 

міжнародного співтовариства та ставши загальновизнаними, здатні відіграти 

роль правового бар’єру на шляху проявів свавілля і жорстокості в період 

збройних конфліктів. Таким чином, створення стрункої системи принципів, їх 

класифікація, що має прагматичне значення, представляє внутрішній позитивний 

потенціал і має істотне значення для ефективності міжнародного гуманітарного 

права в цілому. 

За таких умов, необхідність у дослідженні основоположних принципів 

міжнародного гуманітарного права та виділення їх у цілісну систему постає на 

сьогоднішній день актуальним завданням вітчизняної науки міжнародного 

права. 

Мета статті полягає у визначенні та характеристиці основоположних 

принципів міжнародного гуманітарного права та проблем, пов’язаних із 

систематизацією останніх у єдиний кодифікований акт. 

Стан наукової розробки досліджуваної проблематики. Слід відзначити, 

що проблематикою принципів міжнародного гуманітарного права у  

міжнародному праві наразі  активно займаються як українські, так і  зарубіжні 

вчені, серед яких особливо слід виділити таких вчених: В. Ю. Богданович, А. Я. 

Маначинський, С. Г. Бутенко, Л. Д. Тимченко, І. М. Жаровська, та ін.   Водночас, 

варто констатувати, що в умовах сьогодення, основні напрямки практичної 

реалізації вирішення проблем у сфері міжнародного гуманітарного  права  

досліджено  ще  недостатньо. 

Виклад  основного  матеріалу. Слід насамперед зазначити, що 

філософське розуміння поняття принципу (лат. Principium – початок, основа), як 

основне вихідне положення якої-небудь теорії, вчення, науки [6, с.845], 

зумовлює їхню соціальну значимість для становлення і розвитку міжнародного 

гуманітарного права як комплексної галузі міжнародного публічного права. 
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Дотепер в доктрині міжнародного гуманітарного права так і  не вироблені 

єдині підходи до розуміння, формулювання, і навіть класифікації цих принципів. 

Так, Д. Шиндлер і Д. Томан стверджують, що серед основних принципів 

міжнародного гуманітарного права головне і основне місце займає принцип 

розмежування збройних сил і цивільного населення, бо він окреслює коло осіб, 

які безпосередньо беруть участь в бою, проти яких можуть бути застосовані акти 

збройного насильства [9]. Підтримуючи А. Федросса лише в кількісному 

визначенні принципів, Г. Лаутерпахт вважав, що розвиток права збройних 

конфліктів відбувається на основі трьох, але інших номінальних принципів, що 

мають своє розширювальне тлумачення: 1) принцип необхідності - тлумачиться 

в тому аспекті, що воюючі вправі застосовувати тільки такі засоби насильства, 

які потрібні для досягнення військової мети – підкорення противника; 2) 

принцип гуманності – припускає, що воюючі зобов'язані застосовувати лише такі 

засоби і методи насильства, які є необхідними для ураження противника; 3) 

принцип лицарства – передбачає, що воюючі повинні виявляти взаємну повагу і 

благородство [11, с.54]. 

Досить цікаву систему принципів міжнародного гуманітарного права, 

причому, що спирається на наведену вище характеристику самого міжнародного 

гуманітарного права, пропонують Л.І. Савинський і А.І. Полторак. Вони 

включають до неї: принцип гуманізації сфери збройної боротьби; принцип 

неприпустимості застосування варварських і нелюдських засобів ведення 

збройної боротьби; принцип захисту жертв війни та мирних об'єктів; принцип 

рівного ставлення з учасниками збройного конфлікту і заборони їх 

дискримінації; принцип чесності і сумлінності у виборі методів ведення збройної 

боротьби; принцип відповідальності учасників збройних конфліктів за військові 

злочини [7, с.132]. 

Поділяючи думку М. Богинська, І.П. Блищенко вважає, що перевагу в 

цьому питанні слід віддати системі принципів пропонованої саме цим автором, 

який виходить з сучасного розуміння завдань міжнародного гуманітарного 

права. Вона вважає, що в систему принципів міжнародного гуманітарного права 
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повинні входити наступні принципи: принцип гуманності; принцип обмеження 

воюючих у виборі засобів і методів ведення війни; принцип чесності і 

сумлінності у виборі засобів і методів ведення військових дій; принцип захисту 

цивільного населення; принцип захисту жертв війни та принцип захисту мирних 

об'єктів; принцип військової необхідності; принцип пропорційності [10, с.90]. 

Найбільш вдалою і позбавленою зазначених недоліків, представляється 

досить детальна, також містить елементи класифікації, система принципів, 

пропонована І.М. Арцібасовим. Він виділяє наступні групи принципів: а) 

загальні принципи (принцип гуманізму, принцип неприпустимості 

дискримінації; принцип відповідальності за порушення норм і принципів 

міжнародного гуманітарного права); б) принципи, що регулюють засоби і методи 

збройної боротьби (принцип обмеження воюючих у виборі засобів збройної 

боротьби; принцип розмежування військових і цивільних об'єктів; принцип, що 

забороняє застосовувати недозволені засоби ведення збройної боротьби; 

принцип, що забороняє застосовувати зброю, які заподіюють зайві страждання); 

в) принципи захисту учасників збройної боротьби, а також цивільного населення 

(принципи захисту законних прав комбатантів; принципи, що регулюють захист 

невід'ємних прав цивільної особи під час озброєного конфлікту) [5, с.134]. 

Виходячи з аналізу вищевикладеного, стає очевидним, що існує ряд 

принципів міжнародного гуманітарного права, які виділяють практично всі 

автори. До них, перш за все, відносяться: принцип гуманності, принцип 

обмеження воюючих у виборі засобів і методів ведення збройних дій, принцип 

захисту учасників і жертв збройних конфліктів, а також цивільного населення, і, 

звичайно ж, принцип відповідальності.   

Слід першочергово відзначити, що  норми і принципи міжнародного 

гуманітарного права як самостійної галузі міжнародного публічного права 

закріплені в Гаазьких конвенціях 1907 р. та Женевських    конвенціях 1949 р., а 

також у  Додаткових протоколах до них 1977 р., положення яких  мають 

загальний, універсальний характер і є обов’язковими для  дотримання і 

виконання державами-учасницями; у формуванні системи джерел міжнародного 
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гуманітарного права найважливішу роль відіграв звичай, унаслідок якого 

знайшли своє закріплення  правила  поведінки  комбатантів. 

Принципи  міжнародного гуманітарного права мають системний характер 

і разом з його нормами утворюють не тільки певну єдність, але й, у свою чергу, 

ведуть до виникнення системності норм   міжнародного гуманітарного права, як   

специфічної галузі міжнародного публічного права [5, с.76]. 

Так, до таких міжнародних принципів наука міжнародного права наразі 

відносить:  

1) принцип гуманності, що забороняє воюючим сторонам застосовувати 

військове насильство, яке не виправдується військовою необхідністю. Він 

охоплює всі сфери збройної боротьби, що стосуються як засобів і методів її 

ведення, так і засобів і  методів захисту жертв війни;  

2) принцип неприпустимості дискримінації, зобов’язуючого воюючі 

сторони звертатися з індивідами, які користуються заступництвом гуманітарних 

конвенцій, при  будь-яких обставин без будь-якої різниці на основі характеру або 

походження збройного конфлікту, на  основі причин, які воюючі сторони 

приводять в своє виправдання або посилаються на них, без будь-якої  

дискримінації з причин раси, кольору шкіри, релігії, статі, майнового стану; 

 3) принцип відповідальності за порушення норм міжнародного права, що 

включає: а) міжнародно-правову відповідальність держав, б) кримінальну 

відповідальність фізичних осіб;  

4) принцип обмеження воюючих у виборі засобів і методів збройної 

боротьби; 

5) принцип розмежування військових і цивільних об’єктів; 

6) принцип захисту учасників збройної боротьби, а також цивільного 

населення [8, с. 211]. 

Слід констатувати, що саме дані  принципи узагальнюють норми 

міжнародного гуманітарного права, вказуючи при цьому на основну 

спрямованість   регулювання  міжнародною  спільнотою  військових   дій.  
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З метою проведення системного аналізу цих конституюють принципів 

міжнародного гуманітарного права, що володіють інституційно-

функціональними характеристиками, представляється необхідним, коротко 

охарактеризувати кожен з них. 

 Основну роль принципу гуманності для всіх принципів міжнародного 

гуманітарного права і його значення в даній системі права визнають майже всі 

представники доктрини даної галузі міжнародного права. І такий підхід, 

думається, є обґрунтованим. Адже міжнародне гуманітарне право, фактично, не 

в змозі ні відбити, ні передбачити всіх обставин, які можуть виникнути і 

проявитися в ході військових дій, і тому, всі випадки, не охоплені конкретної 

нормою міжнародного права, все-таки підлягають регулюванню принципами 

міжнародного права, що випливають з звичаєвого права, з гуманності і вимог 

суспільної свідомості. Тобто, якщо виникнуть які-небудь фактичні обставини, не 

врегульовані наявними нормами міжнародного гуманітарного права, вони 

повинні все одно перебувати «під ковпаком» його загальних принципів, і на 

основі останніх повинні підлягати преюдиціальності (до правовому) 

врегулювання. Саме в такому заповненні правових прогалин в системі норм 

міжнародного гуманітарного права нам бачиться практичне значення і 

застосування принципу гуманності, який на практиці фактично охоплює всі лінії 

поведінки учасників збройного конфлікту, його модифікації, індивідуальні та 

організаційні форми. Конвенційної, договірно-правовою основою цього 

принципу є кілька міжнародно-правових актів: Гаазька конвенція 1907 року [1], 

Женевські конвенції 1949 року [4] і Додаткові протоколи 1977 року [2;3]. 

Зміст принципу обмеження воюючих у виборі засобів ведення військових 

дій, розкривається етимологічно і конкретизується в загальних і спеціальних 

нормах, що забороняють застосовувати певні види зброї. Причому, якщо до 

спеціальних норм відносяться норми, які включені в міжнародні договори і 

забороняють застосовувати конкретні види зброї, то загальні норми – 

зобов’язують воюючих не застосовувати зброю, яке: а) діє не вибіркову, тобто 
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проти як військових, так і цивільних об’єктів; б) заподіює зайві ушкодження і 

страждання; в) має зрадницький характер [9, с.86]. 

Далі, принцип захисту учасників збройних конфліктів, жертв збройних 

конфліктів і цивільного населення. Цей принцип, що носить явно виражений 

системний характер, або ці принципи (окремо або об’єднані в один загальний 

принцип) досить широко визнаються в доктрині міжнародного гуманітарного 

права, хоча є розбіжності, як щодо його (їх) термінологічної характеристики, так 

і обсягу. Слід зазначити, що норми міжнародного гуманітарного права досить 

широко і детально регулюють захист цивільного населення, жертв війни та 

учасників збройних конфліктів. Мова про це йде в ст.ст. 12, 16 третьої 

Женевської конвенції 1949 р. ст. 13 четвертої Женевської конвенції 1949 р. ст.ст. 

48, 50 Додаткового протоколу I 1977 р. та ін. 

Щодо принципу відповідальності, то основним проблемним питанням тут 

є відповідальність держав. Необхідно вказати на те, що і в цій сфері діє вказаний 

принцип [5, с.77]. Доцільно зазначити, що цей принцип базується на ряді 

конкретних норм, що встановлюють відповідальність за порушення відповідних 

міжнародно-правових приписів. Такі норми містяться в Гаазькому положенні 

про закони і звичаї сухопутної війни, наприклад, в ст. XLI, LVI, в Женевських 

конвенціях 1949 г. Дія цього принципу поширюється на всіх суб’єктів-учасників 

збройного конфлікту, включаючи і фізичних осіб, для яких настає кримінальна 

відповідальність. 

Отже, основні принципи міжнародного гуманітарного права є досить 

однозначними та відповідають базовим нормам, які встановлюють, що особи, які 

не беруть участі (або припинили брати участь) у воєнних діях, мають право на 

гуманне ставлення до них та повинні бути максимально захищеними. Ті ж самі 

вимоги щодо захисту поширюються на об'єкти, які перебувають у власності цих 

осіб (також на інші об'єкти, які не є воєнними цілями, або з інших причин 

користуються правом на захист). З часом кількість осіб, які перебувають під 

захистом, збільшилася. На даний час Женевські конвенції захищають:  

комбатантів на полі бою та на морі, які склали зброю; комбатантів, які 
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припинили брати участь у воєнних діях, тобто не можуть виконувати свої 

військові обов'язки через хворобу або поранення; військовополонених, тобто тих 

комбатантів, які знаходяться в полоні ворожих збройних сил; цивільних осіб, які 

не беруть участі у воєнних діях; осіб, які виконують специфічні обов'язки, 

наприклад, персонал лікарень, медичний та духовний персонал, а також 

працівники гуманітарних організацій. Існують загальні норми щодо захисту, які 

застосовуються до всіх цивільних осіб, та спеціальні норми, які захищають 

жінок, дітей, осіб похилого віку та інших осіб, які перебувають під захистом 

[3;4]. 

Висновки та пропозиції.  Таким чином, слід констатувати, що  принципи 

міжнародного гуманітарного права сформульовані і закріплені в міжнародно-

правових актах багатостороннього характеру, а отже, вони мають обов’язковий 

характер для держав, які їх підписали. Наразі міжнародне гуманітарне право не 

містить кодифікованої системи основних принципів.  

Принципи міжнародного гуманітарного права володіють системним 

характером і разом з його нормами утворюють не тільки певну єдність, а й, своєю 

чергою, ведуть до виникнення системності норм міжнародного гуманітарного 

права, як специфічної галузі міжнародного публічного права. 

Таким чином, правове регулювання, яке застосовується у випадку 

збройних конфліктів являє собою сукупність правових принципів і норм, що 

регулюють відносини між воюючими та нейтральними державами. За 

допомогою правового регулювання збройних   конфліктів здійснюється вплив на 

воюючі держави, а також на всі категорії учасників збройних конфліктів, 

характеризуються види  цих  явищ та  надається їм відповідна  правова оцінка.  
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ДО ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ЖІНОК ВІД РІЗНИХ ФОРМ 

ДИСКРИМІНАЦІЇ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ  

 
В статті досліджуються основні питання щодо міжнародно-правових засобів 

захисту прав жінок в міжнародному праві, які, своєю чергою, є проблемою всього 

міжнародного співтовариства в «контексті прав людини» і розглядаються шляхи 

знаходження вирішення цих проблем. У статті аналізуються міжнародно-правові проблеми, 

пов'язані з боротьбою проти різних форм дискримінації стосовно жінок. 

Ключові слова: права жінок, права людини, міжнародно-правове регулювання, 

рівність, ліквідація дискримінації тощо.  

 

В статье исследуются основные вопросы международно-правовых средств защиты 

прав женщин в международном праве, которые, в свою очередь, является проблемой всего 

международного сообщества в «контексте прав человека» и рассматриваются пути 

нахождения решения этих проблем. В статье анализируются международно-правовые 

проблемы, связанные с борьбой против различных форм дискриминации в отношении 

женщин. 

Ключевые слова: права женщин, права человека, международно-правовое 

регулирование, равенство, ликвидация дискриминации и тому подобное. 

  

The article examines the main issues regarding the international legal means of protecting 

women's rights in international law, which, in turn, is a problem for the entire international 

community in the context of human rights and addresses ways of finding solutions to these problems. 

The article analyzes the international legal problems connected with the struggle against various 

forms of discrimination against women. 

Key words: women's rights, human rights, international legal regulation, equality, elimination 

of discrimination, etc. 

 

Постановка проблеми. Проблеми, пов'язані з боротьбою міжнародної 

спільноти з різними формами насильства щодо жінок, є частиною загальної 

проблеми викоренення нерівності та дискримінації щодо жінок у суспільстві. 

Дана проблема залишається надзвичайно актуальною, тому вона постійно є 

однієї з ключових у порядках денних форумів, що організовуються під егідою 

ООН. Свідченням цього було створення у рамках функціональних органів 

правозахисної системи ООН ще в 1946 році Комісії щодо становища жінок, яка 

була створена наряду з Комісією ООН з прав людини. 

В сучасній політичній науці існує чимало наукових праць, присвячених 

правам жінок, формуванню та реалізації політики стосовно цих прав. Ці 

проблеми є об'єктом досліджень таких вчених, як П.П. Глущенко, Д.І. 
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Балібалова, В.А. Карташкин, Е.А. Лукашева. Однак проблема прав жінок у 

сучасному світі потребує подальших наукових досліджень.  

Мета статті полягає в тому, щоб на основі системного вивчення і 

узагальнення відповідної наукової літератури та нормативно-правової бази 

здійснити аналіз прав жінок, виявивши при цьому основні дискримінаційні 

проблеми. 

Виклад основного матеріалу. Положення про рівність жінок у суспільстві 

були закріплені в Статуті ООН та Загальній декларації прав людини 1948 р. В 

преамбулі Статуту ООН закріплено твердий намір держав ООН «утвердити віру 

в рівноправність чоловіків і жінок». Всі відповідні положення Статуту ООН, 

закріплюючі обов'язки держав здійснювати співробітництво у сприянні та 

розвитку дотримання прав людини та основних свобод, без будь-якої 

дискримінації, спрямовані також на захист жінок від будь-якої форми 

дискримінації. Всесвітня декларація прав людини прийнята і затверджена 

резолюцією Генеральної Асамблеї від 10 грудня 1948 р. підкреслює, що людина 

володіє усіма правами і свободами, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, 

мови, релігії, політичних або інших вподобань, національного або соціального 

походження [2. С. 39]. Дані положення Всесвітньої декларації прав людини 

повністю застосовані і відносно жінок. 

До цього часу склалася міцна міжнародно-правова основа забезпечення 

прав жінок та захист їх прав у разі порушень. На цій основі закладені наступні 

міжнародно-правові акти. Важливим з огляду на актуальність міжнародно-

правового регулювання захисту прав жінок, є правовий аналіз основних норм 

Конвенцій в даній сфері. 

Так, Конвенція щодо рівного заробітку чоловіків та жінок за працю рівної 

цінності (прийнято в рамках МОП від 29 червня 1951 року і вступила в силу 23 

травня 1953 року). В цій Конвенції вперше було приділено міжнародно-правове 

значення визначення ставки винагороди за працю рівної цінності без 

дискримінації за ознакою статі. Це відображено в ст. 1 Конвенції, де 

визначається терміни «винагорода» та «рівний заробіток чоловіків та жінок за 
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працю рівної цінності». Термін «винагорода» включає в себе звичайну, основну 

або мінімальну заробітну плату та будь-яку іншу винагороду, що надається 

прямо або опосередковано, у грошах або у власності підприємця, людині, що 

працює і виконує  будь-яку роботу; термін «рівна винагорода чоловіків та жінок 

за працю рівної цінності» відноситься до ставки заробітної плати, визначеної без 

дискримінації за ознаками статі [4]. 

Окремої уваги заслуговує Конвенція про політичні права жінок (прийнята 

Генеральною Асамблеєю ООН від 20 грудня 1952 року і вступила в силу 7 липня 

1954 року). Ця Конвенція вирівняла політичні права жінок і чоловіків. 

Відповідно до її норм, жінкам на рівних з чоловіками умовах, без будь-якої 

дискримінації, належать права: голосувати на всіх виборах, на рівних з 

чоловіками умовах, без будь-якої дискримінації, обиратися у всі встановлені 

національним законодавством установи, що вимагають публічних виборів, 

займати посади на суспільно-державній службі і виконувати всі суспільно-

державні функції, встановлені національним законом [7. С. 256]. 

Конвенція про згоду на вступ до браку, мінімальний шлюбний вік та 

реєстрацію браку (прийнято Генеральною Асамблеєю ООН від 10 грудня 1962 

року і вступила в силу 9 грудня 1964 року). В преамбулі Конвенції 

підкреслюється, що всі держави повинні прийняти всі належні заходи щодо 

скасування застарілих законів і практик шляхом забезпечення повної свободи 

вибору подружжя, повного звільнення дітей від шлюбу, заборони попередніх 

домовленостей про видачу заміж дівчат, що не здобули статевої зрілості, 

встановлення належних наказів та введення реєстру актів громадянського стану 

або іншого реєстру, в якому реєструються всі шлюби. Таким чином, не 

допускається укладання браку без повного та вільного погодження обох сторін, 

яке повинно бути викладено особисто і відповідно до закону у присутності 

представника влади, що має право на оформлення браку, та в присутності свідків. 

Данна Конвенція має важливе значення для захисту прав жінок, оскільки саме 

жінки частіше стають жертвами браків проти волі [5]. 
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Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права від 16 

грудня 1966 р. Комітет з економічних, соціальних та культурних прав на 

тридцять четверту сесію в 2005 році прийняв Зауваження загального характеру 

по ст. 3 Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права [9]. 

Рівність застосування для чоловіків і жінок прав людини є одним з 

основоположних принципів, який визнається міжнародним правом і 

закріплюється у головних міжнародних договорах про права людини. 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права забезпечує 

захист прав людини, які мають фундаментальне значення для людської гідності. 

Зокрема, в ст. 3 Пакт передбачає рівне для чоловіків та жінок право 

користуватися правами, передбаченими у Пакті. В основі даного положення 

покладено п. 3 ст. 1 Статуту ООН і ст. 2 Загальної декларації прав людини [8. с. 

151]. 

Комітет вважає, що держави повинні приділяти особливу увагу жінкам 

старшого віку, які присвятили все своє життя або його частину турботам про 

сім'ю, при цьому не займаючись жодною оплачуваною діяльністю, яка дає їм 

право на одержання пенсії за старість, а також не мають права на отримання 

пенсій у випадках втрати годувальника. Такі жінки часто виявляються в 

критичній ситуації [8. с. 48]. 

У рамках Комісії по положенню жінок був розроблений проект декларації, 

яка була прийнята 7 листопада 1967 року Генеральною Асамблеєю ООН під 

назвою «Декларація про ліквідацію дискримінації щодо жінок». При розробці та 

прийнятті положень Декларації різкі розбіжності викликали ст. 6 про рівність у 

питаннях шлюбу та сімейних відносин і ст. 10 щодо трудових відносин. В ст. 6 

Декларації говориться: «Без шкоди для збереження єдності  сім'ї, яка 

залишається основним осередком будь-якого суспільства, повинні бути прийняті 

всі відповідні заходи, головним чином законодавчі, для забезпечення того, щоб 

зарубіжні та незаміжні жінки мали рівні з чоловіками права в області 

громадянського права, зокрема: 
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 право на придбання та наслідування власності, а також на управління, 

користування та розпорядження нею, включаючи власність, придбану в період 

шлюбу; 

 право на рівну дієздатність; 

 однакові з чоловіками права у відношенні законодавства про пересування 

особи»[3]. 

В п. 2 ст. 10 зазначається таке: «Для запобігання дискримінації у 

відношенні жінок, що перебувають у шлюбі або вагітності та для забезпечення 

їх ефективного права на роботу повинні бути прийняті відповідні заходи для 

запобігання звільненню їх від роботи в разі вступу в шлюб або вагітності та для 

надання оплачуваної відпустки у зв'язку вагітністю з гарантією повернення на 

попередню роботу та забезпечення необхідних видів соціальних послуг, 

включаючи можливості догляду за дітьми»[3]. 

18 грудня 1979 р. Генеральною Асамблеєю ООН було прийнято Конвенцію 

про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (вступила в силу 3 вересня 

1981 р.). В преамбулі Конвенції зазначено, що дискримінація жінок порушує 

принципи рівності та поваги прав людини, перешкоджає участі жінки нарівні з 

чоловіком у політичному, соціальному, економічному та культурному житті 

країни, заважає росту благополуччя суспільства та сім'ї та ще більше ускладнює 

повне розкриття можливостей жінок на благо країн і людства. Стаття 1 Конвенції 

дає вичерпне визначення дискримінації, яка застосовується до всіх положень 

Конвенції. В ст. 1 детально роз'яснюється суть дискримінації щодо жінок. До 

такої дискримінації приводить будь-яка різниця в зверненні за ознакою статі, 

яке: 

- умисно або ненавмисно завдає шкоди жінкам; 

- заважає суспільству визнати права жінок, як у приватній, так і в 

громадській сфері; 

- заважає жінкам користуватися своїми визнаними правами людини та 

основними свободами. 
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Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок, який здійснює контроль за 

виконанням державами-учасниками Конвенції зобов'язань, у своїй рекомендації 

№ 12 від 1989 року пропонує державам-учасникам включити в свої періодичні 

доповіді інформацію з таких питань, як: діючі законодавчі акти, що захищають 

жінок від усіх форм насильства в повсякденному житті (статеве насильство, 

насильство в сім'ї, сексуальні утиски на роботі тощо); інші прийняті заходи щодо 

викорінення насилля; наявність служб допомоги жінкам, які стали жертвами 

грубого поводження або насилля; статистичні дані про будь-які акції насильства 

щодо жінок, що стали жертвами насильства [8]. 

В ст. 10 Конвенції визнається, що рівність у галузі освіти є основою для 

здійснення жінками їх прав у всіх сферах: на робочому місці, в кругу сім'ї і в 

суспільстві в цілому. Саме за допомогою освіти можна викорінити ті традиції та 

представлення, які посилюють нерівність між чоловіками та жінками, і сприяти 

тим самим ліквідації легітимності дискримінації, що переходить від одного 

покоління до іншого [10]. 

Звернемо увагу на доступ до медичного обслуговування. Адже це  одна з 

спільних проблем, яка зачіпає жінок, чоловіків та дітей у багатьох країнах світу. 

Відповідно до ст. 12 Конвенції саме жінки, внаслідок їх несумлінного становища 

та особливої уразливості, стикаються з безліччю перешкод у отриманні 

адекватного медичного обслуговування. В зв'язку з цим п. 1 ст. 12 Конвенції 

конкретно наказує державам забезпечувати на основі рівності чоловіків і жінок 

доступ к медичному обслуговуванню. Це передбачає усунення всіх юридичних 

та соціальних бар'єрів, які можуть перешкоджати або запобігати жінкам у повній 

мірі користуватися наданими медичними послугами. 

В п. 2 ст. 12 Конвенції визнається, що жінки потребують додаткового 

обслуговування та уваги під час вагітності та післяпологовому періоду. Держави 

повинні визнати потребу жінок, що надають та отримують медичне 

обслуговування в цей період, і забезпечити їм доступ до відповідних медичних 

послуг та ресурсів, включаючи адекватне харчування до і після вагітності [10]. 
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Стаття 16 Конвенції стосується проблеми дискримінації жінок у сфері 

особистого життя, включаючи дискримінацію в області законодавства про сім'ю. 

У багатьох випадках жінка піддається дискримінації в її власному будинку з боку 

її чоловіка, членів сім'ї та оточення. У деяких суспільствах молодих жінок або 

дівчат змушують вступати в шлюб по розрахунку. В багатьох країнах світу 

одруженим жінкам заборонено брати участь на рівноправній основі у вирішенні 

питання про кількість дітей, їх виховання. Навіть у тих країнах, де жінки 

користуються великим впливом у своїй сім'ї,  стереотипи щодо ролі матері сім'ї 

та домогосподарки можуть заважати їм займатися професійною діяльністю поза 

домом або брати участь у прийнятті важливих рішень нарівні з чоловіками [10]. 

Серед проблем, пов'язаних із захистом жінок від різних форм 

дискримінації, особлива увага світової спільноти звертається до проблеми 

насильства в сім'ї, яка, на жаль, широко поширена в різних державах. Хоча в ст. 

16 Конвенції конкретно не говориться про насильство в сім'ї, Комітет з ліквідації 

дискримінації щодо жінок ясно зазначив, що насильство та жорстоке 

поводження в сім'ї відносяться до порушень прав людини, на які слід звернути 

увагу держав. 

Відповідно до ст. 2 Декларації насилля відносно жінок охоплюють 

наступні випадки, але не обмежуються ними: 

а) фізичне, статеве та психологічне насильство, яке має місце в сім'ї, 

включаючи нанесення побоїв, примушення до пологів у відношенні дівчат у 

сім'ї, насильство, пов'язане з приданим, зловживання жінкою чоловіком, 

пошкодження жіночих статевих органів та інші традиційні види практики, що 

завдають шкоди жінкам, позашлюбне насильство та насильство, пов'язане з 

експлуатацією; 

б) фізичне, статеве та психологічне насильство, яке має місце в суспільстві 

в цілому, включаючи рабство, пологові примушення, статеве затримання та 

залякування на роботі, в навчальних закладах та в інших місцях, торгівля 

жінками та примушення до проституції; 
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с) фізичне, статеве та психологічне насильство з боку або при сприянні 

держави, де б воно не відбувалася. 

Слід зазначити, що конвенційне закріплення цих положень відбулось в 

2011 році прийняттям Конвенції Ради Європи «Про запобігання і боротьбу з 

насиллям щодо жінок та домашнього насильства». Конвенція, прийнята в 

Стамбулі усіма 47 країнами - членами Ради Європи 11 травня  2011 року, стала 

першою європейською угодою, спрямованою саме на боротьбу з насильством 

над жінками та домашнім насильством. У ній сформульовані мінімальні 

стандарти запобігання, забезпечення захисту і кримінального переслідування, а 

також розробки комплексної політики. Країни, що ратифікували цю угоду, 

зобов'язані захищати і підтримувати постраждалих від видів насильства. Вони 

повинні також створювати гарячі лінії, притулки, надавати медичну, 

психологічну та правову допомогу. 

Висновки та пропозиції. Отже, слід констатувати, що наразі існує 

необхідність прийняти наступні термінові заходи щодо попередження 

дискримінації стосовно жінок: 

 створення комплексної та всеосяжної законодавчої бази, яка забезпечить 

досить повне охоплення різноманітних форм насильства щодо жінок; 

 сприяти узгодженню національних законодавчих актів про криміналізацію 

дій насильства щодо жінок; 

 сприяти створенню в засобах масової інформації позитивного образу 

чоловіків та жінок як повноправних партнерів, що об'єднують виховання своїх 

дітей, та боротися з спробами масової інформації в негативному світлі 

представляти жінок і дівчаток; 

 займатися дослідженнями та розробкою політики та програм, призначених 

змінити ставлення та поведінку осіб, що здійснюють акти насильства щодо жінок 

у сім'ї та суспільстві. 
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ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІСТ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 
В статті досліджуються питання становлення та розвитку міжнародного права 

навколишнього середовища як галузі міжнародного публічного права. Аналізуються фактори 

розвитку науки міжнародного права навколишнього середовища у їх хронологічній 

послідовності. Крім того, в статті визначається роль і значення діяльності ООН в 

контексті міжнародних природоохоронних заходів. 

Ключові слова: міжнародне право навколишнього середовища, ООН, охорона 

навколишнього середовища, міжнародне співробітництво, міжнародно-правове регулювання 

тощо. 

 

В статье исследуются вопросы становления и развития международного права 

окружающей среды как отрасли международного публичного права. Анализируются 

факторы развития науки международного права окружающей среды в их хронологической 

последовательности. Кроме того, в статье определяется роль и значение деятельности 

ООН в контексте международных природоохранных мероприятий. 

          Ключевые слова: международное право окружающей среды, ООН, охрана 

окружающей среды, международное сотрудничество, международно-правовое 

регулирование и тому подобное. 

 
The article deals with the issues of the formation and development of international 

environmental law as an area of international public law. The factors of development of science of 

international environmental law in their chronological sequence are analyzed. In addition, the article 

defines the role and significance of the UN activities in the context of international environmental 

measures. 

            Key words: international environmental law, UN, environmental protection, international 

cooperation, international legal regulation, etc. 

 

 

Постановка проблеми. Проблема охорони навколишнього середовища 

засобами міжнародного права набуває науково-практичного еколого-правового 

характеру, який, в кінцевому рахунку, стає очевидним для формування та 

реалізації екологічних прав людини. Дана проблема залишається надзвичайно 

актуальною, тому вона постійно є однією з ключових у порядках денних 

форумів, що організовуються під егідою ООН.  Міжнародне співробітництво в 

галузі охорони навколишнього середовища зародилося на початку минулого 

століття, але довгий час носило хаотичний характер, стосувалося охорони 

окремих природних об'єктів, ґрунтувалося тільки на двосторонніх заходах. 
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Першим значним багатостороннім природоохоронним заходом в цій області слід 

вважати конференцію з міжнародної охорони природи, що відбулася 17-19 

листопада 1913 року в Берні (Швейцарія). 

Мета статті полягає у тому, щоб на основі системного вивчення і 

узагальнення відповідної наукової літератури та нормативно-правової бази 

здійснити аналіз та знайти шляхи вирішення проблем із охорони навколишнього 

середовища. 

         Виклад основного матеріалу. Процес формування міжнародного права 

знаходить своє відображення в правовій науці. Ще в 1970 р. дослідники 

підкреслювали, що «міжнародна охорона природи все більше розвивається як 

міжнародно-правова галузь, тобто як сукупність норм універсального 

міжнародного права, що сприяють встановленню на основі принципу мирного 

співіснування єдності дій держав по відношенню до природи». За визначенням 

В.А. Чичваріна «Міжнародно-правова охорона природи є не тільки сукупністю 

певних діючих принципів і норм, а й однією з галузей науки міжнародного 

права». 

Формування та наявність суспільної потреби «в теоретичній оцінці і 

офіційне визнання розвитку такого підвиду міжнародного права, як права 

захисту навколишнього середовища або права охорони природи, екологічного, 

енвайроментального права» стало констатацією цього факту. 

У своєму вступному слові до інструкції по здійсненню Орхуської 

Конвенції колишній генеральний секретар ООН Кофі Аннан писав: «Наступ 

нового тисячоліття дасть нам привід задуматись над тим, що хорошого вдалося 

зробити людям за минулу тисячу років, і в чому вони допустили помилки, а 

також над тим, які завдання чекають нас попереду в цю нову, ще більш 

взаємозалежну епоху людської історії. Хоча багато які з наших сьогоднішніх 

турбот можуть здатися – якщо заглядати так далеко вперед – цілком буденними, 

проте мета сталого, рівноправного і екологічно збалансованого розвитку набуває 

навіть ще більшого значення, оскільки від нього залежить збереження самого 

життя на землі». 
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Слід зазначити, що підвищення ролі міжнародного співробітництва в сфері 

охорони навколишнього середовища ґрунтується на розумінні двох головних 

умов подальшого існування людської цивілізації: обмеженості простору і 

ресурсів біосфери. Серед соціальних чинників позитивного характеру слід 

особливо виділити право людини на здорове сприятливе навколишнє 

середовище, що впевнено формується в багатьох країнах та послідовно 

закріплюється не тільки в міжнародно-правовій нормі, але й в національному 

законодавстві, наприклад, норми Конституції Вірменії («Держава забезпечує 

охорону і відтворення навколишнього середовища, раціональне використання 

природних ресурсів»(ст.10), «Кожен має право жити в навколишньому 

середовищі, що сприяє його здоров'ю та добробуту, зобов’язаний особисто і 

спільно з іншими особами охороняти і покращувати навколишнє середовище. 

Посадові особи несуть відповідальність за приховування екологічної інформації 

або відмову від її надання» (ст.33.2), «Основними завданнями держави в 

економічній, соціальній і культурній сферах є: здійснення політики, що 

забезпечує екологічну безпеку нинішніх і майбутніх поколінь»(ст.48.10)). 

Стаття 50 Конституції України проголошує: «Кожен має право на безпечне 

для життя і здоров'я довкілля». 

Таким чином, підвищення якості життя, в тому числі поліпшення 

навколишнього середовища, стає стратегічним напрямком міжнародно-правової 

екологічної політики, що, в результаті міжнародного співробітництва, 

реалізується в національній еколого-правовій політиці. Об'єктивною 

передумовою розширення міжнародно-правового регулювання охорони 

навколишнього середовища служить розвиток самої екологічної науки. 

Вивчення взаємодій в природному середовищі, аналіз найбільш характерних 

видів порушення екологічного балансу дозволяє створити необхідне природно-

наукове обґрунтування для розробки міжнародних угод в галузі боротьби з 

забрудненням, знищенням навколишнього природного середовища, збережені 

багатьох  видів тваринного і рослинного світу, що знаходяться під загрозою 

зникнення, охорони озонового шару, регулювання впливу на клімат і ін.[1]  
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Міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища 

зародилося на початку минулого століття, але довгий час носило хаотичний 

характер, стосувалося охорони окремих природних об'єктів, ґрунтувалося тільки 

на двосторонніх заходах. Першим значним багатостороннім природоохоронним 

заходом в цій області слід вважати конференцію з міжнародної охорони природи, 

що відбулася 17-19 листопада 1913 року в Берні (Швейцарія) [ 9 с. 256]. 

У 1848р. був створений Міжнародний Союз охорони природи. У 1962 році 

питання про охорону природи в зв'язку з розвитком економіки вперше було 

розглянуто на сесії Генеральної Асамблеї ООН. Питання охорони природи 

з’явилося в програмах діяльності ряду органів і спеціалізованих установ ООН, 

таких, як ЮНЕСКО, ЄЕК, ФАО, ВООЗ, і багатьох інших. 

В даному процесі важливе значення має розкриття поняття та змісту 

міжнародно-правової охорони навколишнього середовища. 

Міжнародно-правові норми, що регулюють відносини держав з приводу 

навколишнього середовища, розглядаються як відособлена сукупність норм, 

цілей, зміст і предмет яких мають специфічну особливість порівняно з іншими 

категоріями норм. Дана сукупність норм як частина загального міжнародного 

права формувалася і розвивається на основі і в повній відповідності з 

загальновизнаними принципами міжнародного права. Одночасно зазначена 

сукупність містить ряд спеціальних принципів, що відображають особливості 

міжнародних відносин у сфері охорони навколишнього середовища та 

природокористування. Ці норми-принципи викристалізувались в процесі 

формування міжнародних урядових і неурядових організацій. Для міжнародного 

екологічного права, як наймолодшого та найбільш еволюційного у темпах 

розвитку, включені ті наукові дослідження в галузі охорони навколишнього 

середовища, які трактують зміст правових норм про охорону навколишнього 

середовища, мають особливе значення. [5] Дані дослідження дозволяють 

виявити нові, сформовані в процесі життєдіяльності загрози навколишньому 

середовищу і визначити, виходячи з їх змісту, подальші напрямки 

природоохоронної діяльності. Специфіка наукових досліджень правового 
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забезпечення даної сфери суспільних відносин протягом останніх десятиліть 

може бути роз'яснена рядом факторів, які будуть розглянуті далі в послідовності, 

що покаже їхню соціальну значимість для розвитку науки міжнародного права 

навколишнього середовища. [9] 

Перейдемо до виокремлення послідовності факторів розвитку науки 

міжнародного права навколишнього середовища. 

Перший фактор. Становлення і розвиток міжнародного права 

навколишнього середовища, що базувався на сформованій системі міжнародного 

публічного права, активно використовуючи весь його потенціал, в тому числі 

наукові дослідження, що, безумовно, позитивно вплинули на формування даної 

галузі. У літературі з міжнародного публічного права визнаються різноманітні 

джерела, показується різна значимість джерел міжнародного права, заснована на 

їх типі – міжнародний звичай або міжнародний договір, а також підкреслюється 

винятковість для міжнародного права навколишнього середовища такої форми 

договору, як загальні багатосторонні договори.  

Другий фактор. Звертається увага на активне використання системи 

міжнародних організацій і, в першу чергу, – Організації Об'єднаних Націй в 

справі охорони навколишнього середовища. ООН бере активну участь у 

вирішенні проблем навколишнього середовища з початку 6о-х рр. XX ст. На 

створення та визначення напрямків міжнародно-правової охорони 

навколишнього середовища в діяльності ООН вплинуло прийняття Генеральною 

Асамблеєю ООН низки резолюцій, в тому числі резолюції № тисячу вісімсот 

тридцять один (ХУЛ) «Економічний розвиток і охорона природи» від 18 грудня 

1962 року. Цим документом було введено саме поняття «навколишнє 

середовище». На міжнародному рівні затвердилася концепція органічного 

поєднання інтересів охорони навколишнього середовища і економічного 

розвитку. Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 22 листопада 1965 р № 

2029 (ХХ) була сформована Програма розвитку ООН (ПРООН). Прийняття на 

XXIII сесії Генеральної Асамблеї ООН 3 грудня 1968 року Резолюції № 2398 

(ХХШ) «Проблеми навколишнього середовища людини» визначило роль 
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сприятливого навколишнього середовища дотриманням основних прав людини. 

Програма ООН з функціонування навколишнього середовищу (ЮНЕП) була 

створена на основі резолюції № 2997 (XXVП) від 15 грудня 1972 р відповідно до 

рекомендацій Стокгольмської конференції ООН з навколишнього середовища 

людини. 

У червні 1972 р. відбулася Стокгольмська конференція ООН з проблем 

навколишнього середовища, яка прийняла Декларацію принципів і План дій. Ці 

документи були схвалені Генеральною Асамблеєю ООН і поклали початок 

регулярній діяльності з охорони навколишнього середовища в рамках ООН 

UNEP (1972-1992р.р., 2012 р.). Сучасне міжнародне співробітництво в галузі 

охорони навколишнього середовища здійснюється в наступних напрямках: 

1. розширення обміну досвідом та координація діяльності держав в даній 

сфері відносин; 

2. здійснення науково обґрунтованих системи заходів з охорони елементів 

природного середовища в обмежених зонах і географічних районах. Цей 

напрямок міжнародної співпраці називають у відповідних випадках 

двосторонніми, субрегіональними і регіональними правилами охорони 

навколишнього природного середовища; 

3. наростання зусиль країн світу в рамках ООН у вирішенні глобальних 

завдань охорони навколишнього середовища. На цьому рівні відбувається 

розробка і здійснення загальнолюдських природоохоронних заходів, 

формування системи спостережень за станом і зміною якості навколишнього 

середовища на планеті, визначення принципів політики і стратегії поведінки 

людства по відношенню до природи, вирішення питань охорони навколишнього 

середовища в межах інтернаціональних просторів. 

У реалізації зазначених напрямків співпраці виключно важлива роль 

належить міжнародному праву навколишнього середовища. 

Охорона навколишнього середовища та раціонального використання 

окремих елементів (об'єктів). Об'єктом даної категорії міжнародних 

правовідносин є навколишнє середовище в широкому значенні цього поняття. 
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Слід зазначити, що поняття «навколишнє середовище» не включає в себе 

середовище соціальне. Сприятливий стан навколишнього середовища 

забезпечується заходами з охорони і раціонального ресурсокористування. 

Обрання «навколишнього середовища» в якості об'єкта відокремленої 

категорії міжнародних відносин в свою чергу обумовлює застосування терміну 

«міжнародне право навколишнього середовища» для забезпечення комплексу 

норм, що регулюють ці відносини. 

Вперше в міжнародному праві на універсальному рівні «екологічна 

проблема була розкрита і закріплена в ст. 3 Загальної декларації прав людини, 

1948 р., як право людини на життя. Загальна декларація прав людини не містить 

в своєму тексті прямої вказівки про право людини на безпечне сприятливе 

середовище. Проте існує єдина думка про те, що «право людини на життя» 

випливає із самої ідеології Декларації і підтверджується самим процесом 

стрімкого становлення як окремої галузі міжнародного екологічного права. 

Методом поширення прийнятих на міжнародному рівні правових засад 

охорони природнього середовища на внутрішньодержавні відносини було 

урочисте схвалення Резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 28 жовтня 1982 № 

37/7 Всесвітньої хартії природи. 

Третій фактор. Міжнародно-правова охорона навколишнього середовища, 

сформувалася на основі і під впливом загальновизнаних принципів 

міжнародного публічного права, призначених критерієм правомірності 

регулювання будь-якої сфери міждержавних відносин. Ці принципи зафіксовані 

в Декларації про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх 

відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту Організації 

Об'єднаних Націй.  

Четвертий фактор. Особливу роль в становленні ролі охорони 

навколишнього середовища на міжнародному рівні зіграли міжнародні 

конференції, на яких були прийняті декларації з викладенням спеціальних 

природоохоронних принципів (Стокгольмська, 1972 року і Ріо-де- Жанейрська, 
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1992 р, 2012 р конференції ООН, Йоганнесбурзький Всесвітній саміт з 

стабільного розвитку, 2002 р.). 

Спеціальні принципи міжнародного права навколишнього середовища, на 

нашу думку, слід віднести до найважливіших положень міжнародного права, що 

сформувалися під впливом доктринальних досліджень в області міжнародно-

правової охорони навколишнього середовища і саме вони, на нашу думку, 

лежать в основі сучасних наукових поглядів на зміст міжнародного і 

національного екологічного права. Відмінною особливістю спеціальних 

принципів від загальновизнаних принципів міжнародного права є їх 

спрямованість на потреби міжнародного природоохоронного співробітництва. 

Найбільш очевидний вплив на формування напрямків і заходів охорони 

навколишнього середовища в даний час мають економічні та соціальні фактори. 

Даний факт простежується в концепції сталого розвитку, на основі якої 

формуються відповідні правові підходи. У науковій літературі визнається, що 

найважливішим принципом міжнародного права, який здійснив найбільший 

вплив на формування міжнародно і національно-правового регулювання в 

області охорони навколишнього середовища є принцип сталого розвитку. Цей 

принцип в найбільш загальному вигляді розкривається в ст.ст. 3-4 Ріо-де-

Жанейрської декларації. На формування стійкого розвитку напрямки наукових 

досліджень сфери суспільних відносин, що підлягає правовому регулюванню, 

вплив здійснив підхід, прийнятий на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку. 

Так, принцип 5 Декларації Всесвітнього саміту зі сталого розвитку визнає 

«колективну відповідальність за посилення і зміцнення взаємопов'язаних один з 

одним основ сталого розвитку – економічного розвитку, соціального розвитку та 

охорони навколишнього середовища», показуючи найважливіші вектори 

розвитку наукових досліджень не тільки в сфері охорони навколишнього 

середовища, а й в областях економіки і соціального життя. 

П'ятий фактор. Правовому регулюванню охорони навколишнього 

середовища, як на міжнародному, так і на національному рівнях об'єктивно 

передувало правове забезпечення використання природних ресурсів, у тому 
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числі визначення правового режиму міжнародних територій, наприклад, 

морського середовища в рамках Конвенції ООН з морського права, Антарктики 

на підставі Договору про Антарктику від 1 грудня 1959 р., космічного простору 

відповідно з Договором про принципи діяльності держав з дослідження і 

використання космічного простору, включаючи Місяць і інші небесні тіла, 27 

січня. 1967 року і т.п.; 

Шостий фактор. Наукові дослідження в сфері права навколишнього 

середовища, як національного, так і міжнародного, завжди спираються на 

природничо-наукові знання в областях біології, фізики, хімії, але особливо 

екології, часто запозичуючи з названих наук навіть їх термінологію, привносячи 

дану термінологію в правові документи і наділяючи її юридичним змістом. Таке 

юридичне наповнення отримали багато природничих понять, в тому числі і 

ключових для екологічного права, наприклад, навколишнє середовище, 

екологічна система і біологічне різноманітність, клімат, озоновий шар. 

Сьомий фактор. Особливі взаємозв'язку і взаємовпливу простежуються у 

взаємодії національного і міжнародного екологічного права. Національне 

екологічне право як галузь права спочатку розвивається в руслі принципів і норм 

міжнародного права наколишнього середовища. Базові правові ідеї, що лежать в 

основі еколого-правового регулювання, запозичені з міжнародного права. Це 

стосується ключових понять «навколишнє середовище» і «право на сприятливе 

навколишнє середовище», «сталий розвиток» і ін. Виникнення цілих напрямків 

(інститутів, підгалузей) в праві: охорона озонового шару, клімату, біологічного 

різноманіття, екологічна безпека генетично змінених організмів – пов'язане з 

прийняттям міжнародних норм про охорону навколишнього середовища. Також 

зазначимо, що ті праві підходи до охорони навколишнього середовища, що 

формуються в міжнародному праві, сприймаються як доктринальна основа для 

розробки національного законодавства. Однак, присутній і зворотний вплив 

національного права і національної правової доктрини держав на розвиток 

міжнародного права навколишнього середовища. Наукові підходи і досвід 

держав сприяв формуванню наукового погляду на міжнародно-правову охорону 
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рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення видів тварин і рослин, 

природних територій. 

Восьмий фактор.  Принцип 1 Стокгольмської декларації гласить: «Людина 

має право на свободу, рівність і сприятливі умови для життя в навколишньому 

середовищі, якість якого дозволяє вести гідне і процвітаюче життя, і несе 

головну відповідальність за охорону і поліпшення навколишнього середовища 

на благо нинішнього і майбутніх поколінь». Найважливіша координуюча роль у 

встановленні базових прав особистості в галузі охорони навколишнього 

середовища на міжнародному рівні відводиться Орхуській конвенції про доступ 

до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до 

правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища.  

Висновки та пропозиції. Таким чином, слід констатувати, що 

перераховані вище фактори, безумовно, по-різному впливають на зміст 

міжнародного права навколишнього середовища, а це означає, що наукова думка 

кваліфікованих фахівців в галузі права навколишнього середовища не тільки не 

втрачає своєї актуальності, а, навпаки, набуває все більшої значимості в 

реорганізації економічних, соціальних і природних умов. 
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ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА 

ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ 

СТАНДАРТІВ 

 
В статті досліджено проблемні аспекти інформаційної політики України та наведено 

шляхи їх вирішення. Здійснено правовий аналіз нормативно-правової та науково-теоретичної 

бази з даного питання. В результаті дослідження на підставі комплексного, всебічного, 

науково-правового аналізу виявлено ряд особливостей у даній сфері.  

Ключові слова: інформаційна політика, інформаційна безпека, проблеми 

інформаційної політики України. 

 
В статье исследованы проблемные аспекты информационной политики Украины и 

приведены пути их решения. Осуществлен правовой анализ нормативно-правовой и научно-

теоретической базы по данному вопросу. В результате исследования на основании 

комплексного, всестороннего, научно-правового анализа выявлен ряд особенностей в данной 

сфере. 

Ключевые слова: информационная политика, информационная безопасность, проблемы 

информационной политики Украины. 

 
In the article the problem aspects of Ukraine's information policy are investigated and ways of 

their solution are presented. The legal analysis of the legal and scientific and theoretical bases on 

this issue is carried out. As a result of the study, based on an integrated, comprehensive, scientific 

and legal analysis, a number of features were identified in this area. 

Key words: information policy, information security, problems of information policy of 

Ukraine. 

 

Постановка проблеми. Наразі в Україні відбувається інтенсивна 

інформатизація більшості сфер людського життя та діяльності, що є запорукою 

того, що новітні інформаційні технології стануть визначальними чинниками 

соціально-економічного та інтелектуально-духовного розвитку українського 

соціуму. Водночас, в умовах неоголошеної російсько-української війни 

неабиякої актуальності набуває питання забезпечення інформаційної безпеки в 

Україні. Адже, кількість посягань на інформаційну безпеку та інформаційний 

простір нашої держави з кожним днем невпинно зростає.  

На сьогодні у зв’язку з відсутністю взаємопов’язаних, чітко розроблених 

заходів та теоретичних розробок із забезпечення інформаційної безпеки держави 

маємо цілу низку перешкод на шляху повноцінної реалізації державою свого 

обов’язку щодо забезпечення інформаційної безпеки, яка, у свою чергу, є 
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невід’ємною частиною національної безпеки. Лише реалізація науково 

обґрунтовано державної інформаційної політики може створити ефективну 

систему протидії правопорушенням у цій сфері. 

Стан дослідження проблематики. Проблемні аспекти інформаційної 

політики України та наведено шляхи їх вирішення є об’єктом значної кількості 

наукових досліджень. Проте вони носять обмежений характер і на сьогодні все 

ще залишається багато дискусійних питань, що потребують подальшого 

дослідження та переосмислення. 

Виклад основного матеріалу. Проблема забезпечення національних 

інтересів і національної безпеки в інформаційній сфері поки перебуває на стадії 

розроблення. Інформаційна безпека забезпечується проведенням єдиної 

державної політики національної безпеки в інформаційній сфері, системою 

заходів економічного, політичного й організаційного характеру, адекватних 

загрозам та небезпекам національних інтересів особи, суспільства та держави в 

інформаційній сфері  [11, c.134]. 

За аналізом нормативно-правової бази, що забезпечує правове 

регулювання інформаційної політики України можна дійти висновку про те, що 

наявна законодавча база загалом створює правові можливості вільно виражати й 

поширювати свої думки, ідеї та інформацію.  

Проте в той же час варто заначити, що закладені в ній норми значною 

мірою нівелюються практикою її застосування. Так, зокрема, в Україні дедалі 

частіше застосовуються судові механізми тиску на ЗМІ, особливо у вигляді 

позовів проти них щодо захисту честі та гідності та компенсації моральних 

збитків. У більшості випадків позивачами були чиновники або політики [9, 

c.209].  

Гострою проблемою законодавчого забезпечення статусу ЗМІ наразі 

залишається також існуюча практика обмеження доступу до інформації через 

віднесення її до державної таємниці. Така практика суперечить Рекомендації 

Парламентської Асамблеї Ради Європи №1722 (2005 р.) щодо виконання 

обов’язків та зобов’язань Україною. Вона рекомендує Україні терміново 



«ПРАВОВІ СИСТЕМИ». НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ. №№3/4. 2018 

64 
 

розсекретити незаконно утаємничені нормативно-правові акти Президента 

України, Кабінету Міністрів України, Генеральної прокуратури та інших органів 

влади, що приховані під незаконними та неконституційними грифами «Не для 

друку», «Опублікуванню не підлягає» та для «Службового користування» [8, 

с.265-266].  

З метою унормування діяльності з поширення інформації в мережі 

Інтернет, введення у правове поле діяльності Інтернет-ЗМІ, надання їм 

відповідного правового статусу, необхідно підготувати проект закону «Про 

Засоби масової інформації в мережі Інтернет», яким врегулювати діяльність 

Інтернет-ЗМІ. За способом регулювання діяльності Інтернет-ЗМІ це має бути 

добровільне саморегулювання з обмеженим державним втручанням у цей 

процес.  

Більшість онлайн-видань, які працюють в режимі інформаційний агенцій, 

не є зареєстрованими через відсутність законодавчого регулювання інтернет-

видань. Цей статус відповідно до чинного законодавства отримують 

видавництва, телерадіоорганізації, а також інформаційні агентства. Інтернет-ЗМІ 

не вписуються в рамки будь-якого з цих законів. Окремі законопроекти, які б 

регулювали статус інтернет-видань, активно обговорювалися в Україні, однак у 

силу різних причин прийняті так і не були. Відсутність статусу Інтернет-ЗМІ, а 

також законодавства, яке б регулювало їх діяльність, найчастіше призводить до 

неправильного розуміння ситуації журналістами й іншими особами, які 

починають думати, що в такій ситуації існує вседозволеність і повна відсутність 

відповідальності за поширювану інформацію [15]. 

Аналіз конституційної норми про те, що засади утворення і діяльності ЗМІ 

визначаються виключно законами України [7], свідчить про те, що доцільним є 

більш докладне на рівні закону регулювання діяльності електронних ЗМІ, тому 

що статусу засобів масової інформації вони de jure не мають, хоча de facto масову 

інформацію все ж таки розповсюджують. Законодавче закріплення правового 

статусу Інтернет-ЗМІ є одним із концептуальних завдань українського сегмента 

Інтернету. Прийняття відповідних законодавчих актів поширило б на Інтернет-



«ПРАВОВІ СИСТЕМИ». НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ. №№3/4. 2018 

65 
 

ЗМІ дію закону та дозволило б притягти інтернет-видання до судової 

відповідальності у разі поширення недостовірної інформації.  

Сьогодні друковані ЗМІ ризикують, коли роблять посилання на мережеві 

матеріали. Адже у випадку, якщо опублікована ними інформація виявиться 

неправдивою, жодні посилання на Інтернет-видання як на першоджерело 

інформації не знімуть із газети або телерадіокомпанії відповідальності. Хоча 

власники інтернет-видань мають право офіційно зареєструвати свою газету так 

само, як і друковану, вони цього не роблять, оскільки не хочуть добровільно 

наводити на себе загрозу судових процесів на рівні із оффлайновими колегами. 

Небажання самих Інтернет-ЗМІ виробити солідарну позицію стосовно 

регулювання їхньої діяльності є додатковою перешкодою на шляху вирішення 

проблеми [2]. З огляду на наведене, можна вести мову про необхідність 

підготовки проекту закону про «ЗМІ в мережі Інтернет»  [4, c.231]. 

Держава ані інституційно, ані організаційно, ані фінансово не здатна 

контролювати, цензурувати і навіть системно регулювати діяльність ЗМІ, які 

перебувають у приватній власності. Вони є залежними від влади, оскільки часто 

створюються, або скуповуються, як «оборонні» та «наступальні» інструменти 

для захисту приватних і корпоративних інтересів власників – фінансово-

економічних еліт, які збігаються з інтересами влади.  

На нашу думку, якісне вдосконалення національного законодавства в даній 

сфері можливе лише шляхом внесення цілого комплексу змін та доповнень, 

оновлення з обов’язковим урахування  міжнародних стандартів. 

Вбачається за доцільне визначити та закріпити на законодавчому рівні 

інформаційних загроз у різних сферах суспільного життя, перевищення яких 

становитиме реальну загрозу національній безпеці. Цілком погоджуємося з 

позицією науковців у тому, що вирішення проблем, пов’язаних з інформаційною 

безпеки має здійснюватися також шляхом вдосконалення нормативно-правової 

бази, спрямованої на організацію протидії комп’ютерній злочинності, захист 

інформації з обмеженим доступом, зокрема персональних даних, а також 

удосконалення правоохоронної діяльності в інформаційній сфері тощо.  
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Потребує вдосконалення законодавче забезпечення порядку формування 

національних інформаційних ресурсів та регулювання міжнародних 

інформаційних обмінів. Доцільно  на рівні закону визначити режим доступу до 

деяких видів закритої інформації, регламентувати статус конфіденційної 

інформації, а також передбачених законодавством таких видів таємниці, як 

банківська, комерційна, лікарська тощо.  

Необхідно підвищити рівень відповідальності за поширення через Інтернет 

інформації, розповсюдження якої заборонено відповідно до законодавства, 

навмисне поширення комп’ютерних вірусів, порушення встановленого порядку 

доступу до інформаційних ресурсів всіх форм власності тощо  [1]. 

Формування сучасного інформаційно-правового середовища в Україні 

повинно відбуватися за стратегічним напрямом, а саме :  

 удосконалення законодавства з регулювання інформаційних відносин, 

створення програмного забезпечення, діяльності постачальників інформації та 

послуг зв’язку, режиму діяльності систем електронної торгівлі й оплати, 

реклами, публікацій, функціонування глобальних комп’ютерних мереж, 

запобігання поширенню шкідливої та незаконної інформації глобальними 

комп’ютерними мережами;  

 захист інформаційних прав громадян, насамперед щодо доступності 

інформації, захисту приватної інформації про особу, підтримку демократичних 

інститутів, удосконалення правового урегулювання питань інтелектуальної 

власності та мінімізації ризику інформаційної нерівності  [10, c.29]. 

До основних завдань системи забезпечення інформаційної безпеки можна 

віднести:  

1. Захист конституційних прав, свобод та інтересів громадян країни, 

державного суверенітету, територіальної цілісності, недоторканості державного 

кордону, конституційного ладу держави;  

2. Створення нових та захист існуючих технічних даних, накопичення, 

збереження та охорона інформаційних технологій і програмного продукту;  
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3. Формування ефективної нормативно-правової бази для регламентації дій 

в інформаційному просторі держави, напрацювання дієвих механізмів протидії 

деструктивним проявам у цій сфері;  

4. Підвищення якості вітчизняних ЗМІ, максимальне очищення 

інформаційного простору від іноземних ЗМІ;  

5. Ефективне ведення активної діяльності з метою запобігання 

протиправним діянням в інформаційній сфері, зокрема, боротьба з 

кіберзлочинністю, запобігання та припинення тероризму, протидія диверсійно-

терористичної та розвідувальної діяльності в інформаційній сфері, захист 

інтелектуальної власності та ін.  [3, c.124]. 

Відповідно до поставлених завдань слід виділити основні напрями 

забезпечення інформаційної безпеки, серед яких: 

– запобігання розповсюдженню інформації, що провокує політичну або 

соціальну нетерпимість;  

– збереження власної культурної ідентичності за умов посилення процесів 

глобалізації;  

– формування та поширення духовних цінностей, які відповідають 

інтересам країни та сприяють вихованню громадянського і патріотичного 

обов’язку;  

– фінансова підтримка засобів масової інформації, існування незалежних 

державних джерел фінансування [3, с. 124]. 

Для якісного становлення інформаційного суспільства та мінімізації 

загроз, які містить в собі даний концепт потрібно, щоб питаннями розбудови 

інформаційного суспільства займалися з однієї сторони національні уряди, 

органи державної влади, а з іншої – громадянське суспільство  [12, c.111]. 

У законотворчій діяльності слід виходити з особливого соціально-

політичного призначення ЗМІ як інституту громадянського суспільства. Це має 

знайти відображення безпосередньо у регулюванні таких питань, зокрема у сфері 

друкованих ЗМІ:  
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1) прийняти закон щодо реформування державних і комунальних 

друкованих ЗМІ;  

2) відмінити процедуру перереєстрації друкованого ЗМІ;  

3) внести зміни до законодавства щодо державної реєстрації видань лише 

з визначеним тиражем, оскільки на теперішній час державній реєстрації 

обов'язково підлягає будь-яке видання, незалежно від тиражу, що фактично 

спрямовано проти малотиражних видань;  

4) викласти в новій редакції Закон України «Про друковані засоби масової 

інформації в Україні» [13; 4, c.15].  

Інформаційне законодавство повинне спрямовуватися на закріплення 

державної інформаційної політики, яка передбачає забезпечення гарантованого 

рівня національної безпеки в інформаційній сфері, нормального розвитку 

інформаційних технологій і засобів захисту інформації, виключення 

монополізму у відносинах власності на ЗМІ, запобігання розробленню 

деструктивних інформаційних технологій, захист авторських і суміжних прав 

тощо.  

Держава повинна взяти на себе зобов’язання виховання молодого 

покоління, обмежити негативні наслідки розповсюдження провокаційних 

матеріалів і пропаганди. Водночас через вітчизняні ЗМІ необхідно формувати 

продуктивне та перспективне суспільне мислення. Слід детально розглянути 

питання запровадження належних заходів, спрямованих на виявлення й 

недопущення прихованого впливу на суспільну свідомість із боку інших держав, 

міжнародних організацій та транснаціональних корпорацій. Також необхідно 

розробити методологію виявлення прихованих загроз  [6, c.163]. 

Висновки та пропозиції. Викладене вище дозволяє зробити висновок, що 

нині у сфері інформаційної політики України існує цілий комплекс проблем, які 

потребують якнайшвидшого вирішення враховуючи те, що наразі наша держава 

перебуває у стані фактичної інформаційної російсько-української війни. 

Насамперед, варто зазначити, що нормативно-правова база, що забезпечує 

правове регулювання інформаційної політики України  потребує суттєвого 
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вдосконалення. Адже чинне законодавство містить чимало колізій та прогалин, 

застарілих норм, що не відповідають потребам сучасного суспільства та 

міжнародним нормам, поточним загрозам. 

Водночас, також варто звернути увагу на те, що й ті законодавчі норми, які 

є прогресивними значною мірою нівелюються практикою її застосування. Так, 

зокрема, в Україні дедалі частіше застосовуються судові механізми тиску тощо. 

Тому наразі необхідно не лише вдосконалювати нормативно-правову базу 

інформаційної політики України, а й забезпечити належний механізм їх 

реалізації. 

Вказані заходи сприятимуть підвищенню ефективності застосування 

правових норм у сфері інформаційної політики України. 

Насамкінець, слід зауважити, що проблемні аспекти інформаційної 

політики України потребують подальших наукових досліджень у напрямку 

пошуку найбільш ефективних та оптимальних шляхів їх вирішення. 
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