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ВСТУП

Після ліквідації СРСР та відмови від марксистськоленінської
ідеології стало зрозумілим, що вітчизняна юриспруденція не
може без новітньої методології опанувати ті новації, які з’яви
лися після 1991 року. Основу такої методології повинна була за
класти теорія держави і права, але, як зазначав один з російських
правознавців, ця наука, «…незважаючи на всі зусилля її подвиж
ників, зістарилася»1.
Постала проблема у нових підручниках, що змогли б ура
хувати сучасні новації юридичної науки і, систематизувавши
їх, створити більш прогресивні підходи до теорії держави і
права.
Однією зі спроб вирішити названу проблему є запропонова
ний підручник. Його основою є навчальний посібник з теорії дер
жави і права, виданий автором у видавництві «ВТД «Універси
тетська книга»» у 2005 році, а також лекції, прочитані автором
на юридичному факультеті ДВНЗ «УАБС НБУ» у 2005–2010 ро
ках. Крім того, істотна частина підручника базується на влас
них наукових розробках автора (монографії і статті тощо).
Підручник об’єднує три частини: “Метатеорія держави і пра
ва”, “Теорія держави” і “Теорія права”. У свою чергу, частина
«”Теорія держави” складається з чотирьох розділів: “Поняття,
статус і походження держави”, “Філософія держави”, “Сутність,
функціонування та форма держави” та “Типологія держави”.
Частина “Теорія права” поділяється на три розділи: “Енцик
лопедія та філософія права”, “Правова діяльність” та “Порів
няльне правознавство”.
Слід мати на увазі, що окремі теми підготовлені автором на
основі власних переконань і мають дещо дискусійний характер.
Насамперед це стосується питань теорії держави, зокрема глав
про розвиток, форми та механізм держави. Не відмовився автор
і від подання теми, присвяченої типології держави, підходи

1
Глебов А. П. Новое поколение учебников по теории государства и права /
А. П. Глебов // Государство и право. – 1997. – № 4. – С. 63.

до якої розглянуто у трьох главах, а також від спеціального
тематичного розгляду філософського аспекту держави: теорій
про її походження, сутність, функціонування та перспективи,
фундаментальний (п’ять глав) аналіз якого здійснено вперше
в Україні.
Декілька тем підготовлено на основі напрацювань інших
науковців. Вони потребували особливої уваги і переробки для
того, щоб з’ясувати власні позиції автора, усунути певні комп
роміси. На все це у підручнику зроблено відповідні посилання.
Для кращого зрозуміння основних положень теорії держави
і права автор намагається ілюструвати їх достатньою кількістю
прикладів, адже досвід дидактики свідчить, що підручник, який
містить багато ілюстрованого матеріалу, більш істотно сприяє
засвоєнню необхідної інформації, ніж такий, де прикладів немає.
Але студенту не обов’язково запам’ятовувати їх, тим більше, що
для людини із звичайною пам’яттю це досить важко, адже прик
лади вирвані із контексту відповідних джерел, і завдання їх зде
більшого є ілюстративним.
У цілому ж підручник «Теорія держави і права» є сучасним і
своєчасним.
Автор сподівається, що його праця приверне увагу не лише
студентів, а й науковців, які займаються проблематикою, викла
деною в підручнику, і матиме позитивні відгуки.

×àñòèíà ²

ÌÅÒÀÒÅÎÐ²ß
ÄÅÐÆÀÂÈ ² ÏÐÀÂÀ
Метатеорія – теорія про
теорію. Метатеорія держави
і права вивчає предмет і функції
теорії держави і права,
особливості її методології,
а також її науковий статус,
тобто місце теорії держави і права
в системі гуманітарних наук
та юридичних дисциплін
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Ïðåäìåò ³ íàóêîâèé ñòàòóñ òåîð³¿ äåðæàâè
³ ïðàâà
Предмет теорії держави і права як науки  Теорія держави і права
в системі наук  Теорія держави і права в системі соціальних наук
 Теорія держави і права в системі юридичних наук

§ 1. Ïðåäìåò òåîð³¿ äåðæàâè ³ ïðàâà ÿê íàóêè
Теорія держави і права як наука. У Стародавньому Китаї існува
ло прокляття: «Щоб вам жити в епоху змін»1. На противагу цьому
відомий російський поет Ф. І. Тютчев писав: «Блажен, кто посе
тил сей мир в его минуты роковые...»2. Наш час ознаменований і
«фатальними хвилинами», і «змінами». Сучасне українське
суспільство на порозі зламу. І не випадково дедалі більш зростає
його потреба в грамотних юристах, які не тільки б змогли захис
тити права громадян, а й грамотно сформулювати закони захисту
суспільства.
Фахівці з кримінального права борються зі злочинністю, фа
хівці цивільного права забезпечують правове функціонування
підприємницької діяльності, фахівці адміністративного права
переймаються питанням державного управління. Однак адміні
стративне, кримінальне, цивільне право – це галузі права. Вихі
дним матеріалом для них служить теорія права, що є складовою
частиною фундаментальної науки теорія держави і права.
Значення теоретичних розробок досить велике. У 1975 році
видатний американський соціолог Д. Белл опублікував працю
“Наступ постіндустріального суспільства”, де наголосив, що в

1
Кинг С. Несущая огонь / С. Кинг ; [пер. с англ.] // Кинг С. Избранные произведе
ния : в 3 т. / Стивен Кинг. – СПб. : НеваЛад, 1992–1992. – Т. 1 : Несущая огонь.
Туман. – 1992. – С. 172.
2
Тютчев Ф. И. Цицерон / Ф. И. Тютчев // Тютчев Ф. И. Сочинения : в 2 т. /
Ф. И. Тютчев. – М. : Художественная литература, 1980–1980. – Т. 2. – 1980. –
С. 62. – (Серия «Классики и современники»).
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умовах постіндустріальної цивілізації, до якої нині належать
суспільства провідних країн світу, центральну роль відіграють
теоретичні знання1. Водночас слід зазначити, що будьяка тео
рія, тобто система суджень, ідей, понять, набуває статусу нау
ки, якщо підноситься до вироблення достовірних й узагальне
них об’єктивних знань про певні явища і процеси дійсності, що
пропонують систему прийомів, способів (механізм) використан
ня цих знань у суспільній практиці. Наука становить творчу
діяльність учених з отримання всієї суми беззаперечних і наяв
них знань як результат наукового виробництва. Наука, на відмі
ну від інших видів діяльності, забезпечує збагачення знань, окре
слює нові обрії в певній сфері і цим стимулює будьяку іншу
діяльність.
Відмінність науки від буденного пізнання полягає в такому:
1) істинність – наука відображає істинні знання про об’єктив
ну реальність;
2) її дослідження не обмежуються об’єктом буденного досвіду.
Наприклад, наука вивчає поняття сутності права, без якого в
повсякденному житті можна, у принципі, обійтися;
3) об’єктивність – для науки характерна наявність специфіч
ного апарату процедур і методів, що використовуються спе
ціалістами для здобуття і перевірки знань;
4) систематичність – означає, що наукове знання – це завжди
систематизоване знання. Наука співвідносить усі свої нау
кові результати з існуючою системою аксіом, положень чи
постулатів і лише після цього додає їх до загальної скарб
ниці наукових знань. При цьому попередні знання не відки
даються, а лише переосмислюються та уточнюються;
5) наукове знання завжди має загальнозначущий характер,
оскільки апелює не стільки до унікальних можливостей ви
датних людей, скільки стає доступним для всіх, хто має від
повідну підготовку. Однак це не означає, що наука не має вла
сної спеціальної мови: термінів, понять, символів чи законів;
6) про науку можна говорити лише тоді, коли процес здобуття
нових знань та їх систематизації стає не лише засобом діяль
ності людей (як це було на початку історії людства), а однією
з її самостійних цілей. При цьому наука є могутньою силою
перетворення суспільства.

1

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнози
рования / Д. Белл ; [пер. с англ. В. Л. Иноземцева]. – М. : Academia, 1999. – С. 18.
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Отже, можна запропонувати таке визначення науки.
Наука – це система знань про світ і людину, закономірності
їх виникнення і розвитку, що здобуті за допомогою певних
методів і характеризуються об’єктивністю, здатністю до роз
витку та точністю.
Будьяка наука має властиві їй:
1) предмет дослідження – ті властивості, зв’язки, відносини
об’єктивної реальності, що включені в процес пізнання;
2) методи – принципи пізнання, пізнавальні прийоми та спо
соби, за допомогою яких досліджується предмет науки;
3) категорії (мова науки) – поняття, у яких виражається зміст
пізнаного;
4) форми знання – закони, теорії, описи, в яких виражаються
ідеї про об’єктивну реальність;
5) функції – основні напрями діяльності, які пов’язані із задо
воленням актуальних потреб людини і завдяки яким наука
стає потрібною в суспільстві.
Залежно від застосування результатів наукових результатів
у практичній діяльності всі науки можуть бути або прикладни
ми, або фундаментальними. Прикладні науки використовують
дані прикладного дослідження на практиці.
Спрямованість на дослідження глибинних і найбільш сут
тєвих зв’язків і відносин дозволяє вважати теорію держави і
права фундаментальною наукою, що на відміну від галузевих
наук, знання яких мають більш прикладний характер, прагне
пізнати стійкі глибинні зв’язки державноправового життя,
визначити його історичний рух. Вона має на меті отримання,
відновлення й поглиблення узагальнених достовірних знань
про державу і право. Унікальність теорії держави і права по
лягає в тому, що вона не обмежена в часі й просторі, тобто для
пізнання державноправових явищ теорія держави і права
може досліджувати державу і право будьякої країни в будь
який історичний проміжок часу. Крім того, теорія держави і
права не має просторових меж, оскільки вивчає узагальнено
країни всього світу, а також часових, бо держава і право роз
виваються з часом, отже, і теорія держави і права розвиваєть
ся з часом. Викладене вище дозволяє дати таку дефініцію теорії
держави і права.
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Теорія держави і права – це фундаментальна юридична нау
ка про основні загальні закономірності виникнення, розвит
ку та функціонування державних і правових явищ.
Предмет, об’єкт і система теорії держави і права. Розгляда
ючи питання про предмет теорії держави і права, слід визначи
ти, що таке взагалі предмет науки і як він співвідноситься з
об’єктом науки. Річ у тому, що єдність матеріального і духов
ного світу обумовлює взаємозв’язок наук, які досліджують
об’єктивну дійсність. Кожна наука має свій об’єкт досліджен
ня, що є частиною об’єктивної реальності і взаємодіє з суб’єк
том пізнання. Однак об’єкт ще не аналізується суб’єктом, не до
сліджені його властивості й ознаки, на нього лише спрямовано
інтерес дослідника. Тому можлива ситуація, коли одне явище
стає об’єктом багатьох наук. Так, держава і право досліджуєть
ся філософією, економічною теорією, соціологією, політологі
єю, історією тощо. Предмет же науки – це сторона, частина об’є
кта, що виокремлюється з об’єктивної реальності і залучається
до процесу пізнання, тобто це ті процеси і явища реального сві
ту, які досліджуються наукою та на вивчення яких спрямоване
наукове пізнання. Інакше кажучи, якщо об’єкт науки від
повідає на запитання, на що спрямовано науковий інтерес
дослідника, то предмет науки відповідає на запитання, що кон
кретно вивчає наука.
Предмет теорії держави і права не становить винятку. У той
час як об’єкт науки теорія держави і права спрямовано на дослі
дження таких явищ суспільного життя, як держава і право, а
також сфера державноправового функціонування суспільства,
предмет теорії держави і права – це дещо інше.
Загалом предмет теорії держави і права можна визначити як
закономірності та випадковості, властивості й сторони, ха%
рактеристики, що є загальними для всіх державно%правових
явищ і процесів.
Найбільш загальними закономірностями предмета теорії дер
жави і права є:
 відповідність форми та типу правової системи культурі та
ментальності суспільства;
 обумовленість виникнення, розвитку та функціонування
права і держави процесом ускладнення соціальноекономіч
ної та духовної структури суспільства, що потребують регу
лювання й організації;
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обумовленість розвитку законності, правопорядку та демо
кратії рівнем правосвідомості й правової культури, ефектив
ністю правотворчої й правозастосовчої діяльності;
відповідність форм і типів держави та права рівню зрілості
суспільства;
перехід від одного типу права і держави до іншого в міру фор
мування передумов;
відповідність і єдність типу права і типу держави;
опосередкування в нормі права індивідуальних та загально
значущих інтересів;
співвідношення в сутності права і держави загальнолюдських
і класових моментів;
взаємозалежність і взаємозв’язок правовідносин і норм права;
обумовленість форми правління політичним і державними
режимом;
відповідність сущого і належного в праві тощо.

Таким чином, предмет теорії держави і права є досить склад
ним утворенням. Його дослідження передбачає характеристику:
 сутності держави і права;
 загальних рис, що притаманні державі та праву будьякої
правової системи чи державноправового типу;
 загальних закономірностей виникнення держави і права;
 типів та форм держави і права;
 загальних закономірностей, принципів і механізмів розвит
ку й функціонування держави і права;
 загальних закономірностей зв’язку держави і права одне з
одним та з іншими соціальними явищами тощо.
Складність предмета теорії держави і права визначається тим,
що він охоплює не лише статичні моменти (державу і право), а й
їх динаміку (наприклад, процес правового регулювання).
Зазначене вище дозволяє визначити структуру предмета
теорії держави і права:
 закономірності виникнення, розвитку й функціонування дер
жави і права;
 сутність, типи, форми, функції, структура і механізм дії дер
жави і права, правова система;
 основні державноправові поняття, що є загальними для всієї
юридичної науки.
Таким чином, можна визначити предмет теорії держави і
права.
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Предмет теорії держави і права становлять об’єктивні вла
стивості держави і права, основні й загальні закономірності
виникнення, розвитку та функціонування державних і пра
вових явищ у їх взаємозв’язку й взаємозалежності.
Предмет теорії держави і права не залишається незмінним.
Він перебуває в постійному розвитку, і перед наукою на сьогодні
постають нові й нові питання, які слід проаналізувати і на які
необхідно дати відповідь. Першочерговими з них є:
 межі впливу права та держави на суспільні відносини;
 функції права;
 закономірності формування та розвитку апарату влади й
управління, шляхи підвищення його відповідальності;
 роль права як регулятора суспільних відносин у період нау
ковотехнічної революції й формування глобального інфор
маційного суспільства;
 шляхи розвитку демократії, удосконалення представниць
кої системи сучасної держави;
 аналіз проблеми реалізації законності як невід’ємного ком
понента способу життя українського суспільства;
 шляхи вдосконалення системи права та розроблення засад
систематизації законодавства, практики його реалізації
тощо.
Слід також ураховувати, що система теорії держави і права
складається з двох частин – державознавства (теорії держави) і
правознавства (теорії права). Саме тому до предмета теорії дер
жави і права слід додати предмет правознавства:
 закономірності права;
 догму права – безпосередній юридичний зміст правових га
лузей;
 техніку юриспруденції – засоби та прийоми практичної
діяльності юридичних органів із правотворчості та застосу
вання права.
Функції теорії держави і права. Функціями теорії (науки) є
напрями її дії, необхідні для вирішення завдань, які постають
перед наукою.
Теорія держави і права виконує низку функцій, міцно пов’я
заних між собою (див. рис. 1.1).
1. Онтологічна функція. Онтологія – це вчення про таке
глобальне філософське поняття, як буття. У межах онтології
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Рис. 1.1. Блоки функцій теорії держави і права

досліджуються основи, принципи буття, його структура і зако
номірності. Теорія держави і права в межах цієї функції відпові
дає на запитання, що є держава і що є право. Онтологічна функ
ція має на меті опис державноправових явищ минулого і сучас
ності. Вона спрямована на те, щоб виокремити ці явища з інших
соціальних явищ і показати їх взаємозв’язок з іншими явища
ми. Крім того, згідно з цією функцією теорія держави і права по
винна відповісти на запитання, чому виникло і існує те чи інше
державноправове явище.
2. Гносеологічна функція. Гносеологія – теорія пізнання. Тео
рія держави і права сприяє розвитку правового пізнання. Суть
гносеологічної функції полягає в дослідженні предмета теорії
держави і права, у пізнанні та поясненні сутності, змісту й форм
держави і права, а також інших, органічно пов’язаних з правом
та державою явищ і процесів. На основі реалізації цієї функції
відбувається становлення теорії держави і права як системи
знань. Особливість функції полягає в тому, що вона виконується
наукою для свого власного розвитку. Саме тому практичне здій
снення гносеологічної функції є умовою існування теорії держа
ви і права.
3. Методологічна функція. Як відомо, метод у науці є засо
бом здобуття нових знань. Ці знання використовуються як засіб
вирішення галузевих теоретичних проблем. Категорії, принци
пи, ідеї і висновки теорії держави і права є своєрідними «опор
ними пунктами» галузевих і спеціальних юридичних наук.
Останні спираються на термінологію, розроблену теорією держа
ви і права. Терміни і визначення, які використовує теорія дер
жави і права, можуть бути доктринальними (визначення, що
даються вченимиюристами) і легальними (визначення, зафіксо
вані в нормативноправових актах).
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4. Прикладна функція. Теорія держави і права покликана
формувати наукові засади внутрішньої та зовнішньої юридичної
політики, забезпечувати науковість державного управління.
Крім того, теорія держави і права є науковою основою функціо
нування держави і права, виробляє рекомендації для вирішення
численних проблем державноправового будівництва. Саме в ме
жах цієї функції розробляються правила юридичної техніки,
створюються нові способи тлумачення нормативноправових ак
тів, робляться пропозиції щодо вдосконалення законодавства,
його систематизації, а також вирішуються інші питання прак
тичного характеру.
5. Ідеологічно#виховна функція. Теорія держави і права аку
мулює і систематизує ідеї про державу і право, створює наукову
основу для формування суспільної й індивідуальної політичної
та правової культури. У межах ідеологічної функції теорія дер
жави і права формує правову ідеологію, певний світогляд. Саме
тому теорія держави і права повинна сприяти підвищенню пра
вової культури населення, допомагати знаходити правильні орі
єнтири у сфері державноправового життя, виховувати повагу до
права, правосуддя, Конституції тощо.
6. Навчальна функція. Теорія держави і права дає певні юри
дичні знання в межах навчального курсу теорії держави і права.
Як навчальна дисципліна теорія держави і права є першочерго
вою дисципліною. Вона викладається в більшменш популярній
формі, спрощеній до рівня можливостей її активного сприйнят
тя особами, які не мають попередньої юридичної підготовки.
Отже, теорія держави і права є своєрідним “ключем” для оволо
діння юридичними знаннями. У той самий час теорія держави і
права – це складова завершального циклу дисциплін, необхід
них для оволодіння професією юриста.
7. Системотвірна функція. Теорія держави і права відіг
рає роль системотвірної науки в системі юридичних наук. Саме
вона об’єднує всю юридичну науку в злагоджену гармонійну
пізнавальну систему, визначаючи її інтегральну єдність. Ця
функція виступає як процес, зумовлений властивостями
єдності і диференційованості державноправової надбудови
суспільства.
8. Комунікативна функція. Дозволяє вирішувати проблеми
піднесення юридичної науки до рівня розвитку науки в цілому.
Цьому сприяє те, що найновіші досягнення деяких галузей знання
теорія держави і права пристосовує до потреб юридичної науки, а

20

×ÀÑÒÈÍÀ ². ÌÅÒÀÒÅÎÐ²ß ÄÅÐÆÀÂÈ ² ÏÐÀÂÀ

також вирішує проблеми забезпечення найкращих умов для ро
звитку інших юридичних наук.
9. Евристична функція. Евристика – це мистецтво знахо
дження істини, нових відкриттів. Як галузь наукового знання
евристика досліджує шляхи та методи розв’язання різних піз
навальних завдань і намагається оптимізувати процес пізнан
ня. У межах евристичної функції теорія держави і права відк
риває нові закономірності в розвитку державноправових явищ
у нових умовах.
Òåðì³í “åâðèñòèêà” ïîâ’ÿçàíèé ç ³ì’ÿì âèäàòíîãî äàâíüîãðåöüêîãî â÷åíîãî é ìåõàí³êà ç ì³ñòà Ñ³ðàêóçè Àðõ³ìåäà. Ëåãåíäè ðîçïîâ³äàþòü, ùî òèðàí
Ñ³ðàêóç Ã³ºðîí íàêàçàâ Àðõ³ìåäó âèçíà÷èòè, ñê³ëüêè çîëîòà é ñð³áëà ì³ñòèòüñÿ â æåðòîâí³é êîðîí³. Çàâäàííÿ áóëî äîñèòü ñêëàäíèì. Çíåñèëåíèé
Àðõ³ìåä âèð³øèâ â³äïî÷èòè é ïðèéíÿòè âàííó. Êîëè â³í ó íå¿ çàë³ç, òî âîäà
ïåðåëèëàñÿ ÷åðåç êðàé. Ñàìå òîä³ â÷åíèé çðîçóì³â, ÿê âèð³øèòè çàâäàííÿ.
Ç êðèêîì “Çíàéøîâ” â³í âèá³ã íà âóëèöþ ³ ãîëèì ïîá³ã äîäîìó. Ãðåöüêîþ
“çíàéøîâ” çâó÷àëî ÿê “åâðèêà”.

Так, загальновідомим є той факт, що якщо республіканська
конституція розробляється урядом або главою держави, а згодом
схвалюється на референдумі, то вона затверджує, як правило,
авторитарний режим. Це закономірність.
Ïðèêëàä 1.1
Ðîëü ðåôåðåíäóìó â çàòâåðäæåíí³ àâòîðèòàðíîãî ðåæèìó
Öå ïðîÿâëÿºòüñÿ ï³ä ÷àñ ðîçâèòêó òàê çâàíî¿ ïëåá³ñöèòíî¿ äåìîêðàò³¿.
Îäíèì ç ¿¿ ³íñòèòóò³â º ðåôåðåíäóì. Ñàìå éîìó Ðîñ³éñüêà Ôåäåðàö³ÿ çîáîâ’ÿçàíà ³íñòèòóòîì ïðåçèäåíòñòâà. Ó âàæêèé ïåð³îä ñòàíîâëåííÿ ðîñ³éñüêî¿
äåðæàâíîñò³ ñàìå ðåôåðåíäóì ñïðèÿâ ïîñèëåííþ àâòîðèòàðíèõ òåíäåíö³é. Òàê, 25 êâ³òíÿ 1993 ð. íà ðåôåðåíäóì³ 48 ì³ëüéîí³â âèáîðö³â âèñëîâèëè äîâ³ðó ïðåçèäåíòó Á. ªëüöèíó. Ó â³äïîâ³äü íà öå 1 òðàâíÿ 1993 ð. â Ìîñêâ³
îïîçèö³ÿ îðãàí³çóâàëà äåìîíñòðàö³¿, ùî â äåÿêèõ ì³ñöÿõ ïåðåòâîðèëèñÿ íà
ìàñîâ³ áåçïîðÿäêè. 6 òðàâíÿ ïðåçèäåíò, ïðîàíàë³çóâàâøè ï³äñóìêè ðåôåðåíäóìó, ïðîãîëîñèâ ïðî ïîäàëüø³ êðîêè âèùèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.
21 âåðåñíÿ 1993 ð. ïðåçèäåíò âèäàâ óêàç ïðî ðîçïóñê Âåðõîâíî¿ Ðàäè ³ ç’¿çäó
íàðîäíèõ äåïóòàò³â ÐÐÔÑÐ. Îñòàíí³ íå ï³äêîðèëèñÿ ³ â í³÷ ç 3 íà 4 æîâòíÿ
îðãàí³çóâàëè ìàñîâ³ áåçïîðÿäêè â Ìîñêâ³. Íàñòóïíîãî äíÿ ïðåçèäåíò ÿê
Âåðõîâíèé ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ â³ääàâ íàêàç ïðî çàñòîñóâàííÿ ñèëè äëÿ
ïðèäóøåííÿ îïîçèö³¿. Àðì³ÿ âèêîíàëà íàêàç. 12 ãðóäíÿ 1993 ð. íà ðåôåðåíäóì áóâ âèíåñåíèé ïðîåêò íèí³ ä³þ÷î¿ Êîíñòèòóö³¿ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿.
Ôîðìàëüíî ïðîãîëîñèâøè ðåñïóáë³êàíñüêó ôîðìó ïðàâë³ííÿ çì³øàíîãî òèïó,
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âîíà ôàêòè÷íî çàòâåðäèëà â Ðîñ³¿ ñâîºð³äíèé àâòîðèòàðíèé ðåæèì. Ïðåçèäåíòó áóëè íàäàí³ âåëè÷åçí³ ïîâíîâàæåííÿ. Òàê, ñò. 111 ï. 4, ïî ñóò³, óçàêîíèëà éîãî ïðàâî ðîçïóñòèòè Äåðæàâíó Äóìó â ðàç³, ÿêùî îñòàííÿ â³äìîâèòüñÿ ïðèçíà÷èòè çðó÷íîãî äëÿ ãëàâè äåðæàâè ãîëîâó óðÿäó. Ïðîòå öÿ Êîíñòèòóö³ÿ áóëà çàòâåðäæåíà, ùî ñâ³ä÷èëî ïðî ï³äòðèìêó àâòîðèòàðíîãî ðåæèìó â Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿ á³ëüø³ñòþ ¿¿ ãðîìàäÿí.
²íøèé ïðèêëàä, ùî ³ëþñòðóº ðîëü ðåôåðåíäóìó ó âèçíà÷åíí³ ñîö³àëüíî¿ îñíîâè äåðæàâíî¿ âëàäè, ïîâ’ÿçàíèé ³ç ïðèéíÿòòÿì 11 âåðåñíÿ 1980 ð.
íèí³ ä³þ÷î¿ êîíñòèòóö³¿ ×èë³. Äîêóìåíò, ÿêèé ÷èë³éö³ ñõâàëèëè íà ðåôåðåíäóì³, ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ ÷àñòèí – «Îñíîâíîãî Çàêîíó» ³ «Ïåðåõ³äíèõ ïîëîæåíü». Ïðåçèäåíòó íàäàâàëàñÿ âñÿ ïîâíîòà âèêîíàâ÷î¿ âëàäè â êðà¿í³, à
òàêîæ ïðàâî âèäàâàòè äåêðåòè, ùî ìàëè ñèëó çàêîíó.
Êîíñòèòóö³éíå ôîðìóâàííÿ V Ðåñïóáë³êè ó Ôðàíö³¿ òàêîæ çàçíàëî âïëèâó ðåôåðåíäóìó. ² ÿêùî Êîíñòèòóö³ÿ ²V Ðåñïóáë³êè 1946 ð. ñóòòºâî îáìåæóâàëà ïðàâà ïðåçèäåíòà, òî ïðèéíÿòà íà ðåôåðåíäóì³ 4 æîâòíÿ 1958 ð.
Êîíñòèòóö³ÿ V Ðåñïóáë³êè ¿õ çíà÷íî ðîçøèðèëà. Íàâ³òü ïðîñòå ïîð³âíÿííÿ
íóìåðàö³¿ ãëàâ ó êîíñòèòóö³ÿõ ²V ³ V Ðåñïóáë³ê Ôðàíö³¿ äàº óÿâëåííÿ ïðî
ïð³îðèòåòè. Òàê, ó Êîíñòèòóö³¿ 1946 ðîêó ²² ðîçä³ë ïðèñâÿ÷åíî ïàðëàìåíòó
³ ëèøå V – ïðåçèäåíòó Ðåñïóáë³êè. Êîíñòèòóö³ÿ æ 1958 ðîêó äðóãèé ðîçä³ë
â³ääàëà ïðåçèäåíòó Ðåñïóáë³êè, à IV – ïàðëàìåíòó. Çàòâåðäæåííÿ Êîíñòèòóö³¿ V Ðåñïóáë³êè áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíå ç îñîáèñòîþ ïîïóëÿðí³ñòþ ¿¿ ïåðøîãî ïðåçèäåíòà – Øàðëÿ äå Ãîëëÿ. Õàðàêòåðèçóþ÷è öþ îñîáó,
êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê ª. Ìàð÷óê ãîâîðèâ: «…Â³í çóì³â êîíñîë³äóâàòè
óñå ñóñï³ëüñòâî, ó òîìó ÷èñë³ – ñâîþ ÷èñëåííó îïîçèö³þ. Çíàõîäÿ÷èñü ó
çåí³ò³ ñâîº¿ ñëàâè ³ ñèëè, äå Ãîëëü ì³ã áè ç íåþ ðîçïðàâèòèñÿ. Àëå â³í, ÿê
âåëèêèé ôðàíöóç ³ ìóäðà ëþäèíà, ðîçóì³â, ùî â òîé ïåð³îä óñþ íàö³þ – ³
îïîçèö³þ, ³ íå îïîçèö³þ – òðåáà áóëî çàëó÷èòè äî â³äðîäæåííÿ Ôðàíö³¿»1.
Òàêèì ÷èíîì, ïðåçèäåíò äå Ãîëëü ÿê í³õòî ³íøèé ðîçóì³â, ùî óñï³õ â³äðîäæåííÿ Ôðàíö³¿ çàëåæèòü â³ä ï³äòðèìêè ïåðåòâîðåíü ó äîñèòü îá’ºäíàíîìó
ñóñï³ëüñòâ³. ² õî÷à ðåæèì îñîáèñòî¿ âëàäè äå Ãîëëÿ, ïî ñóò³, áóâ îäíèì ³ç
ð³çíîâèä³â àâòîðèòàðèçìó (ïðî ùî âæå çãàäóâàëîñÿ), ïðîòå â³í êîðèñòóâàâñÿ âåëèêîþ ï³äòðèìêîþ â ãðîìàäÿí ó ïåð³îä ñòàíîâëåííÿ V Ðåñïóáë³êè.
Ïðî öå ñâ³ä÷èòü ³ ï³äòðèìêà ïðîåêòó Êîíñòèòóö³¿ äå Ãîëëÿ íà ðåôåðåíäóì³
â æîâòí³ 1958 ðîêó.
Öå âñå òàêîæ â³ääçåðêàëþº ïðî ñïåöèô³êó ïðàâîâî¿ êóëüòóðè ôðàíöóç³â, ÷èë³éö³â ³ ðîñ³ÿí. Ïðîáëåìà ïîëÿãàº â òîìó, ùî õî÷à ðåôåðåíäóì ³ º
þðèäè÷íèì âèðàæåííÿì âîë³ íàðîäó, ïðîòå âèíåñåí³ íà íüîãî çàêîíîïðîåêòè, ÿê ïðàâèëî, íå îáãîâîðþþòüñÿ: â³äáóâàºòüñÿ ïðîñòå ãîëîñóâàííÿ «çà»
÷è «ïðîòè». Á³ëüø³ñòü ôðàíöóç³â, ÷èë³éö³â ³ ðîñ³ÿí ó íàâåäåíèõ ïðèêëàäàõ

1

Прокопчук С. Євген Марчук: Я – прихильник особистості з потужним інтелек
том і міцною волею / С. Прокопчук, О. Ягольник // Труд–Україна. – 1999. –
6 січня. – С. 2, 3.
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íå ìàëà äîñòàòí³õ ï³çíàíü ó ïðàâîçíàâñòâ³ àáî âçàãàë³ íå ââàæàëè çà íåîáõ³äíå ðåòåëüíî âèâ÷èòè òåêñò âèíåñåíîãî íà ðåôåðåíäóì çàêîíîïðîåêòó.
ßê ïðàâèëî, âîíè, ôîðìàëüíî ïðîãîëîñóâàâøè çà çàïðîïîíîâàíèé ïðîåêò
Êîíñòèòóö³¿, áåçäóìíî çàêð³ïëþâàëè òå, ùî áóëî íåîáõ³äíî äëÿ äåðæàâè â
òîé ïåð³îä. Òîìó ðåôåðåíäóì, íåçâàæàþ÷è íà éîãî í³áè äåìîêðàòè÷í³ñòü,
ìîæå áóòè, ïî-ïåðøå, ïðîñòèì çíàðÿääÿì ó ðóêàõ âëàäàð³â çà â³äñóòíîñò³
äîñèòü ðîçâèíåíî¿ ïðàâîñâ³äîìîñò³ â ãðîìàäÿí äåðæàâè, ³, ïî-äðóãå, íåäåìîêðàòè÷íèì ñïîñîáîì ïðèéíÿòòÿ çàêîíó, òîìó ùî çàêîí öåé, ÿê ïðàâèëî,
íå îáãîâîðþºòüñÿ.
Äæåðåëî: Ñóõîíîñ Â. Â. Äèíàì³êà ñó÷àñíîãî äåðæàâíî-ïîë³òè÷íîãî
ðåæèìó â Óêðà¿í³: àíòèíîì³ÿ äåìîêðàòèçìó ³ àâòîðèòàðèçìó : [ìîíîãðàô³ÿ] /
Âîëîäèìèð Â³êòîðîâè÷ Ñóõîíîñ. – Ñóìè : Óí³âåðñèòåòñüêà êíèãà,
2003. – Ñ. 43–45.

10. Прогностична функція. На основі визнання закономі
рностей розвитку держави і права теорія держави і права вису
ває гіпотези про їхнє майбутнє, істинність яких потім переві
ряється практикою. У межах цієї функції мова йде про наукове
передбачення у сфері державноправових явищ, створення нау
ково обґрунтованих гіпотез. Прикладом прогностичної функції
може бути питання щодо еволюції форми держави, зовнішньо
го вираження державнополітичного режиму, а також питання
щодо успіху правової реформи чи шляхів формування в Укра
їні соціальноправової держави тощо. Ця функція може мати
як критичний, так і підтримувальний або навіть апологетичний
зміст щодо тих чи інших сторін держави або правової системи.
Ті чи інші теоретичні постулати можуть використовуватися рі
зними соціальними верствами або для критики чи знищення
існуючих інститутів держави і права, або для їх підтримки, ви
правдання, розвитку.
Основна відмінність прогностичної функції від функції еври
стичної полягає в тому, що евристика оперує закономірними ре
зультатами, тоді як прогноз – лише імовірними, тобто такими,
що залежать від різних чинників та змінних величин.
Ïðîãíîç ùîäî ïîáóäîâè êîìóí³çìó
Îäí³ºþ ç îñíîâíèõ ïðîáëåì ïîáóäîâè êîìóí³ñòè÷íîãî ñóñï³ëüñòâà º
íåìîæëèâ³ñòü ðåàë³çàö³¿ ïðèíöèïó «Â³ä êîæíîãî çà çä³áíîñòÿìè, êîæíîìó –
çà ïîòðåáàìè». ßê ñâîãî ÷àñó çàçíà÷àâ â³äîìèé ïóáë³öèñò Â³êòîð Ñóâîðîâ, «…êîæåí ìàòèìå âñüîãî â³äïîâ³äíî äî ñâî¿õ ïîòðåá. Öå ÿê? Êîæåí
áóäå ìàòè… ìåáë³ ñê³ëüêè çàâãîäíî? À ÿêùî âñ³ì õî÷åòüñÿ – ç êàðåëüñüêî¿
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áåðåçè? Òàê íå âèñòà÷èòü òèõ áåð³ç»1. Ä³éñíî, â óìîâàõ ³íäóñòð³àëüíîãî ëàäó
íåìîæëèâî çàáåçïå÷èòè óñ³ì ëþäÿì «ìåáë³ ç êàðåëüñüêî¿ áåðåçè». Ïðîòå â
ìàéáóòíüîìó ìîæíà äîñÿãòè ñèòóàö³¿, êîëè âñ³ì «âèñòà÷èòü òèõ áåð³ç». Ìîâà
òóò éäå ïðî òàê çâàí³ íàíîòåõíîëîã³¿ – ñóêóïí³ñòü ìåòîä³â ñòâîðåííÿ ïðîäóêò³â ç çàäàíîþ àòîìàðíîþ ñòðóêòóðîþ øëÿõîì ìàí³ïóëþâàííÿ àòîìàìè é
ìîëåêóëàìè2. ²äåàëüíèì ðåçóëüòàòîì íàíîòåõíîëîã³é º ñòâîðåííÿ òàê çâàíîãî àñåìáëåðà – ìàøèíè, ÿêà, îïåðóþ÷è àòîìàìè, áóäå ñòâîðþâàòè íîâ³
ìàòåð³àëè. Îñü ñàìå òîä³ âñ³ì ³ «âèñòà÷èòü òèõ áåð³ç»: àñåìáëåð çìîæå,
íàïðèêëàä, ïåðåòâîðþâàòè êóïó ïèëó íà ùîñü êîðèñíå (¿æó, ïèòâî, êàðåëüñüêó áåðåçó, îäÿã, çîëîòî òîùî).
Òàêèì ÷èíîì, ñòâîðèâøè àñåìáëåðè, ìè çìîæåìî çàáåçïå÷èòè «êîæíîìó çà ïîòðåáàìè» (ïðèíàéìí³ ìàòåð³àëüíèìè), ùî ïðàêòè÷íî âïðèòóë íàáëèçèòü ëþäñòâî äî êîìóí³çìó.
Ïðîòå çàçíà÷åíèé ïðîãíîç ìàº ³ñòîòí³ ïðîãàëèíè.
Ïî-ïåðøå, ìîæëèâî, àñåìáëåðè í³êîëè íå áóäóòü ñòâîðåí³. Òîä³ çàáåçïå÷èòè «êîæíîìó çà ïîòðåáàìè» áóäå íåìîæëèâî.
Ïî-äðóãå, àñåìáëåðè áóäóòü ñòâîðåí³, àëå áóäóòü çàíàäòî äîðîãèìè â
åêñïëóàòàö³¿, à òîìó íå ñòàíóòü çàãàëüíîäîñòóïíèìè. Öå ïðèçâåäå äî òîãî,
ùî âîíè îïèíÿòüñÿ â ðóêàõ íåâåëèêî¿ ãðóïè îñ³á, ÿê³ çìîæóòü íèìè êîðèñòóâàòèñÿ. ²íøà æ ÷àñòèíà ëþäñòâà áóäå ïîçáàâëåíà òàêî¿ ìîæëèâîñò³. Çðîçóì³ëî, ùî ïðèíöèï «êîæíîìó – çà ïîòðåáàìè» ïðè öüîìó áóäå ïîðóøåíî.
Ïî-òðåòº, îäí³ºþ ç íåáåçïåê ðîçâèòêó íàíîòåõíîëîã³é º ñ³ðà äðàãîâèíà
(âèïàäêîâà âòðàòà êîíòðîëþ íàä ðîçìíîæåííÿì íàíîðîáîò³â, ÿê³ ïî÷èíàþòü ïåðåòâîðþâàòè ³íôðàñòðóêòóðó ³ ëþäñòâî íà ³íøèõ íàíîðîáîò³â) òà ÷îðíà
äðàãîâèíà (óìèñíå ñïðèÿííÿ âòðàò³ êîíòðîëþ íàä ðîçìíîæåííÿì íàíîðîáîò³â). Ðåçóëüòàòîì öüîãî ìîæå áóòè ïîâíå âèíèùåííÿ ëþäñòâà.
Òàêèì ÷èíîì, ïîáóäîâà êîìóí³çìó º ìîæëèâîþ ëèøå çà äóæå ñïðèÿòëèâèõ îáñòàâèí ³ çàëåæèòü â³ä íèçêè ÷èííèê³â. ßêùî æ öüîãî íåìàº (íàíîòåõíîëîã³¿ íå ðîçâèâàþòüñÿ àáî ðîçâèâàþòüñÿ íå òàê, ÿê ïðîãíîçóºòüñÿ), òî
êîìóí³ñòè÷íå ñóñï³ëüñòâî é íàäàë³ çàëèøàòèìåòüñÿ óòîï³ºþ, à ñàì ïðîãíîç
ùîäî éîãî ïîáóäîâè ñòàº âñå á³ëüøå íåïðàâèëüíèì.

1

Суворов В. Очищение: Зачем Сталин обезглавил свою армию? / Виктор Суворов. –
М. : АСТ, 1998. – С. 214.
2
Рыбалкина М. Нанотехнологии для всех. Большое – в малом [Электронный
ресурс] / Nanotechnology News Network. – Режим доступа : http://
www.nanonewsnet.ru/files/users/ul/downloadbook.png.
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§ 2. Òåîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà â ñèñòåì³ íàóê
Система наук. Теорія держави і права існує та розвивається як
один із найважливіших компонентів складної й цілісної систе
ми наук (див. табл. 1.1).
Цілісність і єдність духовного і матеріального світу обумови
ли єдність усіх наук. Наука має чотири об’єкти дослідження: при
роду, суспільство, людину та техніку. Згідно з цим усі науки по
діляються на природничі (фізика, хімія, біологія), соціальні (со
ціологія, історія, юриспруденція, політологія, економічна тео
рія), гуманітарні (психологія, формальна логіка, педагогіка, ми
стецтвознавство) та технічні (електроніка, біотехнологія, радіо
техніка). Універсальними науками є філософія та математика.
Остання тому, що вона вивчає кількісну основу, характерну для
всіх явищ навколишнього світу. Між соціальними (досліджують
життя людей у суспільстві), гуманітарними (досліджують люд
ську природу, духовність), природничими (спрямовані на роз
криття таємниць природи) та технічними (спрямовані на пошук
нових можливостей техніки) науками існує певна взаємодія. Саме
тому до розроблення потужних природничих проблем слід залу
чати не лише представників природничих наук (фізика, біоло
гія, хімія тощо), а й представників соціальних наук (юристів,
економістів, соціологів, істориків, політологів) та філософів і
психологів. Це можна пояснити тим, що саме на стику різних
наук виконуються плідні дослідження як фундаментального, так
і прикладного характеру.
Особливо тісний взаємозв’язок існує між соціальними нау
ками, які певною мірою стикаються з питанням про державу і
право, їх роль і місце в житті суспільства. Звідси і тісний взаємо
зв’язок теорії держави і права з політологією, соціологією, істо
рією тощо.
Теорія держави і права входить до системи юридичних наук.
Таблиця 1.1. Система наук
Íàóêè

Ïðèðоäнèчі

Технічні

Гумàнітàðні

Соціàëьні

Îá’ºêò
íàóêè

Ñâ³ò
ÏÐИÐÎÄИ

Ñâ³ò
ÒЕÕÍ²ÊИ

Ñâ³ò
ËЮÄИÍИ

Ñâ³ò
ÑÓÑÏ²ËЬÑÒÂÀ

Еëåêòðîí³êà,
ðàä³îòåõí³êà,
á³îòåõíîëîã³ÿ,
ðîáîòîòåõí³êà

Ìèñòåöòâîçíàâñòâî, ïñèõîëîã³ÿ,
ïåäàãîã³êà, ëîã³êà

Юðèñïðóäåíö³ÿ,
ñîö³îëîã³ÿ,
ïîë³òîëîã³ÿ,
³ñòîð³ÿ

Ïðèêëàäè Ô³çèêà, õ³ì³ÿ,
á³îëîã³ÿ
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Сама ж система юридичних наук складається з чотирьох бло
ків: історикотеоретичні, галузеві та спеціальні юридичні нау
ки, міжнародне право.
Теорія держави і права і філософія. Предметом філософії є
загальне, тобто все те, що стосується всіх об’єктів, явищ, пред
метів, процесів навколишнього світу. Філософія вивчає найза
гальніші закономірності розвитку природи, суспільства та мис
лення. На відміну від філософії теорія держави і права дослід
жує лише закономірності розвитку суспільства в умовах його
державноправових форм існування. Вирішуючи свої власні пи
тання, теорія держави і права спирається на висновки філософії,
суттєво вичерпуючи з неї свої власні ідеї. Філософські уявлення
(наприклад, про те, яким має бути ідеальне суспільство) знач
ною мірою визначають висновки державознавців та правознав
ців про конкретні державноправові явища, про державу і право
в цілому.
Слід також мати на увазі, що впродовж тривалого часу в філо
софії існує одне з основних питань: що є первинним: матерія чи
свідомість? Прихильників первинності матерії називають матері
алістами, а свідомості – ідеалістами. Методологічним фундамен
том матеріалістів є діалектика, а ідеалістів – метафізика. Між
цими методологіями також ведеться боротьба. Вітчизняній теорії
держави і права властива орієнтація на матеріалістичний підхід,
згідно з яким сутнісні, глибинні сторони держави і права визна
чені, врештірешт, економікою, наявними формами власності.
У зв’язку з цим до основних методів пізнання належить діа#
лектичний, який полягає в дослідженні науки крізь призму
трьох законів діалектики:
1. Перехід кількісних змін у якісні. Так, наприклад, збіль
шення атомів ртуті може призвести до появи золота.
2. Закон єдності протилежностей. Зазначений закон іноді
втілюється в боротьбі, а тому має офіційну назву «закон єдності
та боротьби протилежностей». Наприклад, другий закон діа
лектики втілюється в боротьбі двох протилежностей – Добра і
Зла. Якщо перемагає Зло і Добро зникає, то і Зло втрачає свої
якості, адже вони проявляються лише за умови наявності Доб
ра. Так, діти, які живуть в умовах постійної війни (Зло), не мо
жуть уявити собі мирне співіснування (Добро). І хоча при цьому
вони живуть в умовах війни всіх проти всіх, вони цього не розу
міють. Тоді як дорослі пам’ятають часи, коли зазначеної війни
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(Зла) не було. Порівнюючи війну з попереднім мирним співісну
ванням, вони чітко розрізняють Добро (мир) і Зло (війну). Не
може існувати Добра без Зла і Зла без Добра – ось у чому виявля
ється їхня єдність. Проте боротьба є наявною лише за умови саме
антагоністичних протилежностей, тоді як в умовах наявності не
антагоністичних протилежностей така боротьба може бути від
сутньою. Зокрема, саме про це свідчить існування магніту як
органічної єдності двох протилежних полюсів: позитивного
(«плюс») та негативного («мінус»). Проте говорити про боротьбу
між цими полюсами не можна. Якщо ж піднести до зазначеного
магніту інший магніт, то притягуватися (єднатися) будуть саме
протилежності (мінус і плюс), тоді як відштовхуватися (бороти
ся) будуть подібності (плюс і плюс або мінус і мінус).
3. Закон подвійного заперечення. Дитина народжується (дру
ге заперечення) після зачаття (першого заперечення).
Крім того, теорія держави і права спирається на синергетику
(від грец. “синергетикос” – спільний, узгоджено діючий).
Синергетика – це наука про самовільні, випадкові процеси,
які самі собою організуються. Вона, як правило, використо
вує апарат фізичних та математичних методів дослідження.
Коли синергетика вперше почала використовуватися під час
дослідження соціальних та природних явищ, під нею розуміли
винятково сферу наукових досліджень, метою яких було вияв
лення загальних закономірностей у процесах утворення, сталості
та ліквідації упорядкованих часових та просторових структур у
складних (не рівноважних) системах різної природи: соціальних,
фізичних, біологічних тощо. Тут “спільна, узгоджена дія” може
бути як наслідком самоорганізації (у результаті розвитку влас
них нестійких елементів системи), так і наслідком вимушеної
організації внаслідок зовнішнього впливу.
На сьогодні ж зрозумілим є той факт, що і в останньому випад
ку досліджується саме процес самоорганізації (наприклад, “Са
моорганізація соціальних, економічних та історичних процесів”),
адже будьяку вимушену зовнішніми чинниками організацію
можна описати в рамках синергетики (тобто з погляду самоорга
нізації), якщо розглядати зовнішні чинники як частину нової,
більш повної системи.
Обґрунтуванням необхідності синергетичних досліджень є
той факт, що кооперація багатьох підсистем будьякої системи
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підпорядковується єдиним принципам незалежно від природи
підсистем. Пізнання цих принципів дозволяє поновому підій
ти і до проблеми раціонального управління розвитком склад
них систем, зокрема держави. З позиції синергетики не можна,
наприклад, при управлінні розвитком соціальної системи (зок
рема держави) нав’язувати невластиві для неї форми органі
зації. Дослідивши систему, слід не збільшувати силу управля
ючої дії, а посилювати узгоджений вплив з власними тенден
ціями системи.
Таким чином, синергетика дозволяє краще зрозуміти різні
процеси самоуправління та управління державними справами
(особливо при розвитку демократичних засад у місцевому самов
рядуванні та в структурах виконавчої влади). Нові дані про конс
труктивну роль випадку в суспільному розвитку суттєво пояснює
суб’єктивний чинник у державноправовому житті суспільства.
Саме це дозволяє враховувати поряд із закономірними причин
ними зв’язками випадкові та вірогідні зв’язки.
Однак між діалектикою та синергетикою існують протиріч
чя (див. табл. 1.2).

Таблиця 1.2. Порівняння діалектики і синергетики
Ðîçâèòîê
(äèíàì³÷íèé
ïðîöåñ)

Ä³àëåêòèêà

Ñèíåðãåòèêà

Ïðè÷èíè

ªäí³ñòü ³ áîðîòüáà
Íåð³âíîâàæí³ñòü; íåñòàá³ëüí³ñòü;
ïðîòèëåæíîñòåé;
êðèçè; åâîëþö³ÿ ³ êîåâîëþö³ÿ
ñóïåðå÷ëèâ³ñòü; çàïåðå÷åííÿ
çàïåðå÷åííÿ; ïåðåõ³ä
ê³ëüêîñò³ â ÿê³ñòü

Ôîðìè

Ïåðåðèâ ïîñòóïîâîñò³:
“ðèâêè”; “çà ñï³ðàëëþ”
(“çíÿòòÿ”); â³ä íèæ÷îãî äî
âèùîãî

Íàêîïè÷åííÿ ôëóêòóàö³é
(â³äõèëåíü); á³ôóðêàö³ÿ; ôàçîâ³
ïåðåõîäè; ñàìîâ³ëüí³ ïåðåõîäè
ñèñòåìè äî íîâîãî ñòàíó;
íåë³í³éí³ñòü ëàâèíîïîä³áí³
ïðîöåñè; ñàìîîðãàí³çàö³ÿ

Âëàñòèâîñò³

Äåòåðì³íîâàí³ñòü;
âèïàäêîâå – ôîðìà
íåîáõ³äíîãî

²ìîâ³ðíà âèïàäêîâ³ñòü;
âèïàäîê (ïîÿâà ð³çíèõ âàð³àíò³â
ìîæëèâîãî òà ¿õ â³äá³ð);
äåòåðì³íîâàí³ñòü (îêðåì³ ñôåðè)

×èííèêè

Îá’ºêòèâí³; ñóá’ºêòèâí³;
çàêîíîì³ðíîñò³; òåíäåíö³¿

Ìàëèé âïëèâ; âèïàäîê; àòðàêòîðè;
ïàðàìåòðè ïîðÿäêó; âïëèâ ïðîöåñ³â
íà ì³êðîð³âí³ ÷åðåç ìåçîð³âí³ òà
ìàêðîð³âí³
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Продовження табл. 1.2.
Ðîçâèòîê
(äèíàì³÷íèé
ïðîöåñ)

Ä³àëåêòèêà

Ñèíåðãåòèêà

Ðåçóëüòàòè

Âðåøò³-ðåøò íåîáõ³äíå;
çâîðîòíèé ðóõ; çì³íè (ó òîìó
÷èñë³ âïëèâ ñåðåäîâèùà, ùî
çì³íèëîñÿ, íà ñóá’ºêòà
äèíàì³÷íîãî ïðîöåñó)

Ïîÿâà áàãàòîð³âíåâîãî ö³ëîãî, ùî
çîâñ³ì íå äîð³âíþº ñóì³ ÷àñòèí;
íîâà íåð³âíîâàæí³ñòü;
íåçâîðîòí³ñòü; íåâ³äïîâ³äí³ñòü
çàäóìàíîìó; óñêëàäíåííÿ

Ñïîñîáè
ï³çíàííÿ òà
ïåðåâ³ðêè
ðåçóëüòàò³â

Ðóõ â³ä àáñòðàêòíîãî äî
Ðàö³îíàë³çì; ðåäóêö³îí³çì;
êîíêðåòíîãî òà â³ä
êîåâîëþö³îí³çì;
êîíêðåòíîãî äî àáñòðàêòíîãî íåïåðåäáà÷óâàí³ñòü

Пояснимо деякі поняття.
Коеволюція – термін, який означає розуміння розвитку як
зростання розмірності, взаємозв’язку різних засад, зокрема –
цілей людини та внутрішніх гармоній природи, замість колиш
ніх установок на її “підкорення” та завоювання.
Редукціонізм – спрощене трактування тих чи інших явищ
та процесів, пов’язаних із зведенням вищих форм до нижчих (на
приклад, духовних чинників – до економічних, технологічних
чи біологічних).
Ïðèêëàä 1.2
Ðîëü ñèíåðãåòèêè ó ïðàâ³
Íåäîë³êîì ïîïåðåäíüîãî åòàïó åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó... º: íàäì³ðíà
ðåãëàìåíòàö³ÿ, äð³á’ÿçêîâà îï³êà îðãàí³â óïðàâë³ííÿ íàä ï³äïðèºìñòâàìè
òà îðãàí³çàö³ÿìè, ã³ïåðòðîôîâàíà â³äîì÷à íîðìîòâîð÷³ñòü. Âîíè ìîãëè ðîçâèíóòèñÿ íà îñíîâ³ ê³áåðíåòè÷íèõ óÿâëåíü ïðî óïðàâë³ííÿ. Ñâîãî ÷àñó
îñòàíí³, áåçïåðå÷íî, ç³ãðàëè ïîçèòèâíó ðîëü, ó òîìó ÷èñë³ ³ â ñôåð³ ïðàâà,
çîêðåìà, óÿâëåííÿ ïðî ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ ÿê ïðî ñïåöèô³÷íó ôîðìó çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó, ïðî ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ â ïðàâîâ³é ñôåð³ îêðåìèõ ê³áåðíåòè÷íèõ çàêîí³â, íàïðèêëàä, “ê³áåðíåòè÷íî¿ ð³çíîìàí³òíîñò³”, äîçâîëèëè ñôîðìóâàòè òåîðåòèêî-ïðèêëàäí³ ïîëîæåííÿ, ñïðÿìîâàí³ íà ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ðàäÿíñüêî¿ ïðàâîâî¿ ñèñòåìè, íà âèêîðèñòàííÿ ê³ëüê³ñíèõ ï³äõîä³â
äî âèâ÷åííÿ åôåêòèâíîñò³ ïðàâîâèõ íîðì òîùî (60–70-ò³ ðð.). Âîíè ëÿãëè â
îñíîâó ïîëîæåíü ïðî ïð³îðèòåò öåíòðàë³çàö³¿ â óïðàâë³íí³ íàðîäíèì ãîñïîäàðñòâîì.
Ïðîòå ÷àñ äîâ³â ìåòîäîëîã³÷íó íåäîñòàòí³ñòü òà îäíîá³÷í³ñòü öèõ óÿâëåíü. Âîíè ìàëî ùî äàëè, íàïðèêëàä, ïðè äîñë³äæåíí³ åôåêòèâíîñò³ ïðàâîâèõ íîðì. Îäíà ç ïðè÷èí, íà íàøó äóìêó, ïîëÿãàº â òîìó, ùî ê³áåðíåòè÷í³
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çàêîíîì³ðíîñò³ â³äîáðàæàþòü â îñíîâíîìó îäíó ñòîðîíó óïðàâë³íñüêèõ ïðîöåñ³â – óïðàâë³ííÿ ç ºäèíîãî öåíòðó çà çàäàíèìè ïàðàìåòðàìè. À â ïðàêòèö³ ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ íà ê³áåðíåòè÷í³ çàêîíîì³ðíîñò³ âåñü ÷àñ âïëèâàþòü ³íø³, ó òîìó ÷èñë³ ñèíåðãåòè÷í³, ùî â ðÿä³ âèïàäê³â ñïîòâîðþþòü íåïåðåäáà÷åíèì ÷èíîì çàçäàëåã³äü çàäàí³ ñîö³àëüíî-ïðàâîâ³ ïàðàìåòðè ãîñïîäàðñüêîãî æèòòÿ. Îäèí ç íàéÿñêðàâ³øèõ ïðèêëàä³â öüîãî: áóëî ï³äâèùåíî
ðàéîííèé êîåô³ö³ºíò äî çàðîá³òêó ó ï³âí³÷íèõ ðàéîíàõ Ñèá³ðó (ïåðåäáà÷àëîñÿ, ùî ïîòî÷í³ñòü êàäð³â âèêëèêàíà íåäîñòàòí³ì ð³âíåì çàðïëàòí³). Îäíàê íà ïðàêòèö³ ï³ñëÿ ï³äâèùåííÿ çàðîá³òêó ñåðåäí³é òåðì³í ïåðåáóâàííÿ
ïðàö³âíèê³â íà Ï³âíî÷³ ñêîðîòèâñÿ. Âèÿâëÿºòüñÿ, á³ëüø³ñòü ïðè¿æäæàëà íà
Ï³âí³÷ ç ìåòîþ íàêîïè÷èòè ïåâíó ñóìó ãðîøåé (äëÿ êóï³âë³ áóäèíêó, àâòîìîá³ëÿ òîùî), íîâà îïëàòà äîïîìîãëà çðîáèòè öå øâèäøå...
² òàê³ ïðèêëàäè íåñò³éêèõ ñîö³àëüíèõ ñèñòåì, ùî îðãàí³çóþòüñÿ ñàì³
ñîáîþ, ïðîòå óõèëÿþòüñÿ â³ä çàäàíèõ ïàðàìåòð³â óïðàâë³ííÿ, ìîæíà ïðîäîâæèòè. Çîêðåìà, öèì õàðàêòåðèçóþòüñÿ ïðîöåñè óðáàí³çàö³¿. Òàê, ïåðåäáà÷àëîñÿ, ùî Òèíäà áóäå ðÿäîâîþ ñòàíö³ºþ ÁÀÌó ç íàñåëåííÿì äî 19 òèñ.
îñ³á. Àëå âæå ñüîãîäí³ òàì ìåøêàº áëèçüêî 60 òèñ., ïðè÷îìó á³ëüøå ïîëîâèíè – â òèì÷àñîâèõ, ìàëîïðèäàòíèõ äëÿ æèòòÿ çá³ðíèõ áóäèíêàõ òà âàãîí÷èêàõ. Àáî îñü. Ïîñò³éíî ïðèéìàþòüñÿ ïîñòàíîâè, ñïðÿìîâàí³ íà ñêîðî÷åííÿ ñòðîê³â áóä³âíèöòâà, ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ îá’ºêò³â, íà áîðîòüáó ç “íåçàâåðøåíêîþ”. Ïðîòå ôàêòè÷íî ê³ëüê³ñòü îá’ºêò³â, ùî îäíî÷àñíî áóäóºòüñÿ, ïîñò³éíî ïåðåâèùóº ¿õ ðàö³îíàëüíå ÷èñëî ó 1,5–2 ðàçè, ñòðîêè ¿õ ñïîðóäæåííÿ
íàáàãàòî âèùå íîðìàòèâíèõ, ïëàíè ââîäó ïîòóæíîñòåé òà îá’ºêò³â íå âèêîíóþòüñÿ. Ïðèêëàäîì ñèñòåìè, ùî îðãàí³çóºòüñÿ ñàìà ñîáîþ, º ³ ïåðåðîçïîä³ë íàäëèøê³â æèëî¿ ïëîù³, ï³äíàéìó æèëîãî ïðèì³ùåííÿ òîùî.
×îìó ó íàâåäåíèõ òà ³íøèõ àíàëîã³÷íèõ ñèòóàö³ÿõ íå ñïðàöüîâóº ïðàâîâèé ðåãóëÿòîð? ×îìó ó ïåðøîìó âèïàäêó ïîñèëèëàñÿ íåñò³éê³ñòü ïåâíî¿
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñòðóêòóðè – êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ñèá³ðñüêî¿ Ï³âíî÷³, à â äðóãîìó – âèïàäêîâå â³äõèëåííÿ ïðèâåëî óðáàí³ñòè÷íó ñòðóêòóðó â
³íøèé, íåïåðåäáà÷óâàíèé ñòàí? ×è íåìàº ÷îãî ñï³ëüíîãî â óñ³õ öèõ äîñòàòíüî ð³çíèõ çà çì³ñòîì âèïàäêàõ? Ââàæàºòüñÿ, ùî íà â³äì³íó â³ä ê³áåðíåòèêè
ñàìå ñèíåðãåòèêà ìåòîäîëîã³÷íî ïðàâèëüíî òà íàéá³ëüø ïîâíî â³äïîâ³ñòü
íà ïîñòàâëåí³ çàïèòàííÿ.
Äæåðåëî : Âåíãåðîâ À. Á. Ñèíåðãåòèêà, þðèäè÷åñêàÿ íàóêà, ïðàâî /
À. Á. Âåíãåðîâ // Ñîâåòñêîå ãîñóäàðñòâî è ïðàâî. – 1986. –
¹ 10. – Ñ. 37–38.
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§ 3. Òåîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà â ñèñòåì³ ñîö³àëüíèõ íàóê
Теорія держави і права та соціологія. Соціологія – це наука про
суспільство як єдину соціальну систему, що досліджує законо
мірності розвитку і функціонування суспільства, його структу
ру та організацію, поведінку людей у ньому. Соціологія є однією
з соціальних наук, що вивчає проблеми управління соціальним
життям і функціонування соціальних систем. Тому вона пов’я
зана з управлінням, що здійснюється державою за допомогою
права. Предметом соціології є також закономірності соціальної
поведінки людей, їхня мотивація. Спираючись на досягнення со
ціології, на конкретні соціологічні дослідження, теорія держа
ви і права може досить успішно вирішувати проблеми підвищен
ня соціальної ефективності норм права, способів і гарантій удо
сконалення державного апарату.
Теорія держави і права та політологія. Політологія досліджує
політичні системи й політичну свідомість суспільства. Можна
сказати, що політологія – це наука, що досліджує сутність по
літики як суспільноісторичного явища. Предметом політології
є сутність, форми, закономірності та випадковості політичного
життя суспільства, зміст, функціонування та розвиток політики
й політичних систем, їх місце та роль у життєдіяльності людей,
соціальних груп, націй та держав.
При цьому політика – це суспільна діяльність, що пов’яза
на передусім з участю в отриманні, утримуванні та реалізації
влади в державі.
Теорія держави і права використовує дані політології для
характеристики взаємовідносин інститутів держави і недержав
них політичних інститутів. У свою чергу, саме з теорії держави і
права політологія бере необхідні відомості про механізм і функції
держави, про особливості функціонування інститутів держави в
різні історичні епохи і в різних країнах. Коли ж теорія держави
і права торкається політичних питань, вона стає не лише юриди
чною, а й політичною наукою.
Теорія держави і права й історія. Історія досліджує минуле
людства в усій його конкретності та різноманітності. Так, з’ясо
вуючи причини походження держави і права та досліджуючи їх
поступальний розвиток, теорія держави і права спирається на
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конкретні свідчення історичної науки. Це – свідчення про первіс
не суспільство, яке проіснувало на Землі більш ніж мільйон ро
ків, про соціальноекономічні умови виникнення держави в різ
них країнах і регіонах світу приблизно шість тисячоліть тому.
Великий матеріал для теорії держави і права містять історичні
події: Паризька Комуна у Франції 1871 року, Нідерландська бур
жуазна революція тощо. У той самий час історія, звертаючись до
питань держави і права, користується відповідними поняттями,
що були розроблені теорією держави і права.
Теорія держави і права й економічна теорія. Економічна тео
рія досліджує закономірності суспільного виробництва і розпо
ділу матеріальних благ, форми власності, особливості розвитку
економіки суспільства в різні історичні епохи. Залежно від того,
яке значення надається дослідникам ролі економіки в розвитку
соціальних процесів, порізному визначається сутність держави
і права. В одних випадках (К. Маркс, Ф. Енгельс, В. Ленін) ця
сутність зводиться до економічних факторів, а в інших (М. Ве
бер) – економіка стає лише одним із зазначених чинників.

§ 4. Òåîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà â ñèñòåì³ þðèäè÷íèõ íàóê
ІсторикоEтеоретичні науки охоплюють теорію держави і права,
історію держави і права, історію вчень про державу і право. Пред
метом дослідження історії держави і права є виникнення, роз
виток та зміна типів і форм держави і права, а також державні
органи й правові інститути конкретних держав у конкретних на
родів у певні історичні періоди на основі виявлення і пізнання
властивих їм об’єктивних законів. В українській науці історії
держави і права розрізняють загальну історію держави і права
та історію держави і права України. Історія вчень про державу
і право (історія політичних і правових вчень) – це самостійна на
укова та навчальна юридична дисципліна, що досліджує і висвіт
лює історію виникнення й розвитку теоретичних знань про полі
тику, державу, право, тобто вивчає процес пізнання людьми явищ
політики, держави і права на різних етапах історії в різних наро
дів, починаючи з давньої державності і дотепер. Предметом її є
держава, право і політика в їх ідеологічному відображенні у формі
вчень, теорій, ідей і поглядів. Конкретними виразниками полі
тичних, державноправових вчень, теорій, ідей та поглядів є
певні особи (філософи, юристи, політичні та державні діячі).
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Серцевиною історії політичних і правових вчень є вчення, осно
воположниками і творцями яких є мислителі, які зафіксували
своє ставлення до держави, права та політики у формі вчення чи
теорії – цілісної системи поглядів зі стійкими, логічними зв’яз
ками. Вчення про державу – це логічно пов’язана система тео
ретичних положень про неї, її форми, завдання та зміст діяль
ності, а також про походження, сутність, механізм дії, характер
влади тощо. Вчення про право – це логічно пов’язані системати
зовані уявлення про правові інститути, співвідношення права і
закону, правовідносини, права людини, законодавство, закон
ність тощо.
Усі історикотеоретичні науки мають загальний об’єкт до
слідження – державу і право.
Галузеві науки. Це науки конституційного, кримінального,
адміністративного, цивільного права тощо.
Під конституційним правом розуміється провідна галузь
права, сукупність правових норм, якими регулюються відно
сини за змістом засад політичної організації суспільства, по
в’язаних з організацією і функціонуванням державного меха
нізму.
Кримінальне право – це галузь права, сукупність юридич
них норм, якими встановлюються засади кримінальної відпові
дальності, види злочинів та покарання за їх вчинення.
Щодо адміністративного права, то це галузь права, якою
регулюються суспільні відносини, що виникають у сфері функ
ціонування виконавчої влади.
Цивільне право – це галузь права, яка регулює майнові та
особисті немайнові відносини, що ґрунтуються на юридичній рів
ності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учас
ників.
Крім того, до галузевих наук належить трудове право, госпо
дарське право тощо. Теорія держави і права є для них методоло
гічною основою, тобто виконує методологічну функцію.
Спеціальні та прикладні науки. До спеціальних наук нале
жать судові та правоохоронні органи, прокурорський нагляд,
адвокатура тощо, тобто ті, що вивчають діяльність відповідних
державних органів.
Основними серед прикладних наук є криміналістика та кри
мінологія. Криміналістика – це юридична наука про спеціальні
прийоми, методи і засоби, що застосовуються в кримінальному
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судочинстві з метою запобігання злочинам, їх розкриття і роз
слідування, а також під час розгляду кримінальних справ.
Щодо кримінології, то це наука про злочинність, її причини,
особистість злочинця і заходи запобігання злочинності.
До прикладних юридичних наук відносять також судову
статистику, судову медицину, судову психіатрію та ін. Теорія дер
жави і права пов’язана з ними загальною термінологією. Значно
меншою мірою, ніж з галузевими науками, виконує методологіч
ну функцію.
Теорія держави і права та міжнародне право. Особливе місце
серед юридичних наук посідає міжнародне право, тобто право
ва система, що складається з принципів і норм, якими регулю
ються відносини між її суб’єктами – державами, міжнародними
організаціями тощо. Теорія держави і права є первинною щодо
міжнародного права, тому що останнє сформувалося і розвива
ється на базі загальнотеоретичних поглядів і підходів до право
вих явищ. Водночас міжнародне право не може не впливати на
теорію права.
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Ìåòîäîëîã³ÿ òåîð³¿ äåðæàâè ³ ïðàâà
Загальне вчення про методи теорії держави і права  Загальнонаукові
методи пізнання держави і права  Методи соціальних наук, що викори
стовуються в теорії держави і права  Спеціальні методи пізнання
державноправових явищ

§ 1. Çàãàëüíå â÷åííÿ ïðî ìåòîäè òåîð³¿ äåðæàâè ³ ïðàâà
Поняття і структура методології. Вчення про парадигми, прин
ципи і методи наукового пізнання називається методологією.
У структурі методології теорії держави і права існує три рівні:
рівень парадигм, рівень принципів і рівень методів.
Парадигму можна визначити як сукупність пізнавальних
принципів та прийомів відображення процесів у державнопра
вовій сфері, що визначають логіку організації знань, модель тео
ретичного тлумачення однотипної групи.
Існує два типи парадигм: загальнотеоретичні (теологічна,
натуралістична, соціальна) і юридичні (позитивістська, природ
ноправова, історична).
Так, теологічна парадигма (Аврелій Августин, Фома Аквін
ський) інтерпретує державу і право як надприродні прояви Божої
волі.
Натуралістична парадигма (Жан Боден, Шарль Луї Мон
теск’є) тлумачить державу і право в контексті домінуючого впли
ву позасоціальних, природних чинників: ґрунту, географічного
середовища, клімату, вроджених якостей людини, її інстинктів
тощо.
Соціальна парадигма пояснює природу держави і права впли
вом соціальноекономічних та соціокультурних чинників. Особ
ливий внесок у цю парадигму зробили марксисти (Карл Маркс,
Фрідріх Енгельс, Володимир Ленін), теоретики солідаризму
(Леон Дюгі), представники насильницької теорії (Карл Каутсь
кий, Євгеній Дюринг), прибічники культурологічної теорії (Макс
Вебер).
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Позитивістська парадигма (Джон Остін, Габріель Шерши
невич) відстоювала ідею права як примусового порядку, що утво
рюється державою.
Природноправова парадигма (Гуго Гроцій) визначала право
як те, що не суперечить справедливості.
Історична парадигма (Георг Пухта) вважала державу і пра
во формою втілення “народного духу”.
Природним недоліком парадигм є деяке спрощення складної
системи державноправових процесів. Однак безсумнівно пози
тивним є те, що вони вказують на зв’язок юридичних теорій з
концепціями більш високого рівня (філософськими, соціологіч
ними, соціокультурними тощо) і надають можливість користу
ватися їх досягненнями.
Другий рівень – рівень принципів – спирається на найбільш
загальні засади, що дозволяють йому виражати природу і сут
ність державноправових явищ. Такими принципами є принцип
об’єктивності, принцип плюралізму і принцип конкретності.
Принцип об’єктивності полягає в прагненні теорії держави і
права до істини, що вимагає об’єктивного відображення держав
ноправової дійсності, закономірностей її виникнення та тенден
цій розвитку. При цьому складність процесів, що відбуваються в
державноправовій сфері, не повинна долатися шляхом з’єднан
ня всієї різноманітності до один раз і назавжди заданих значень.
Принцип плюралізму виражається в можливості досліджен
ня держави і права з різних позицій, а також у повазі іншої дум
ки. Він дозволяє сформувати повне уявлення про державнопра
вові явища, утворити найбільш оптимальну систему суджень, в
яких поєдналися б переваги різних шкіл і підходів.
Принцип конкретності полягає в тому, що свої висновки та
узагальнення теорія держави і права будує на основі точного вра
хування тих чинників та умов, в яких функціонує держава і пра
во конкретного моменту. Саме завдяки цьому принципу досяга
ється єдність теорії і практики.
Третій рівень – рівень методів.
Методи пізнання державноEправових явищ. Теорія держави
і права не зібрання готових догм, істин або канонів. Це жива на
ука, що постійно розвивається і знаходиться в безперервному по
шуку. Розвиваючи й оновлюючи свої методи пізнання, вона на
ближається до здійснення свого основного призначення – служи
ти науковим орієнтиром державноправовій практиці.
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Термін «метод» введено в наукову лексику стародавніми гре
ками. Під ним розуміється спосіб пізнання, дослідження явищ
природи і суспільного життя. Якщо предмет науки відповідає
на запитання, що вивчає наука, то метод – як наука вивчає свій
предмет. Плодотворність наукового пошуку, ступінь і глибина
пізнання реальної дійсності значною мірою залежать від мето
дів, що використовуються дослідниками.
Отже, можна запропонувати таке визначення:
методи теорії держави і права – це ті способи, підходи, при
йоми, що використовуються нею для пізнання свого предме
та й отримання наукових результатів.
Будьяка теорія, використовуючи свої методи пізнання, несе
крихти знань у загальну скарбничку, дозволяючи повніше і гли
бше зрозуміти ті чи інші грані досліджуваних явищ. На нашу
думку, сьогодні найбільш прийнятним для теорії держави і пра
ва є конструктивно%критичний підхід до аналізу й оцінки ми
нулих і сучасних державноправових вчень.
Вибір конкретного методу залежить від предмета та завдань
дослідження. Так, наприклад, системний метод дозволяє дослі
джувати політику, державу і право як комплексний процес, ви
являти на загальному фоні розвитку ті чи інші прояви, досліди
ти їхні причинні зв’язки. Взятий абстрактно, безвідносно до пре
дмета, метод дослідження не зможе стати джерелом поглиблен
ня знань, але в разі його вмілого вибору і використання метод
зможе раціоналізувати пізнавальну діяльність теоретика, забез
печити його наукову коректність і практичну результативність.
Врештірешт він дозволяє систематизувати й оцінити накопичені
фактичні дані, зробити прогноз на майбутнє.
Характеризуючи методи загалом, слід мати на увазі, що тео
рія держави і права розробляє власні методи дослідження дер
жавноправових явищ. У той самий час вона активно використо
вує загальні методи, що вже виробили різні природничі й сус
пільні науки.
Знання і вміле використання загальнонаукових методів пе
редбачає застосування характерних для соціальних наук певних
методів пізнання державноправових явищ. До них належать
конкретносоціологічні методи, історичні методи, статистичний,
кібернетичний метод тощо. Найбільш поширеними є конкретно
соціологічні й історичний методи.
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Крім загальнонаукових методів, та методів, що розроблені
соціальними науками, теорія держави і права виробила власні
спеціальні методи пізнання державноправових явищ. До них
належать методи правового моделювання, порівняльноюридич
ний та формальноюридичний метод.

§ 2. Çàãàëüíîíàóêîâ³ ìåòîäè ï³çíàííÿ äåðæàâè ³ ïðàâà
Діалектичний метод. До основних загальнонаукових методів
пізнання держави і права належить діалектичний, який поля
гає в дослідженні теорії держави і права крізь призму трьох за
конів діалектики:
1. Перехід кількісних змін у якісні. Так, наприклад, збіль
шення кількості норм і інститутів, що закріплюють і регулюють
відносини приватної власності, може призвести до розподілу пра
ва на приватне і публічне, як це сталося в Стародавньому Римі.
2. Закон єдності протилежностей. У теорії держави і пра
ва існує явище єдності прав і обов’язків, тобто немає прав без
обов’язків й обов’язків без прав (див. рис. 2.1). Ця теза означає,
що якщо в будького є певне право, то є хтось, хто це право забез
печить. Наприклад, згідно зі ст. 27 Конституції України “Кожна
людина має невід’ємне право на життя”. У той самий час є хтось
(у даному разі це – держава), хто зобов’язаний це життя захища
ти. Саме на цьому прикладі виявляється єдність прав (право на
життя) і обов’язків (обов’язок держави захищати це життя).
Водночас право і обов’язок є протилежностями.

Ïðàâî

Îáîâ’ÿçîê

Рис. 2.1. Єдність прав і обов’язків
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3. Закон подвійного заперечення. В українській державності
є елементи минулої і зародки нової державності. Особливості пе
реходу України від тоталітарного режиму до демократичного зу
мовили й становлення специфічного «змішаного» державного
режиму. Деякі державознавці вважають, що в умовах сучасної
України з’єдналися парламентська республіка, президентське
правління і радянська влада. До залишків останньої слід віднес
ти такі специфічні риси політикоправової свідомості значної
частини адміністративних кадрів, політиків і рядових громадян,
як упевненість у власній непогрішності, нетерпимість до полі
тичного інакомислення, етатизм, егалітаризм, догматизм, імі
тація елітою бурхливої діяльності, примітивізація політикопра
вової культури. Знищені у своїй основі на центральному інсти
туціональнонормативному рівні залишки радянської влади і
далі розцвітають в багатьох сферах на локальному, регіонально
му і секторному рівнях політичної системи.
Загальнологічні методи. Серед загальнологічних методів най
більш поширеними є: аналіз, синтез, індукція і дедукція, анало
гія тощо.
Дедукція – метод сходження від загального до конкретно
го, рух від загальних понять (наприклад, форма держави) до
конкретних (Великобританія). Ми розбираємо це поняття таким
чином: форма держави (найбільш загальне поняття)  форма
правління (загальне поняття)  монархія (менш загальне по
няття)  обмежена монархія (більш конкретне поняття)  пар
ламентарна монархія (конкретне поняття)  Великобританія
(найбільш конкретне поняття).
Індукція – метод сходження від конкретного до загального.
Наприклад, з’ясування загальних ознак адміністративного, кри
мінального, цивільноправового і дисциплінарного правопору
шення дозволяє вивести загальне поняття правопорушення.
Аналіз – дозволяє подумки “розкласти” явище на складові
й визначити характер взаємозв’язку між ними. Так, державу
можна уявити як єдність території, населення та публічної вла
ди. Якщо ж просуватися дальше, то можна виділити всередині
держави її органи, функції, принципи формування і функціо
нування.
Синтез – об’єднання елементів та властивостей у єдине ціле.
Так, на основі розрізнених формальних ознак права (норматив
ність, формальна визначеність, загальнообов’язковість тощо)
складається загальне уявлення про право.

Ãëàâà 2. Ìåòîäîëîã³ÿ òåîð³¿ äåðæàâè ³ ïðàâà

39

СистемноEструктурні методи. Системний підхід розглядає
державноправову сферу як систему, тобто дещо ціле, яке скла
дається із взаємопов’язаних елементів. Звертається увага на ха
рактер зв’язків з зовнішнім середовищем. Реагуючи на зовнішні
та внутрішні імпульси, держава і право розвиваються.
Системний підхід спирається на теорію систем, яка, у свою
чергу, спирається на певний понятійний апарат. До основних
понять теорії систем належать: система, елемент, склад, струк
тура, функції, функціонування, мета.
Система – об’єкт, функціонування якого, необхідне і дос
татнє для досягнення відповідної мети, забезпечується (в умовах
певного середовища) сукупністю елементів, що складають цю
систему і знаходяться в доцільних відносинах одне з одним.
Елемент – внутрішня вихідна одиниця, функціональна час
тина системи, власний устрій якої не розглядається, хоча й ура
ховуються її властивості, необхідні для побудови і функціону
вання системи.
Склад – повна (тобто необхідна і достатня) сукупність
елементів системи, взята поза її структурою, тобто певний на
бір елементів.
Структура – відносини між елементами системи, необхідні
і достатні для того, щоб система досягла мети.
Функції – способи досягнення мети, засновані на доцільних
властивостях системи.
Функціонування – процес реалізації доцільних властивостей
системи, що забезпечують їй досягнення мети.
Мета – це те, чого система повинна досягти на основі свого
функціонування.
Системний підхід має два аспекти – пізнавальний (описовий)
та конструктивний (використовується при утворенні систем).
У першому випадку зовнішні прояви системи (її доцільні влас
тивості, а також функції як способи досягнення мети) поясню
ються через її внутрішній устрій – склад і структуру. У другому
ж випадку процес відбувається поетапно: проблемна ситуація –
мета – функція – склад і структура – зовнішні умови. Так, в умо
вах правотворчої діяльності на перше місце виходить саме кон
структивний аспект, але при дослідженні ж правовідносин як “го
тової” конструкції, починати слід саме зі складу й структури.
Крім того, системний підхід включає у себе структурно%
функціональний метод, який виходить з того, що державнопра
вові явища мають структуру, складаються з елементів, кожен з
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яких виконує певну функцію, а всі разом вони забезпечують
життєдіяльність системи в цілому. Якщо якийнебудь елемент
не виконує своїх функцій, то система не працює.
Системнофункціональний підхід розглядає окремі сфери
суспільного життя та суспільство в цілому як взаємозалежні
елементи, кожен з яких діє як функція цілого. Цей підхід, з
одного боку, протистоїть уявленням про суспільство як
механічну суму чи конгломерат елементів, а з іншого – уяв
ленням про невигадливу органічну єдність, яка не потребує
упорядкування з боку держави. При цьому система є таким
типом соціальної цілісності, яка являє собою проблему влади
та управління.

§ 3. Ìåòîäè ñîö³àëüíèõ íàóê, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ â òåîð³¿
äåðæàâè ³ ïðàâà
КонкретноEсоціологічний метод. Цей метод полягає в дослід
женні права не на рівні абстрактних категорій, а на основі кон
кретних соціальних фактів. У рамках цього методу використо
вуються такі прийоми, як експеримент, інтерв’ювання, анке
тування, спостереження та ін. З його допомогою можна вияви
ти стан законності і правопорядку в країні, ступінь ефективності
функціонування всіх гілок державної влади, правового регулю
вання. Саме цей метод зможе ефективно використовуватися при
дослідженні різних сфер діяльності правових і державнополі
тичних інститутів, результативності рішень, що ними прийма
ються, а також своєчасності та надійності правової охорони та
правового регулювання. Зазначений метод дозволяє не лише
глибоко, з урахуванням суспільних потреб підійти до вирішен
ня багатьох традиційних державноправових проблем, а й по
ставити ще низку нових питань. Справа в тому, що для процесу
переходу до глобальної інформаційної цивілізації недостатньо
лише визначити загальні положення, принципи, особливості та
тенденції розвитку держави і права. Слід також знати, як саме
діють ці чинники в реальних відносинах, як забезпечити резуль
тативне функціонування державноправової системи в цілому
і, нарешті, як дослідити це функціонування для кожного з еле
ментів системи.
Історичний метод. Суть історичного методу полягає в тому,
що процес розвитку державноправових явищ відновлюється в
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усій своїй різноманітності, в усій повноті – з усіма випадковос
тями, зигзагами, що перекручують об’єктивну логіку розвитку.
Зазначений метод рекомендує розглядати державу і право не
лише в розвитку, а в послідовній зміні одного історичного типу
держави іншим, як правило, більш досконалим і прогресивним.
За допомогою історичного методу процес розвитку держави і пра
ва досліджується в часі. Цей метод дозволяє виявити зміни, що
відбуваються з державою і правом у конкретні періоди їх ево%
люції у різних країнах. У рамках історичного методу досліджу
ється специфіка державноправових явищ конкретного історич
ного періоду. Він дозволяє дослідити динаміку розвитку держа
ви і права. При цьому жоден з історичних типів не може розгля
датися як завершений етап розвитку людства. Саме за допомо
гою історичного методу можна висвітлити особливості як ран
ньої державності, так і сучасної соціальноправової держави.
Ïðèêëàä 2.1
Ïðî ìåòîä îá’ºêòèâíîãî ³ñòîðè÷íîãî äîñë³äæåííÿ
Ìîæíà ïîñòàâèòè ³ ñòàâëÿòü ³ñòîðè÷íîìó äîñë³äæåííþ ³íøå çàâäàííÿ, á³ëüø îá’ºêòèâíîãî õàðàêòåðó. Ìîæíà âèçíàòè òî÷êîþ â³äë³êó â äîñë³äæåíí³ ³ñòîð³¿ íå ñóá’ºêòà-äîñë³äíèêà, à äîñë³äæóâàíèé îá’ºêò, âèõîäÿ÷è ç
òîãî ñàìîãî ïîãëÿäó íà ³ñòîðè÷íèé ïðîöåñ, íà ÿêîìó ïîáóäîâàíî é ñóá’ºêòèâíèé ìåòîä. Ìîæíà âáà÷àòè â ³ñòîðè÷íîìó ïðîöåñ³ ïîñë³äîâíó çì³íó
ÿâèù, ùî ãîòóþòü ñó÷àñíèé ñòàí îñâ³÷åíîãî ëþäñòâà. Àëå ìîæíà íå çóïèíÿòèñÿ íà öüîìó ñòàí³ ÿê íà ÷îìóñü òâåðäîìó, àäæå ñó÷àñíèé ñòàí, ñüîãîäåííÿ – öå òàêîæ ñóá’ºêòèâíå óÿâëåííÿ, ÿêèì ïîçíà÷àºòüñÿ íå ³ñòîðè÷íèé
ôàêò, à ëèøå õðîíîëîã³÷íå ñòàâëåííÿ ñïîñòåð³ãà÷à äî â³äîìèõ ³ñòîðè÷íèõ
ôàêò³â, ³ â öüîìó ñåíñ³ ïîíÿòòÿ ïðî ñó÷àñíèé ñòàí, ïðî ñüîãîäåííÿ çíà÷íîþ ì³ðîþ º àáñòðàêö³ºþ, òîáòî ô³êö³ºþ. ²ñòîðè÷íà ä³éñí³ñòü çàïåðå÷óº ³
ìèíóëå, ³ ñüîãîäåííÿ, à âèçíàº ëèøå áåçïåðåðâíèé ðóõ; ëåäâå ñïîñòåð³ãà÷ âñòèãíå îõîïèòè ñâî¿ì ñïîñòåðåæåííÿì ðóõîìó õâèëèíó, â³äîì³ ïîòî÷í³
ÿâèùà, ÿê îõîïëåíå íèì óÿâëåííÿ ñòàº âæå àíàõðîí³çìîì: âîíà â³äîáðàæàº âæå íå òå, ùî ðóõàºòüñÿ, à òå, ùî ìèíóëî; óñ³ íàø³ óÿâëåííÿ ïðî ÿâèùà ñó÷àñíîãî ñòàíó ëþäñòâà º, ïî ñóò³, òàêèì ñàìèì àíàõðîí³çìîì. Êîëè
äîñë³äíèê â³äñòîðîíèòüñÿ â³ä ö³º¿ ô³êö³¿, ùî çìóøóº éîãî â³äð³çíÿòè ñó÷àñíèé ñòàí â³ä ìèíóëîãî, êîëè â³í ïîâ³ðèòü, ùî áóäü-ÿê³ îêðåì³ óÿâëåííÿ ïðî
ÿâèùà ñó÷àñíîãî æèòòÿ º, ïî ñóò³, óÿâëåííÿìè ïðî ò³ ñàì³ ìèíóë³ ôàêòè
³ñòîð³¿, òîä³ â ³ñòîðè÷íîìó ïðîöåñ³ ïåðåä íèì çàëèøàºòüñÿ ïðîáëåìà, ùî
ïîòðåáóº éîãî ð³øåííÿ, íå ãåíåçèñ â³äîìèõ ³ñòîðè÷íèõ ñòàí³â, ÷è-òî ôîðìàö³é ñï³ëüíîãî æèòòÿ, à ñàì ³ñòîðè÷íèé ðóõ, ùî ïîñë³äîâíî ñòâîðþº é ðóéíóº ð³çí³ ñòàíè àáî ð³çí³ ôîðìàö³¿, ñï³âæèòòÿ. Öåé ðóõ ³ çàëèøàºòüñÿ çàâäàííÿì ³ñòîðè÷íîãî äîñë³äæåííÿ. Óñ³ îêðåì³ êóëüòóðè íàáóâàþòü çíà÷åííÿ
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ëèøå îêðåìèõ ÿâèù, ó ÿêèõ öåé ðóõ âèÿâëÿºòüñÿ. Îòæå, ìîæíà ïîñòàâèòè
çàâäàííÿì ³ñòîðè÷íîãî äîñë³äæåííÿ ñàì ³ñòîðè÷íèé ðóõ.
Ùî âõîäèòü äî ïîíÿòòÿ ðóõó? Ñèëè, ùî éîãî ñòâîðþþòü, âëàñòèâîñò³
ïðåäìåò³â, ùî ðóõàþòüñÿ öèìè ñèëàìè, ³ ïîðÿäîê, ÷è-òî ïîñë³äîâí³ñòü,
ñàìîãî ðóõó. Äëÿ äîñë³äæåííÿ óñüîãî öüîãî íå ãîäÿòüñÿ ïðèéîìè ñóá’ºêòèâíîãî ìåòîäó, ÷è ìåòîä ñóá’ºêòèâíîãî ³ñòîðè÷íîãî äîñë³äæåííÿ. Äîñë³äíèêó íåìàº ïîòðåáè äîáèðàòè ÿâèùà, òîìó ùî äëÿ íüîãî âñ³ ÿâèùà º, ïî
ñóò³, ïðîÿâîì ³ñòîðè÷íîãî ðóõó; äëÿ íüîãî íåìàº ïîòðåáè ³ â ïîð³âíÿëüí³é
îö³íö³ ÿâèù ñòîñîâíî ¿õ â³äíîøåííÿ äî ñó÷àñíîãî ñòàíó ëþäñòâà, äëÿ íüîãî ÿâèùå íàáóâàº çíà÷åííÿ, íàñê³ëüêè âîíî âèÿâëÿº ä³¿ ³ñòîðè÷íèõ ñèë,
âëàñòèâîñò³ ³ñòîðè÷íèõ ñîþç³â ÷è ïîðÿäîê ³ñòîðè÷íîãî ðóõó. Â³äïîâ³äíî,
ÿâèùà â³í çìîæå ðîçð³çíÿòè ëèøå ÿê ìåíø³ ÷è á³ëüø³ çðó÷íîñò³, ÿê êðàù³
÷è ã³ðø³ çàñîáè ðîçóì³ííÿ. Äëÿ äîñë³äíèêà âòðà÷àº ñâîþ âàæëèâ³ñòü íàâ³òü õðîíîëîã³÷íà ïîñë³äîâí³ñòü ÿâèù, àäæå ïðè äîñë³äæåíí³ ä³¿ ñèë, âëàñòèâîñòåé ëþäñüêèõ ñîþç³â ÷è-òî ïîñë³äîâíîñò³ ðóõó âàæëèâèì ñòàº íå òå,
ùî ï³ñëÿ ÷îãî íàñòàº, à òå, ùî ç öüîãî âèõîäèòü. Äëÿ òàêîãî äîñë³äæåííÿ,
ÿêå… ìè áóäåìî íàçèâàòè îá’ºêòèâíèì, íåîáõ³äíèìè º ³íø³ ïðèéîìè; öèõ
ïðèéîì³â òàêîæ òðè: ñïîñòåðåæåííÿ ÿâèù, ç³ñòàâëåííÿ ÿâèù òà óçàãàëüíåííÿ ÿâèù.
Äæåðåëî: Êëþ÷åâñêèé Â. Î. Ìåòîäîëîãèÿ ðóññêîé èñòîðèè.
Ëåêöèÿ XVI / Âàñèëèé Îñèïîâè÷ Êëþ÷åâñêèé // Êëþ÷åâñêèé Â. Î.
Ñî÷èíåíèÿ : â 9 ò. / Â. Î. Êëþ÷åâñêèé. – Ì. : Ìûñëü, 1988– . –
Ò. 6 : Ñïåöèàëüíûå êóðñû. – 1989. – Ñ. 73–74.

§ 4. Ñïåö³àëüí³ ìåòîäè ï³çíàííÿ äåðæàâíî-ïðàâîâèõ ÿâèù
ПорівняльноEюридичний метод. Зазначений метод ґрунтуєть
ся на послідовному вивченні й порівнянні великої кількості по
дібних об’єктів. Його перевагою є можливість порівняння дер
жавноправових явищ, що розвиваються в різних країнах у ті
самі періоди, і на цій основі виявити переваги і недоліки конк
ретних правових систем, форм правління, політичних режимів
тощо. Це дозволяє виявити межі і можливості перенесення іно
земного досвіду правового розвитку в конкретний регіон чи дер
жаву.
Зазначений метод може бути як синхронічним (синхронним),
так і діахронічним (порівняльноісторичним). За рівнем же він
може бути макропорівняльним (порівняння державноправових
систем) та мікропорівняльним (порівняння елементів правових
систем).
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Порівняльноюридичний метод складається з таких етапів:
 окреме дослідження інститутів, що порівнюються між собою;
 порівняння виявлених ознак з позицій їх подібності та від
мінностей;
 оцінка результатів.
ФормальноEюридичний метод. Він допомагає описати, кла%
сифікувати й систематизувати державно%правові феномени,
досліджувати їхні зовнішні та внутрішні форми. У ньому ви
користовуються такі прийоми: аналіз джерел (форм) права, фо
рмальної визначеності права як його найважливішої властивості;
дослідження внутрішнього змісту правових норм і права у ціло
му, правил юридичної техніки; методи систематизації норма
тивного матеріалу тощо.
Так, саме за допомогою цього методу була встановлена кла
сифікація авторитарних державних режимів залежно від мети
їхнього встановлення на модернізаційні (режим Петра Першого
встановлено для проведення модернізації Московії), стабіліза
ційні (режим Шарля де Голля встановлено для стабілізації ситу
ації у Франції 50х років) та тиранічні (режим Івана Грозного
встановлено для задоволення особистих потреб царя).
Правове моделювання полягає в тому, що між різними пра
вовими і державними явищами існує деяка подібність, і тому,
знаючи властивості й ознаки одного з них (моделі), можна до
сить точно судити про інше. Цей метод також спрямовано на по
шук оптимальної для умов конкретної країни структури держав
них і правових інститутів, який здійснюється шляхом ідеально
го відтворення досліджуваних об’єктів стосовно конкретної си
туації. Так, філософи минулого розробили модель правової дер
жави. “Накладаючи” зазначену модель на Україну, можна
з’ясувати, є вона правовою державою чи ні. Крім того, цей метод
дозволяє оновити категоріальний апарат науки, передбачити
можливі тенденції розвитку держави і права.
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Запитання для самоконтролю до частини І
1. Що таке теорія держави і права?
2. Що таке синергетика?
3. Що таке політика?
4. Що є спільного в історикотеоретичних науках?
5. Що таке методи теорії держави і права?
6. Які існують закони діалектики?
7. Що дозволяє виявити історичний метод?
8. У чому полягає суть формальноюридичного методу?
Список рекомендованих джерел
1. Актуальні проблеми теорії держави і права : навч. посібник : у 2 ч. /
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КНТ, 2007. – Ч. 1 : Актуальні проблеми теорії держави. – 2007. –
С. 8–69.
2. Скакун О. Ф. Теория государства и права : [учебник] / О. Ф. Ска
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Ïîíÿòòÿ ³ ñóñï³ëüíèé ñòàòóñ äåðæàâè
Поняття, ознаки і символи держави  Роль держави в політичній системі
суспільства

§ 1. Ïîíÿòòÿ, îçíàêè ³ ñèìâîëè äåðæàâè
Ознаки держави. Як правило, будьяка держава вважається ме
ханізмом.
До ознак держави належать суверенітет, публічна влада, те
риторія, наявність системи податків і зборів, а також зв’язок з
правом. Іноді до ознак держави відносять також примус.
Публічна влада – це державна організація життя, за якої
влада відправляється професійно, а суб’єкт і об’єкт влади не збі
гаються. Публічна влада означає, що в державі існують ті, хто
керує (монарх, президент, парламент, уряд, чиновництво) і зароб
ляє цим гроші, і ті, хто підкоряються (усі інші). Ті, хто керує, –
суб’єкт влади. Ті, хто підкоряються, – об’єкт влади.
Територіальна організація позначає факт проживання лю
дини на території держави. Територія держави визначається її
кордонами. За територіальною ознакою держава може бути вла
сне державою (Україна) чи державоподібним утворенням (Вати
кан). Територіальна організація держави пов’язана з юрисдик
цією або тими повноваженнями, які вона поширює на свою тери
торію. Власне держава поширює свою юрисдикцію на свою тери
торію. Державоподібне утворення ж може мати ширшу або вуж
чу юрисдикцію, ніж державні кордони. Так, влада Папи Рим
ського, його юрисдикція поширюється на всіх віруючихкатоли
ків усього світу, а не обмежена лише територією Ватикану. Влас
не ж держава може бути централізованою (унітарна держава,
імперія) чи децентралізованою (федерація, державоподібні об’єд
нання).
Система податків і зборів – це кошти, призначені для утри
мування публічної влади. За цією ознакою держава може бути
власне державою чи державоподібним утворенням. Це пов’язано
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з тим, що податки як обов’язкові платежі притаманні лише влас
не державі (наприклад, Швеція). Проте є утворення, які не зна
ють таких обов’язкових платежів, наприклад, Запорозька Січ.
Так, в її рамках існували своєрідні митні збори за проїзд терито
рією Запоріжжя, проте це були саме збори, а не податки. Коли ж
запорожці вирушали у похід, вони збирали добровільні пожерт
вування, на які й ходили в походи.
Зв’язок з правом – це зв’язок із системою основних правил
поведінки, встановлених чи санкціонованих державою.
Розглядаючи формаційний підхід до типології, слід мати на
увазі, що кожному типу держави відповідає певний тип права.
Так, рабовласницькому типу держави відповідає рабовлас
ницький тип права, феодальному – феодальний, буржуазному –
буржуазний, а соціалістичному типу держави – відповідно соці
алістичний тип права. Аналіз типології держав за формаційним
підходом дає підстави стверджувати: тип права формується в
інтересах панівного класу. Так, рабовласницьким типом права
була піднесена в закон воля рабовласників. На період рабовлас
ницької суспільноекономічної формації (СЕФ) припадає форму
вання рабовласницького типу права. Одним із найважливіших
його принципів є існування приватної власності на основні засо
би виробництва і на людей – рабів. Оскільки раби і рабовласники
є основними антагоністичними класами рабовласницького сус
пільства, то рабовласники мали всі права, а раб вважався живою
річчю. Прикладом цього може бути Стародавній Рим, де повна пра
воздатність визнавалася за патриціями, скорочена – за плебеями,
ще більш обмежена – за іноземцями. Раби були цілком неправо
здатні.
Феодальним типом права було право як привілей. Це пов’я
зано з тим, що для феодальної держави характерний поділ
суспільства на два основні класи – феодалів і залежних селян.
Земля знаходилася у власності феодала, а селяни працювали на
ній, несли феодальні повинності. Тому, поділяючи феодальну
СЕФ та епоху Темних століть, епоху Відродження і Реформації
та епоху Просвітництва, слід мати на увазі, що зазначені приві
леї були досить різноманітними.
Так, для епохи Темних століть було характерно створення
централізованої феодальної держави і її подальше роздроблення.
Це пов’язано з тим, що монарх роздавав землю феодальній знаті
за службу. Одним із найважливіших принципів феодального типу
права в цю епоху був принцип відповідності обсягу і характеру
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політичної влади розмірам землі, принцип васального підпоряд
кування, що здійснювалося за правилом «Васал мого васала –
не мій васал !». Система феодальних привілеїв тут була уособ
ленням привілеїв окремих феодалів. Оскільки земля належала
феодалам, то вони мали, наприклад, право вільно полювати на
ній. Однак здебільшого земля була поділена між селянами. По
люючи феодал мав повне право потоптати врожай на селянських
ділянках. Це – його привілей. Крім того, були ще й економічні
привілеї: панщина (коли селяни були зобов’язані працювати
певний термін на землях феодала) та оброк (коли селяни були
повинні віддавати частину свого врожаю феодалу). Були ще й
інші привілеї: право феодала на першу шлюбну ніч, право фео
дала сидіти в присутності короля чи покривати голову, право
встановлювати свої митні кордони, валюту тощо. В епоху Від
родження починає відбуватися об’єднання земель і створення
становопредставницької монархії. Змінюється й характер при
вілеїв. Хоча панщина залишається, оброк поступово перестає
бути натуральним, а стає грошовим, феодали втрачають своє
право створювати власну валюту, хоча митні кордони й зали
шаються. На наступний період Реформації припадає зароджен
ня привілеїв контролю над релігією. В епоху Просвітництва та
створення абсолютної монархії привілеї перестають бути винят
ковим правом окремих феодалів. Тепер лише монарх спромож
ний їх надавати. Економічні ж привілеї (панщина та грошовий
оброк) залишаються. Змінюється лише термін панщини чи роз
мір оброку.
На противагу феодальному праву буржуазний тип права вже
характеризується соціальною нерівністю (яка замінює станову
нерівність), формальноюридичною рівністю громадян перед за
коном, священною приватною власністю. Поділяючи розвиток
буржуазної держави на етап первинного накопичення капіта
лу, індустріалізації та імперіалізму, слід зазначити, що для всіх
них священним правом стало право приватної власності. Крім
того, теорія народного суверенітету, що з’явилася в епоху Про
світництва, обґрунтувала ідею народу як єдиного джерела вла
ди. Це призвело до введення виборчого права, заснованого на
певному соціальному статусі особи. Для перших двох етапів було
характерним цензове виборче право. Вводився майновий ценз,
тому що лише економічно незалежні суб’єкти були здатні прий
мати рішення. В епоху імперіалізму вводиться загальне вибор
че право. Однак воно не працює, тому що виборча компанія «по
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кишені» лише тим, хто користується підтримкою великого ка
піталу.
Після соціалістичних революцій з’являється соціалістичний
тип права, який, формально виражаючи інтереси народу, фак
тично обстоював інтереси партійнодержавної бюрократії. І хоча
формальним джерелом права був нормативноправовий акт, фа
ктично все підкорялося рішенням правлячої партії.
Суверенітет – верховенство держави у вирішенні питань
внутрішньої і зовнішньої політики. Суверенітет буває зовнішнім
і внутрішнім.
Зовнішній суверенітет – верховенство держави у вирішенні
питань зовнішньої політики незалежно від внутрішніх сил (пар
тій, рухів, класів тощо). Наприклад, у 1998 році ВПС НАТО роз
почали бомбардування Югославії. Багато країн осудили це. У
деяких з них (наприклад, у Росії) певні сили намагалися втягну
ти свої країни у цю війну на боці СРЮ (наприклад, у РФ лунали
голоси про відправлення добровольців та військової техніки (зе
нітноракетні комплекси С300) на допомогу Югославії). Така по
літика могла призвести до розширення конфлікту і навіть пере
ростання його у ІІІ Світову війну. Однак згідно з правом зовніш
нього суверенітету Росія не пішла на ці кроки і не сприяла затя
гуванню конфлікту, адже суть зовнішнього суверенітету поля
гає у верховенстві держави (президент, уряд) у вирішенні питань
зовнішньої політики незалежно від внутрішніх сил.
Внутрішній суверенітет – верховенство держави у вирі
шенні питань внутрішньої політики незалежно від зовнішніх сил
(інших держав, міжнародних організацій тощо). Винятком із
внутрішнього суверенітету вважається питання охорони прав
людини. Це пояснюється тим, що порушення прав людини не є
внутрішньою справою держави. Однак, на нашу думку, ніякого
винятку тут немає. Річ у тому, що більшість цивілізованих кра
їн підписала міжнародні угоди з приводу охорони прав людини,
тим самим поклавши на себе відповідні зобов’язання. Порушен
ня ж цих зобов’язань може призвести до відповідних санкцій у
вигляді “втручання у внутрішні справи”. Таким чином, зазначе
не втручання, що має на меті захист порушених прав людини,
слід розглядати не як порушення внутрішнього суверенітету, а
як санкції за недотримання зобов’язань за договором (адже між
народні конвенції та пакти є нічим іншим, як договорами).
Отже, суверенітет – це не незалежність. Швидше, незалеж
ність є наслідком суверенітету.
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Виходячи з наведеного, можна визначити поняття держави.
Держава – це публічний, політикотериторіальний механізм
організації суспільства, що має суверенітет, який забезпечу
ється за допомогою права та спеціальної системи оподатко
вування.
Символи держави. Публічний вимір держави пов’язаний із
символами держави, які є неодмінною, проте суто зовнішньою і
формальною ознакою суверенітету будьякої країни. Символи
держави є офіційними і неофіційними. До офіційних символів
належать герб, прапор та гімн держави. Неофіційними символа
ми держави є лідер держави і назва держави. При цьому будь
які державні символи – клейноди, корогви, знамена, жезли тощо
завжди були атрибутами влади, свідченням і підтвердженням
державновладних повноважень.
Державний герб – це офіційний символічний знак держави,
що в графічних і кольорових зображеннях виражає її традиції та
особливості.
По суті, це офіційно прийнята емблема, виконана за закона
ми геральдики й зображувана на прапорах, монетах, печатках,
офіційних паперах тощо. Державні герби відомі з ІІІ тисячоліт
тя до н. е. Зокрема, гербом держави шумерів був орел з головою
лева, Єгипту – змія, стародавніх Афін – сова, Персії та Стародав
нього Риму – орел. Двоголовий орел був характерним для Ві
зантії. Саме принцеса Софія Палеолог привнесла цей герб у Ро
сію як своє придане, коли вийшла заміж за великого князя Мос
ковського Івана ІІІ. В Україні був запозичений герб Київської
Русі. Головним елементом цього герба був тризуб – знак княжої
влади Рюриковичів.
Державний гімн – це офіційна урочиста пісня або інший му
зичний твір, що в музичнопоетичній формі виражає державни
цьку ідею, соціальний ідеал народу і офіційно визначається як
символ держави, символ державної єдності.
Гімн розрахований на масове сприйняття та виконання.
При виконанні державного гімну належить вставати, демон
струючи цим шану до держави, громадянську лояльність. Пе
рший в історії гімн, який виконується й досі, був ухвалений у
Японії у ІХ столітті. У царській Росії вперше державний гімн
зазвучав у 30х роках ХІХ століття. Найвідомішими гімнами
є Марсельєза, Інтернаціонал. Будьякі гімни несуть з собою
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якийсь позитивний потенціал. Цей потенціал може мати як
характер протесту (“Ще не вмерла України і слава, і воля…”
або “Ніколи, ніколи, ніколи, ніколи англієць не буде рабом”),
так і форму уславлення (“Слава Союзу нашому, слава”). На
нашу думку, протестний варіант гімну може спрацювати в пе
ріод кризи, але він не є надійною опорою в період будівництва
нової державності.
Державний прапор – це офіційний відмітний знак держа
ви у вигляді полотнища встановлених розмірів одного або кіль
кох кольорів, можливо, з якимось зображенням, що є симво
лом держави, відтворюючи одну або кілька ідей політичного
характеру.
Державний прапор обов’язково встановлюється на будинках
державних органів, його наявність є необхідною під час публіч
ної присутності на виступі найвищих посадових осіб, він супро
воджує перебування поважних представників держави в інших
країнах. Історично появі прапорів (ще з часів античності) пере
дувала еволюція відміток, особливих засобів сигналізації на
полі бою. Здебільшого то були прикріплені до держака, жерди
ни, списа і помітні з різних частин поля бою шматки шкіри,
кольорове пір’я, різнобарвна тканина. Метою таких відміток
була точна і надійна вказівка дислокації війська, можливого
місця битви чи присутності вождя або ж передача іншої необ
хідної інформації. В українській мові є етимологічне підтвер
дження первинної ролі прапора. Так, один із синонімів слова
“прапор” – “стяг” у Київській Русі походить від слова “стягува
тися”, тобто збиратися в певному місці. Поставити стяг означа
ло збір війська в конкретному місці, підготовку до бою чи на
дання княжій дружині сигналу про таку підготовку. Найбільш
ранніми державними прапорами, що існують і сьогодні, є пра
пор Данії, що з’явився у 1219 році, та прапор Швейцарії, при
йнятий у 1229 році. Після Великої Французької буржуазної
революції білий стяг Бурбонів було замінено на сучасний три
колор. У 1787 році з’явився державний прапор США, на якому
зображувалося 13 зірок, які означали 13 штатів, що ввійшли
до нової держави. У 1805 році було прийнято зеленобілочер
воний прапор Італії.
Назва держави є її своєрідним неофіційним символом. Так,
Великобританія передає певну велич. Франція – походження
від франків, а Росія – претензію на спадок – Київську Русь.
Назва “Україна” має як прихильників, так і супротивників.
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Так, другий президент України Л. Кучма вбачає в назві “Укра
їна” слово рай1.
Супротивники ж наголошують на тому, що назва “Україна”
означає “окраїну”, “узбіччя”. Вони вважають, що така назва
принижує державу і розділяє її, адже, як зазначав С. Удовик:
“...у цьому слові нема начала, що об’єднує”2. Він пропонує змі
нити назву на більш нейтральну, наприклад, Київська Русь. На
нашу ж думку, навіть погоджуючись з тим, що “Україна” озна
чає “окраїну”, слід наголосити на тому, що слово “українець”
означає прикордонник, який знаходиться на окраїні держави і
захищає її від кочівників “Дикого Поля”. Саме тому нічого при
низливого в назві “Україна” як окраїна немає.
До неофіційних символів держави також належить її лідер.
Таким лідером можуть бути глава держави (як правило, прези
дент чи монарх), глава уряду (канцлер), глава правлячої партії
(генеральний секретар) чи духовний лідер країни (аятола). І якщо
президент чи канцлер є символом держави у відносинах з інши
ми країнами, то генеральний секретар чи аятола стає таким сим
волом також і всередині держави. Щодо монарха, то він завжди
є символом держави як у середині країни, так і поза її межами.
Сучасна монархічна ідея є досить популярною. Саме це призво
дить до того, що монарх Великобританії є главою держави іще й
таких великих держав, як Канада, Австралія, Нова Зеландія.
Саме він є тим символом, який об’єднує ці країни і робить їх єди
ними навіть у внутрішньодержавному житті. Таку єдність мож
на пояснити фактом, що всі референдуми, які проводилися з при
воду виходу домініонів з Британської співдружності, не мали
успіху.

1
Кучма Л. Д. Україна – не Росія / Л. Д. Кучма ; [пер. з рос. І. Пащенко] –М. :
Время, 2003. – С. 65. – (На укр. языке).
2
Удовик С. Л. Государственность Украины: истоки и перспективы / С. Л. Удо
вик. – К. : Ваклер, 1999. – С. 150.
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§ 2. Ðîëü äåðæàâè â ïîë³òè÷í³é ñèñòåì³ ñóñï³ëüñòâà
Суспільство та основні етапи його розвитку
Суспільство – це сукупність форм спільної діяльності, що скла
лася історично.
У своєму розвитку суспільство пройшло два етапи, що відпо
відає двом основним макроформаціям – добувній (відповідає пер
вісному суспільству) та виробничій (здебільшого існувала про
тягом державної організації суспільства). Перехід від добувної
макроформації до виробничої відбувся під час так званої «неолі
тичної революції», коли людство перейшло до аграрного суспі
льства. Промислова (індустріальна) революція, що відбулася
протягом кінця XVIII – початку ХІХ століть, не змінила того
факту, що в основі економіки знаходилось виробництво, хоча й
не аграрне, а промислове (індустріальне). У 80х роках ХХ ст.
розпочалася постіндустріальна революція, яка знаменує собою
перехід від виробничої макроформації до макроформації нового
типу (нейросоц, когнітивна ера, гуманістичне суспільство тощо).
Політична система суспільства. Різноманітність відносин між
людьми виявляється в економічних, політичних, моральних, ре
лігійних і т. п. зв’язках. Тому суспільство не може обійтися без
соціальних або політичних інститутів – стійких соціальних
або політичних утворень, установ, об’єднань і спільнот, що ви
конують необхідні для суспільства соціальні або політичні
функції.
Слід відрізняти соціальні інститути від соціальних спільнот.
Соціальні спільноти – це групи людей, що об’єднані якимине
будь загальними ознаками (загальними інтересами, цінностями,
загальною справою тощо). До останніх належать етнос, народ, на
ція, клас тощо.
Етнос – стійка група людей, об’єднаних господарськими
зв’язками, територією, звичаями, віруваннями, мовою та інши
ми спільними чинниками.
Народ – це населення тієї чи іншої країни (відособленої те
риторії незалежного мешкання певного суспільства зі своїми кор
донами та суспільним ладом).
Нація – це сукупність людей, об’єднаних єдиною територією,
економікою, мовою, культурою, самосвідомістю та організова
них у державу.
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Класи – соціальні групи, належність до яких визначалася
економічним станом людей. Тобто коли ми говоримо про соці
альні спільноти, ми маємо на увазі природні об’єднання людей,
а коли ми маємо на увазі соціальні інститути, то це передбачає
дещо штучне, створене для задоволення певних потреб людей.
Сьогодні до соціальних інститутів належать родина, коопе
ративи тощо, до політичних (тобто пов’язаних зі владою) – дер
жава, політичні партії і рухи, групи тиску тощо. Церква і проф
спілки займають проміжний стан: вони належать до соціально
політичних інститутів.
Зазначене вище дозволяє говорити про соціальну і політичну
системи суспільства.
Політична система – державні і недержавні соціальні інсти
тути, що здійснюють політичні функції.
До цих інститутів належать: держава, політичні партії, проф
спілки, інші організації і рухи, що беруть участь у процесі захоп
лення, утримання і використання влади і пов’язаних з нею цін
ностей – суверенітету, свободи особи тощо.
Держава – важливий елемент політичної системи (є представ
ником інтересів громадянського суспільства).
Політична партія – організована група однодумців, що
представляє інтереси частини народу і ставить своєї метою їхню
реалізацію шляхом завоювання державної влади або участі в її
здійсненні. Для політичної партії характерні чітка організацій
на структура, статут (необов’язково письмовий) і детально роз
роблена політична програма. При цьому зовсім не обов’язково,
щоб існували списки всіх членів тієї чи іншої партії (як це, на
приклад, було в КПРС). Прикладами політичних партій можуть
бути консервативна партія у Великобританії, демократична
партії у США, КПРС тощо.
На відміну від політичної партії для політичного руху не ха
рактерні чітка організаційна структура і детально розроблена по
літична програма. Характерною рисою політичного руху є наяв
ність кількох чи одного лідера, за яким йдуть люди. Крім того,
для руху обов’язковою є ідея. Прикладом політичного руху може
бути Народний Рух України за часів лідерства В. Чорновола, або
чартистський рух у Великобританії, або різного роду революційні
рухи (гусити в Чехії або так звана революція 1905–1907 рр.).
Щодо групи тиску, то вона не ставить за мету завоювання
державної влади або участь у її здійсненні. Вона лише прагне до
тиску на органи державної влади з метою реалізації інтересів
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частини народу. Прикладами груп тиску є лобізм, тобто спосіб
тиску на процеси прийняття політичних рішень, що здійснюєть
ся організованими групами для реалізації своїх інтересів. Прик
ладами груп тиску були також масонські ложі XVIII–XІX ст., що
намагалися впливати на правлячі кола різних країн.
Громадські організації – об’єднання громадян для задово
лення і захисту своїх законних соціальних, економічних, твор
чих, спортивних та інших інтересів (профспілки).
Вплив держави на політичну систему суспільства. Як відо
мо, держава є головною частиною політичної системи. Її вплив
на останню визначається тим, що держава:
1) визначає головні напрями розвитку суспільства;
2) є організацією всіх громадян;
3) має у своєму розпорядженні спеціальний апарат управління
і примусу;
4) здійснює правотворчість;
5) має суверенітет;
6) характеризується єдністю законодавчих, управлінських і
контрольних функцій;
7) є єдиною повновладною організацією в масштабах усієї країни.
Зупинимося на окремих напрямах впливу.
Держава визначає головні напрями розвитку суспільства.
Державні органи та посадові особи визначають основні напрями
розвитку суспільства.
У 1929 році США підпали під світову економічну кризу, яка
здобула в Америці назву “Велика депресія”. Для подолання в
країні кризи був потрібен новий курс. Саме таку назву одержа
ла політика президента Франкліна Делано Рузвельта. Було
прийнято низку законодавчих актів. Так, згідно з законом про
поліпшення положення в сільському господарстві від 12 трав
ня 1933 р. міністр сільського господарства уповноважувався “за
допомогою угод, що укладені на основі добровільності, з вироб
никами або «за допомогою інших методів вживати заходів щодо
скорочення посівних площ або товарного виробництва (або того
й іншого) будьякого з основних сільськогосподарських проду
ктів, а також вживати заходів щодо забезпечення виплати пла
тежів і бенефіцій, що виникають як із вказаних вище угод, так і
з угод, що стосуються такої частини продукції якогось з основ
них сільськогосподарських продуктів, що, на думку міністра, може
бути по справедливості визнана необхідною для внутрішнього
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споживання»1. У результаті урядових закупівель надлишків у
фермерів були підвищені ціни на продукцію сільського госпо
дарства, збільшені асигнування на дешеве цивільне будівницт
во, соціальне страхування, організацію суспільних робіт, були
створені трудові табори, де знаходили собі роботу молоді безро
бітні у віці 18–25 років, з метою економії була скорочена заробіт
на плата державним чиновникам, були розширені права проф
спілок тощо. Це дозволило зазначити в законі “Про відновлення
національної економіки” від 16 липня 1933 р. на такі суспільні
роботи: «(а) будівництво, ремонт і поліпшення шосе і магістра
лей, суспільних будинків і будьяких інших державних підпри
ємств і комунальних установ; (б) збереження природних багатств
і розвиток їхнього видобутку, включаючи сюди контроль, вико
ристання й очищення вод, запобігання ґрунтовій і береговій
ерозії, розвиток водяної енергетики, передачу електричної
енергії, будівництво різних річкових і портових споруд і запобі
гання повеней»2. Проведення “нового курсу” вимагало надання
президенту практично необмежених владних повноважень, які і
були йому надані з мовчазної згоди Конгресу і ділових кіл США,
що не бачили іншого виходу з кризи. Рузвельт зумів виділити
головне в тому комплексі проблем, що стояли перед новою адмі
ністрацією, а саме: необхідність активного державного втручан
ня в економіку, яке практично було відсутнє при його поперед
никові – президенті Герберті Гувері. Так, ще до моменту вступу
Ф. Д. Рузвельта на посаду президента США з 19 тис. американсь
ких банків більшість була закрита. Найбільші чикагські та нью
йоркські банки були на межі банкрутства. 5 березня 1933 р. Руз
вельт своїм першим указом як президента США тимчасово за
крив усі без винятку банки країни. Скликаний через декілька
днів на надзвичайну сесію Конгрес США прийняв закон, відповід
но до якого в країні спочатку відновили свою діяльність 12 феде
ральних резервних банків, а потім почали відчинятися й ті приватні
банки, яким вдалося заручитися підтримкою держави. Однак
1

Об улучшении положения в сельском хозяйстве : Закон США от 12 мая 1933 года //
Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / ред. К. И. Батыр
и Е. В. Поликарпова. – М. : Юристъ, 1996. – Т. 2 : Документы Нового
и Новейшего времени. – 1996. – С. 304.
2
О восстановлении национальной экономики. Закон США от 16 июля 1933 года //
Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. / ред. К. И. Батыр и
Е. В. Поликарпова. – М. : Юристъ, 1996. – Т. 2 : Документы Нового и Новейшего
времени. – 1996. – С. 307.
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більше 6 тис. банкам це не вдалося, і вони остаточно припинили
своє існування. Особливе місце в “новому курсі” займала діяль
ність адміністрації Ф. Д. Рузвельта щодо скасування так звано
го “сухого закону”. Спочатку був легалізований продаж пива, а
потім Конгрес США прийняв ХХІ поправку до Конституції США,
яка закон скасувала зовсім. Завдяки вільному продажу алкого
льних напоїв, обкладених досить високими федеральними пода
тками, було забезпечено надходження в бюджет значних додат
кових коштів. Це все забезпечило вихід США з кризи. А після її
подолання, з 1933 по 1936 рік, цілий ряд законопроектів і ре
форм, схвалених Конгресом з ініціативи Рузвельта, визнані Вер
ховним Судом США неконституційними, а отже, недійсними.
Держава є організацією всіх громадян. Будьякий громадя
нин може бути членом будьякої організації (партії, профспілки,
клубу тощо). Однак лише держава є організацією, членом якої гро
мадянин повинен бути. Саме держава об’єднує громадян.
Держава має у своєму розпорядженні спеціальний апарат
управління і примусу. Саме за допомогою визначеного апарату
держава здійснює управління суспільством та його політичною
системою.
Держава здійснює правотворчість. За допомогою законо
давства держава виявляє, які елементи політичної системи ма
ють право на існування, а які – ні.
Крім того, держава і громадські організації взаємодіють між
собою за допомогою таких форм, як співробітництво, взаємодо
помога, координація, керівництво, визначення меж правового
простору, нагляд та контроль.
Співробітництво. Держава сприяє розвитку громадських
організації (у тому числі політичних партій), а останні справля
ють вплив на прийняття державою важливих політичних рішень,
адже за допомогою виборчого права вони можуть взяти участь у
формуванні парламенту.
Взаємодопомога. У важкі часи існування держави саме гро
мадські організації, як ніхто інший, можуть сприяти консолідації
суспільства навколо держави. У той самий час держава захищає гро
мадські організації від сваволі окремих посадових осіб і громадян.
Координація. Будучи організацією всіх громадян, держава
може координувати діяльність громадських організацій у тому
напрямі, який вигідний державі в певний момент часу.
Керівництво. У недемократичних державах державні органи
прямо керують суспільством та його громадськими організаціями.
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Визначення меж правового простору. Державне законодав
ство встановлює межі правового простору, у якому можуть діяти
громадські організації. У низці країн, наприклад, заборонені фа
шистські організації, в інших – так звані тоталітарні секти тощо.
Нагляд і контроль. В Україні нагляд за дотриманням закон
ності покладено на органи прокуратури. Вона також здійснює
нагляд за законною діяльністю громадських організацій.
Громадянське суспільство. Питання про співвідношення суспіль
ства і держави порушує проблему громадянського суспільства.
Загалом його можна визначити як сукупність неполітичних
відносин (економічних, духовноморальних, релігійних, куль
турних) громадян та їх асоціацій, заснованих на принципах са
модіяльності, непідлеглості та автономії щодо держави.
Однак виключення політичних відносин одразу дозволяє зро
бити висновок про існування розвиненого громадянського
суспільства в умовах авторитарного режиму, а це – не так.
Інше визначення свідчить про те, що громадянське суспіль
ство – це сукупність особисто вільних індивідів.
Якщо розглядати громадянське суспільство з погляду політо
логії та соціології, то таке визначення є повним. Проте з позицій
теорії держави і права таке визначення є недостатнім, адже не від
дзеркалює відносини між громадянським суспільством і державою.
З цих позицій громадянське суспільство – це система відно
син у суспільстві, прямо не врегульованих державою за допомо
гою права.
Те, що відносини в громадянському суспільстві не врегульо
вані державою безпосередньо за допомогою права, не означає, що
громадянське суспільство не взаємодіє з державою. Навпаки, в
умовах розвиненого громадянського суспільства держава:
 підпорядковує свою діяльність служінню цьому суспільству;
 забезпечує рівні можливості для всіх людей в усіх сферах
їхньої життєдіяльності на засадах соціальної справедливості;
 не втручається в особисте життя людини;
 регулює суспільні відносини в межах чинного законодавства;
 наділяє члена суспільства економічною свободою, тобто пра
вом вибору форм і видів трудової діяльності, у тому числі під
приємницької, свободою ідеологічною і політичною; правом
приватної власності тощо.
Тобто можна сказати, що в цьому випадку держава і громадян
ське суспільство є рівнозначними елементами суспільства взагалі.
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Існує п’ять основних різновидів взаємодії держави і грома
дянського суспільства в межах суспільства взагалі: анархістсь
кий (коли є відсутньою держава, а суспільство повністю погли
нається громадянським суспільством), демократичний (держа
ва врегульовує основні відносини, але інтереси суспільства зде
більшого реалізуються через інститути громадянського суспіль
ства), ліберальний (суспільство однаковою мірою реалізує свою
діяльність як через інститути держави, так і через інститути гро
мадянського суспільства), авторитарний (суспільство реалізує
свої інтереси через державні інститути, але в певних (позаполі
тичних) сферах можуть існувати окремі елементи громадянсь
кого суспільства) і тоталітарний (громадянського суспільства не
існує, а суспільство поглинається державою) (див. рис. 3.1).

Анàðхістсьêà моäеëь

Демоêðàтèчнà моäеëь

Ñóñï³ëüñòâî

Ñóñï³ëüñòâî

Ãðîìàäÿíñüêå
ñóñï³ëüñòâî

Ãðîìàäÿíñüêå
ñóñï³ëüñòâî

Äåðæàâà
Автоðèтàðнà моäеëь

Лібеðàëьнà моäеëь

Ñóñï³ëüñòâî

Ñóñï³ëüñòâî
Äåðæàâà
Ãðîìàäÿíñüêå
ñóñï³ëüñòâî

Ãðîìàäÿíñüêå
ñóñï³ëüñòâî
Äåðæàâà
Тотàëітàðнà моäеëь
Ñóñï³ëüñòâî

Äåðæàâà

Рис. 3.1. Співвідношення держави і громадянського суспільства
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Крім того, громадянське суспільство функціонує на засадах
права. Останнє слід розуміти так, що право може регулювати
порядок утворення і функціонування структурних елементів гро
мадянського суспільства, однак безпосередньо закон не регулює
відносини між людьми, що входять до зазначених елементів. Це
означає, що, наприклад, відносини між членами політичної
партії не регулюються нормами права: для цього існують корпо
ративні норми. У такому разі партія є структурним елементом
громадянського суспільства. До цих елементів також належать
різноманітні об’єднання громадян, масові рухи тощо.
Громадянське суспільство – це продукт взаємодії особисто
вільних індивідів, що утворився без державного втручання.
Структура громадянського суспільства – це внутрішній устрій
зазначеного суспільства, що відбиває різноманітність та взаємо
дію його складових елементів, які забезпечують його цілісність і
динамізм розвитку.
Структура громадянського суспільства складається з таких
систем, як соціальна, економічна, політична, духовнокультур
на та інформаційна (табл. 3.1).
Економічна система являє собою сукупність економічних
інститутів та відносин, у які вступають люди в процесі реалізації
відносин власності, виробництва, розподілу, обміну та споживан
ня сукупного суспільного продукту.

Таблиця 3.1. Основні елементи структури громадянського суспільства
Гðомàäянсьêе суспіëьство
Віëьні взàємовіäносèнè
між ëюäьмè

Соціàëьні інстèтутè

Ñ³ìåéí³

Øëþá, ñ³ì’ÿ, ìàòåðèíñòâî, âèõîâàííÿ òîùî

Еêîíîì³÷í³

Ïðèâàòíà âëàñí³ñòü, ôåðìåðñòâî, àêö³îíåðí³
òîâàðèñòâà òîùî

Òâîð÷³

Âèíàõ³äíèöòâî, íàóêà, æèâîïèñ, òâîð÷³ ñï³ëêè
òîùî

Ðåë³ã³éí³

Â³ðîñïîâ³äàííÿ, öåðêâà, â³í÷àííÿ,
Ð³çäâî Õðèñòîâå òîùî

Ïîë³òè÷í³

Ïàðò³¿, ðóõè, îðãàí³çàö³¿, êëóáè, äèñêóñ³¿ òîùî

Ì³æíàðîäí³

Íåóðÿäîâ³ îðãàí³çàö³¿, ôåñòèâàë³, êîíêóðñè òîùî
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Політична система утворюється за рахунок цілісних само
врегульованих елементів, пов’язаних із владою. Структурними
елементами громадянського суспільства тут можуть бути держа
ва, політичні партії, рухи та групи тиску.
Соціальна система охоплює сукупність об’єктивно сформо
ваних спілок людей та взаємовідносин між ними. До соціальної
системи громадянського суспільства належать родина, гро
мадські організації (у т.ч. церква) тощо.
Духовно%культурна система утворюється з відносин між
людьми, їх об’єднаннями, державою та суспільством у цілому з
приводу духовнокультурних благ і відповідних матеріалізова
них інститутів та установ (релігійних, освітянських, культурних,
наукових), за допомогою яких реалізуються ці відносини.
Інформаційна система виникає в результаті спілкування
людей між собою безпосередньо і за допомогою засобів масової
інформації. Елементами інформаційної системи громадянсько
го суспільства є суспільні, муніципальні та приватні організації,
установи та підприємства, а також громадяни та їх об’єднання,
що створюють засоби масової інформації.
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Ãåíåçà äåðæàâè
Владнорегулятивна характеристика первісного суспільства
природного виникнення держави



Шляхи

§ 1. Âëàäíî-ðåãóëÿòèâíà õàðàêòåðèñòèêà ïåðâ³ñíîãî
ñóñï³ëüñòâà
Етап стадної організації. На цьому етапі люди ще не цілком ста
ли людьми, хоча саме тут людський колектив безпосередньо змі
нив зоологічні об’єднання тваринних предків людини, тобто це
був перехідний етап від тваринного світу до людської організації.
Як припускає більшість учених, період стадної організації був
часом становлення людини сучасного типу, боротьби виникаю
чих соціальних настанов з зоологічними інстинктами, що зали
шилися людям від їхніх тваринних предків. Археологічно епоха
стадної організації охоплювала нижній і почасти середній палео
літ. Антропологічно – це період існування пралюдей – архантро
пів (пітекантропів та синантропів) і палеантропів (неандерталь
ців). Їхнє господарство було засноване на поєднанні полювання
та збору плодів, тобто економічною основою стада була не вироб
ляюча, а привласнююча економіка. Господарськими знаряддя
ми праці були ручні рубила, грубі знаряддя, що рубають (чопе
ри), відщепи, гостроконечники тощо. Стада очолювалися ватаж
ками, що, як правило, уособлювали фізичну силу. Шлюбні від
носини спочатку, можливо, були безладними, але згодом статеві
зв’язки між членами одного стада перестали практикуватися і
були заборонені. З переходом до шлюбних зв’язків виключно із
членами інших стад почав складатися рід.
Ïðèêëàä 4.1
Îïèñ ëþäèíè ÷àñ³â ñòàäíî¿ îðãàí³çàö³¿
Ó ñõ³äí³é ÷àñòèí³ ñåðåäíüîãî õðåáòà ãîðè, äå íà ãîðàõ º íåâåëè÷ê³ êàì’ÿíèñò³ ³ ìàëî çàðîñë³ ìàéäàí÷èêè, ó ïåðåë³ñêàõ, ùî îäÿãàþòü ¿õ ï³âí³÷í³ ñõèëè, ³ ó ñâ³æèõ ãðîòàõ, ÿêèìè ïðîð³çàí³ ö³ ãîðè, æèâóòü ³ ëþäè.
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Àëå ÿê ùå ìàëî ñõîæ³ âîíè íà ëþäåé ³ ÿê òîòîæí³ ñâîºìó ë³ñîâîìó ñóñ³ä³ –
îðàíãóòàíãó!
ßê ³ íà íüîìó, îäÿãó â íèõ íåìàº. Òåìíà øê³ðà âêðàé ïîêðèòà âîëîññÿì,
íåìîâ ð³äêîþ øåðñòþ. Êóòàñòèé òîâñòèé ÷åðåï, ÿêèé ðîçùåïèòü íàéì³öí³øèé ñó÷îê, íàïîëîâèíó ï³øîâ ó ïîòèëèöþ. Ç-ï³ä ñõîæîãî íà ïîâñòü áëèñêó÷îãî ÷îðíîãî êó÷åðÿâîãî âîëîññÿ ëåäü-ëåäü âèäí³ºòüñÿ âóçüêèé òà íèçüêèé
áóãðèñòèé ëîá. Íåìîâ ïîñò³éíî íàñòîðîæåí³ âóõà â³äñòàëè â³ä ãîëîâè òà
ï³äíÿëèñÿ âèñîêî. Ùåëåïè âèñóíóëèñÿ äàëåêî óïåðåä, ³ øèðîê³, ïóõê³ âóñòà
ìàéæå çàòóëèëè ëåäü âèäíèé ïðèïëþùåíèé í³ñ. Ò³ëüêè î÷³ ãàðí³. Òåìíà òà
ÿñêðàâà ç³íèöÿ ñåðåä ÷èñòîãî á³ëêà áëèùèòü â³äâàãîþ, ïðèñòðàñòþ, ñèëîþ.
Ìàéæå òàê ñàìî ñâ³æîþ, íåçàéìàíîþ ñèëîþ äèõàº ³ âñå òåìíå ò³ëî: øèðîê³,
ëåäü ï³äíÿò³ ïëå÷³, òîâñòà øèÿ, çàë³çí³ ìóñêóëè ðóê (ðóêè íàáàãàòî äîâø³ çà
íàø³), ìîãóòí³ ñòåãíà, øâèäê³ òà ì³öí³ íîãè, òîíê³ äîíèçó, áåç ³êð, ÿê ó ñàòèð³â
÷è ôàâí³â, ñòâîðåíèõ ãðåöüêîþ ôàíòàç³ºþ, – ò³ëüêè çàì³ñòü êîïèòà ñïðàâæíÿ ñòóïíÿ ëþäèíè, äîâãà, øèðîêà òà ïëîñêà. Ïàëüö³ íà í³é òàê³ ãíó÷ê³ òà
ñèëüí³, ùî íèìè ìîæíà óõîïèòèñÿ çà ã³ëêó äåðåâà òàê ñàìî ëåãêî, ÿê ³ ïàëüöÿìè ðóêè.
Öÿ ñèëà, ùî ïðîãëÿäàºòüñÿ â êîæí³é ÷àñòèí³ ò³ëà, ó êîæíîìó ðóñ³, âàðòà
íàøî¿ êðàñè. Ó ö³é ñèë³ íåçàëåæí³ñòü ëþäèíè, ¿¿ ñâîáîäà, ¿¿ ùàñòÿ. Ç ö³ºþ
ñèëîþ éîìó ùå íå ïîòð³áíî áàãàòî äóìàòè ïðî ñàìîçáåðåæåííÿ. ×àñ íåáåçïåêè ð³äêî íå áóâàº ÷àñîì ïåðåìîãè.
Äæåðåëî: Ìèõàéëîâ Ì. Çà ïðåäåëàìè èñòîðèè / Ìèõàèë Ìèõàéëîâ //
Áèáëèîòåêà ôàíòàñòèêè : â 24 ò. / [ñîñò. Þ. Ìåäâåäåâ]. –
Ì. : Ïðàâäà, 1986– . –
Ò. 1 : Ðóññêàÿ ôàíòàñòè÷åñêàÿ ïðîçà Õ²Õ – íà÷àëà ÕÕ âåêà. –
1986. – Ñ. 241–242.

Етап родової організації
Рід становив собою групу (спільноту) людей, об’єднаних кре
вним або передбачуваним спорідненням, спільною власністю,
спільною працею і зрівняльним розподілом.
На етапі родової організації відбувається перехід від привлас
нюючої економіки до виробляючої. Рід мав спільну власність,
спільну працю і зрівняльний розподіл. Однак зароджується осо
биста власність. Війн немає, хоча бійки між родами досить часті.
Рід управляється старійшиною. Його влада спирається на осо
бистий авторитет. Поки старійшина має авторитет, йому підко
ряються, але як тільки він його втрачає, влада зникає. Спочатку
старійшиною був найдужчий (своєрідне продовження стада),
потім – найрозумніший, найдосвідченіший. Відносини в роді
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регулювалися мононормами – ще не розчленованими на норми
права і норми моралі соціальними нормами первісного суспільст
ва. Мононорми являли собою звичаї і табу – заборони, що мали
релігійномістичний характер.
Мононорми – недиференційоване, синкретне правило пове
дінки, що не може бути віднесене ані до сфери права, ані до сфе
ри моралі з її релігійним усвідомленням, ані до сфери етикету
унаслідок поєднання у собі особливостей будьякої норми пове
дінки.
Етап родоплемінної організації. Згодом роди стали об’єдну
ватися в племена.
Плем’я – це сукупність родів, об’єднаних кревними узами та
територією, господарською й мовною спільністю.
Спочатку це були тимчасові союзи родів. Причиною об’єднан
ня були необхідність боротьби із загальним ворогом, велике по
лювання тощо. Плем’ям управляла рада старійшин, що обирала
племінного вождя на період існування племені. На етапі родопле
мінної організації зароджуються сусідська община, родина і при
ватна власність.
Етап племінної організації. Згодом родина і сусідська общи
на витісняють рід. Тепер все плем’я управляється вождем, а при
ватна власність існує поряд із общинною. На етапі племінної ор
ганізації починаються війни як продовження політики іншими
засобами. Ця політика спрямована поки що на досягнення ма
лих результатів, але це тільки початок. Саме на цьому етапі пле
мена починають об’єднуватись у союзи племен, що згодом утво
рювали певні народності.
Народність – це сукупність племен, об’єднаних спільною
територією, господарськими, мовними та культурними зв’яз
ками.
Ïðèêëàä 4.2
Àíêåòóâàííÿ ó ïåðâ³ñíîìó ïëåìåí³ êâàí³â, ïðîâåäåíå ìàíäð³âíèêàìè ó ÷àñ³
Ïëåì’ÿ íàðàõîâóâàëî ñòî òðèäöÿòü îñ³á: ñîðîê ø³ñòü ÷îëîâ³ê³â, òðèäöÿòü
äåâ’ÿòü æ³íîê òà ï’ÿòäåñÿò ä³òëàõ³â. Ïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ – ñåðåäí³é
êàì’ÿíèé â³ê, ïå÷åðà ³ìåí³ ×óäàêà. Íàö³îíàëüí³ñòü – êâàíè, ð³äíà ìîâà –
êâàíñüêà. Îñâ³òà – íåãðàìîòí³. Ïðîôåñ³ÿ – ìèñëèâö³, ðåì³ñíèêè, äîìîãîñïîäàðêè. Ñîö³àëüíèé ñòàí – îäèí âîæäü, îäèí – îñîáà íåâèçíà÷åíèõ çàíÿòü
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(÷àêëóí), ³íø³ – òðóäÿù³. Ðåë³ã³éíà íàëåæí³ñòü – ÿçè÷íèêè: â³ðóþòü ó Ñîíöå,
Ì³ñÿöü, áëèñêàâêó òîùî.
Ó ïîäàëüøîìó Àðêàä³é çàí³ñ äî çîøèòà ³ íèçêó ñïîñòåðåæåíü ñîö³àëüíîãî ïëàíó. Êâàíè ìàëè ïðàâî îñîáèñòî¿ âëàñíîñò³ íà çàñîáè âèðîáíèöòâà:
êàì’ÿí³ ñîêèðè, äðîòèêè òà ñïèñè ç ìåòàëüíèìè äîøêàìè, ïàëèö³, à òàêîæ
íà îäÿã ³ç øê³ð òà ïðèêðàñè. Çâ³ñíî, í³êîìó ³ â ãîëîâó íå ñïàäàëà äóìêà ïðî
òå, ùîá çàáðàòè ñîá³ çåìëþ òà ìèñëèâñüê³ óã³ääÿ. Ðîçïîä³ë ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ áóâ çð³âíÿëüíèì, õî÷à çàêîí ïðèïóñêàâ äëÿ âîæäÿ, ÷àêëóíà òà âäàëèõ ìèñëèâö³â ïîäâ³éíó ïîðö³þ. Ñïîñ³á ïðàâë³ííÿ êâàí³â Àðêàä³é âèçíà÷èâ
ÿê ïåðâ³ñíó äåìîêðàò³þ: âëàäà âîæäÿ áóëà íå ñïàäêîâîþ, à âèáîðíîþ.
Äæåðåëî: Ñàíèí Â. Ïðèêëþ÷åíèÿ Ëàíà è Ïîóíà / Â. Ñàíèí //
Ìèð ïðèêëþ÷åíèé. Ñáîðíèê ôàíòàñòè÷åñêèõ è ïðèêëþ÷åí÷åñêèõ
ïîâåñòåé è ðàññêàçîâ / ñîñò. À. Áàëàáóõà. –
Ì. : Äåòñêàÿ ëèòåðàòóðà, 1981. – Ñ. 103–104.

§ 2. Øëÿõè ïðèðîäíîãî âèíèêíåííÿ äåðæàâè
Загальна характеристика процесів виникнення держави. Люд
ство знає два способи виникнення держави – природний і штуч
ний. В останньому випадку виникнення держави відбувається за
активної участі людей. Прикладами штучного способу виникнен
ня держави була поява на карті світу США у 1776, СРСР у 1922,
Ізраїлю у 1948 або України у 1991 році. Такий спосіб виникнен
ня держав існує, і відкидати його ми не маємо права.
На відміну від штучного природний спосіб не передбачає ак
тивної і свідомої діяльності людей у процесі створення держави.
Саме за таким способом виникали перші держави сучасної циві
лізації. При цьому способі держава ставала п’ятим етапом роз
витку соціальної організації суспільства після стадної, родової,
родоплемінної та племінної організації. Держава виникала пос
тупово, коли в племенах відбувалося розшарування суспільства.
Виникненню держав за природним способом сприяла низка
причин:
 необхідність удосконалення управління суспільством, що
пов’язано з його ускладненням в результаті розвитку вироб
ництва, розподілу праці, зміни умов розподілу продуктів,
зростанням кількості населення і розшаруванням суспільс
тва на соціально неоднорідні групи;
 необхідність підтримки в суспільстві порядку, який забез
печує його соціальну стійкість. Остання досягається за до
помогою загальнообов’язкових соціальних норм;
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необхідність придушення опору експлуатованих мас, який
виникає в результаті розшарування суспільства на соціаль
но неоднорідні групи;
необхідність захисту території і ведення війн, що мали як
оборонний, так і загарбницький характер;
необхідність організації великих суспільних робіт, об’єднан
ня з цією метою великих груп людей.

Вожді, старійшини, чаклуни та їхні прибічники зосереджу
вали у своїх руках доступ до основних засобів виробництва (зе
мельні угіддя, землі для полювання, розподіл здобичі тощо) і,
як наслідок, владу. У результаті почали утворюватися своєрідні
протокласи: ті, хто править, і ті, хто підкоряється. Так ви
ник перший історичний тип держави – первинний, який ще мож
на назвати ранньокласовим.
Потім формування держави відбувається порізному. Сьогодні
називають три природні шляхи формування держави: східний,
античний та західноєвропейський (рис. 4.1).
Характеристика первинної держави. Як правило, перші дер
жави виникали саме як містодержава. Селище, у якому жили
вільні общинникиземлероби в період утворення перших держав,
вже являли собою не родову, а сусідську общину. Це дозволяє
стверджувати, що період зародження перших держав припадає
саме на період племінної організації суспільства, коли деякі
селища починають перетворюватися на господарські та релігійні
центри. Потім ці селища переростають в адміністративногоспо
дарські та релігійні центриміста. Місто такого типу з сільського
сподарською місцевістю, яка прилягала до нього, ставало містом
державою, у якому постійно проживали вожді та жерці. Місто
держава ставало місцем, де відбувалися засідання рад і зборів.
Містодержава вже знає чітку соціальну диференціацію та май
нову нерівність, розподіл праці тут закріплюється територіально:

Ïåðâèííà äåðæàâà – місто-äеðжàвà
Сõ³äíèé øëÿõ –
âåäå äî óòâîðåííÿ
äåðæàâè Схіäної
äеспотії

Àíòè÷íèé øëÿõ –
âåäå äî óòâîðåííÿ
ðàбовëàснèцьêої
äеðжàвè

Єâðîïåéñüêèé øëÿõ –
âåäå äî óòâîðåííÿ
феоäàëьної äеðжàвè

Рис. 4.1. Виникнення держави
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з’являються квартали ковалів та інших ремісників, виокремлю
ється еліта, формується поки що примітивний апарат державно
го управління, коли з’являються особи, які займаються органі
зацією виробництва, обліку тощо.
У містідержаві з’являються три центри управління адмініс
тративного та ідеологічного лідерства: міська община, палац і
храм. Зокрема, останній починає виступати не лише як релігій
на система, а як система організаційногосподарська, розподіль
ча та інформаційна.
Місто, що стало містомдержавою, починає виконувати щодо
інших селищ функції державного управління. Основними зпо
між них були:
 управління общинним землеробством та землеволодінням;
 виконання суспільних ритуальних обрядів;
 здійснення міждержавного продуктообміну, який з часом
перетворився на товарообмін (продуктообміну всередині мі
стадержави майже не існує, адже кожна “велика родина”
забезпечує себе повністю, за винятком виробів з кераміки,
прикрас, окремих знарядь тощо. Власне торгівля з’являєть
ся дещо пізніше);
 захист від військових нападів та організація військових по
ходів для покорення інших містдержав, стягнення данини
чи податків;
 створення та розподіл суспільних фондів, в основному про
дуктів на випадок стихійних лих, військових нападів тощо;
 створення інститутів для розгляду суперечок, підтримка від
повідних звичаїв, установлення світських та релігійних пра
вил тощо;
 розвиток ремесел та торгівлі тощо.
Таким чином, держава як п’ята організаційна форма життя
суспільства також виникає об’єктивно в результаті неолітичної
революції та переходу від первісного суспільства до аграрного.
Вона не нав’язується суспільству ззовні, а виникає внаслідок вну
трішніх чинників: матеріальних, організаційних, ідеологічних.
Первинна держава виникає, щоб організаційно забезпечити
функціонування виробляючої економіки, нові форми трудової
діяльності, яка віднині стає умовою виживання та розвитку люд
ства, тобто для забезпечення самого існування людства в умовах
аграрного суспільства.
Східний шлях. Стародавній Схід складається з трьох регіо
нів: стародавніх країн Близького Сходу, Африки (Єгипет) та Азії
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(Шумер, Аккад, Вавилон, Ассирія, Мідія, Персія); Стародавньої
Індії та Стародавнього Китаю.
Держави Стародавнього Сходу виникали внаслідок необхід
ності організації населення для здійснення трудомістких ірига
ційних робіт, що забезпечували харчування всіх общинників.
Для спорудження каналів і дамб, потрібних в умовах полив
ного землеробства, зусиль окремих родин було недостатньо. Не
розвиненість знарядь і низька продуктивність праці компенсу
валися кооперацією живої праці, об’єднанням зусиль багатьох
общин, необхідних для оброблення землі, тощо.
Крім того, другим чинником, що вплинув на появу держави
на Стародавньому Сході, стало ведення війн. Саме цей чинник,
на нашу думку, відіграв вирішальну роль у формуванні держави
на Сході, яку назвали державою Східної деспотії.
Формування цього типу держави відбувається в кілька ета
пів, які можна пояснити на такому прикладі.
Ð³÷êà. Íà ¿¿ áåðåç³ çíàõîäèòüñÿ ì³ñòî-äåðæàâà À. Íà â³ääàëåíí³ â³ä ð³÷êè çíàõîäèòüñÿ ì³ñòî-äåðæàâà Á. ßê ìè ðîçóì³ºìî, ³ À. ³ Á. º ì³ñòàìè-äåðæàâàìè òðàäèö³éíèõ îáùèí, ÿê³ ñïîâ³äóþòü êóëüò ïðåäê³â ³ íå íàìàãàþòüñÿ
çì³íèòè ì³ñöå ñâîãî ïðîæèâàííÿ. À. êîðèñòóºòüñÿ áëàãàìè, ùî íàäàº éîìó
ð³÷êà, ïðîòå â³äìîâëÿº Á. â ïðàâ³ êîðèñòóâàòèñÿ ð³÷êîþ. Íàçð³âàº êîíôë³êò.
Âðåøò³-ðåøò Á. âèð³øóº íàïàñòè íà À. ç ìåòîþ âèõîäó äî ð³÷êè. Ïîäàëüøèé
ñöåíàð³é ïðèïóñêàº ê³ëüêà âàð³àíò³â ðîçâèòêó ïîä³é. Ïåðøèé âàð³àíò ïåðåäáà÷àº ïîðàçêó Á. Ó öüîìó ðàç³ ì³ñòî-äåðæàâà íå åâîëþö³îíóº â Ñõ³äíó äåñïîò³þ. Äðóãèé âàð³àíò ïåðåäáà÷àº ïåðåìîãó Á., ùî, ó ñâîþ ÷åðãó, òàêîæ ïðîïîíóº ê³ëüêà âàð³àíò³â ðîçâèòêó ïîä³é.
Ïåðøèé âàð³àíò ïåðåäáà÷àº ïåðåñåëåííÿ Á. äî ð³÷êè. ßê íàì çäàºòüñÿ,
òàêèé âàð³àíò ìàéæå íå áóäå ðåàë³çîâàíî, àäæå â òðàäèö³éíèõ ñóñï³ëüñòâàõ, äå ñïîâ³äóºòüñÿ êóëüò ïðåäê³â, çàëèøèòè ì³ñöå ñâîãî ïðîæèâàííÿ îçíà÷àº çàëèøèòèñÿ áåç äîïîìîãè ïðåäê³â, ÿê³ ïîõîâàí³ â çåìë³ – ì³ñö³ çíàõîäæåííÿ Á.
Äðóãèé âàð³àíò º á³ëüø ïðèéíÿòíèì. Çã³äíî ç íèì Á. ïðîðèâàþòü äî ñâîãî ì³ñòà êàíàë. Àëå, íà íàøó äóìêó, Á. íå ñàì³ ïî÷èíàþòü ðèòè öåé êàíàë.
Ñêîð³øå çà âñå, öå äîâåäåòüñÿ ðîáèòè ïåðåìîæåíèì À.
Ó òàêîìó ðàç³ À. ñòàþòü ðàáàìè. Àëå íå ðàáîâëàñíèê³â. Âîíè ñòàþòü
ðàáàìè îáùèíè ì³ñòà-äåðæàâè Á. òàê ñàìî, ÿê çåìëÿ ³ âîäà.

Зважаючи на те що необхідність об’єднання общинників зу
мовила виділення функцій централізованого управління в особі
держави та її органів, а розгалужений апарат управління виник із
знаті, яка поступово закріпила за собою функції управління,
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общинна власність стає державною. Уособленням же держави на
Сході є її глава – деспот.
Слід також зазначити, що Східна деспотія є характерною не
лише для країн Стародавнього Сходу, а й для країн Латинської
Америки (Гірське Перу, держави тольтеків, ацтеків, майя, інків).
Для неї характерними є:
 соціальна диференціація між різними групами відбувається
на основі політичної нерівності, тобто за їх положенням у
владній ієрархії;
 ступінь матеріального достатку та спосіб життя різних соці
альних верств насамперед пов’язані з формальними ранга
ми, які вони займають у відповідних владних ієрархіях;
 домінування державної власності – об’єднання влади і власності;
 необмежена монархія – монарх вважається Богом (фараон –
син бога Ра);
 повна покора індивіда державі внаслідок його контролю з
боку сільської общини.
Усе вищезазначене дозволяє припустити, що Східна деспотія
виникла насамперед як імперія.
Античний шлях. Якщо формування держави Східної деспотії
відбувалося внаслідок поєднання трьох чинників: іригації, вій
ни і традиціоналізму, то в Елладі (Стародавня Греція) та в Старо
давньому Римі в основі формування держави були насамперед
конфлікти всередині суспільства.
Античний шлях знає як імперський варіант розвитку держа
ви (Рим, Македонія), так і конфедеративний (Еллада).
Так, в Елладі конфлікт набув особливої гостроти між демо
сом (аналог бідноти) та аристократією (родова знать). В Афінах
завдяки реформам архонта Солона перемогу одержав демос. Саме
там утворилася перша у світі демократична республіка. В інших же
полісах (містадержави Еллади) перемогу одержувала аристократія
(Спарта) або боротьба точилася протягом усього існування поліса.
Унаслідок того що в Елладі жоден із полісів (Афіни, Спарта,
Фіви) не міг отримати вирішальної перемоги над іншими, сама
Стародавня Греція стала своєрідною конфедерацією.
Дещо інакше відбувався розвиток подій у Стародавньому
Римі. На цьому слід зупинитися більш докладно.
Основний конфлікт у Римі відбувався між корінним населен
ням (квирітами та їхньою елітою – патриціями), з одного боку, і
прибульцями (плебеями) – з іншого. Річ у тому, що географічне
розташування Риму було дуже вдалим. Через це туди з’їжджалися
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купці майже з усієї Італії. Саме їх називали плебеями. Корінне на
селення прагнуло не давати плебеям якихось прав як жителям
Риму. Боротьба точилася запекло. Реформи римського рекса Сер
вія Тулія – один з численних прикладів цієї боротьби. Проте врешті
решт усі жителі Риму стали його громадянами. При цьому плебеї,
як більш багаті та нахабніші, змогли отримати владу в Римі. З’яви
лася навіть плебейська царська династія Риму – Тарквінії.
У 510 р. до н. е. відбулася подія, яка отримала назву “Вигнан
ня Тарквінія Гордого”. У результаті непримиренних суперечно
стей між патриціями Валерієм, Т. Ларцієм та М. Коріоланом, з
одного боку, та прихильниками царярекса Тарквінія Гордого, з
іншого – вилилися у громадянську війну. Її приводом стало на
сильство над знатною патриціанкою Лукрецією. У результаті вій
ни в Римі зникає посада рекса. Той варіант, який передбачав по
ступовий перехід до Східної деспотії, не відбувся, адже в умовах
останньої земля, вода і раби є власністю деспотів. Ліквідація ж
рекса призвела до того, що управління в державі зосередилося в
руках колегіальних чи виборних структур – сенату, народних
зборів, магістратів тощо. Утворилася res publica (загальна спра
ва) – форма правління, за якої управління справами в державі
стало загальною справою її громадян.
Проте це було не єдиним результатом утворення республіки. Уна
слідок того що земля, вода і раби, які могли бути зосередженими в
руках рекса, в умовах республіки перейшли у власність до громадян
Риму, з’явився клас власників рабів або рабовласників.
Майже аналогічною була ситуація в Елладі, де точилася боро
тьба між родовою аристократією та демосом (простолюдинами).
Після реформ, які проводив афінський архонт Солон, демос отри
мав перемогу: усі афіняни були визнані громадянами Аттики (по
ліс, який очолювався Афінами). Таке становище дозволило афі
нянам мати в приватній власності землю і рабів.
Отже, слід зазначити, що античний шлях виникнення дер
жави зумовлює формування рабовласницької держави.
Європейський шлях. У країнах Західної та Східної Європи
формування держави йшло інакше, ніж на Сході, в Елладі та
Римі. Цей шлях притаманний тим народам, що відразу йшли від
первинної держави до держави ранньофеодальної під впливом
політичної та майнової нерівності. Розшарування різних соці
альних верств насамперед відбувалося за їх положенням у сис
темі державновладної ієрархії. При цьому потреба в об’єднанні
викликана насамперед зовнішньою загрозою.
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Довге існування сільської общини та органів племінної демо
кратії також викликані зовнішньою загрозою, адже відсіч воро
гу могла бути ефективною лише за умови об’єднаних зусиль об
щинників. У цих умовах військовоорганізаторські та управ
лінські функції поступово зосереджувалися в руках військового
вождя та його дружинників. У результаті завойовницьких похо
дів у їх руках також зосереджувалися колосальні багатства, що
забезпечувало єдність влади та власності. При цьому рабство вна
слідок міцних общинних порядків та економічної неефективності
не отримало значного поширення. Саме так виникали первинні
держави у “варварів” – германців, слов’ян, сарматів, гуннів,
ірландців та ін.
Проте далеко не всі з них стали феодальними. Основною по
дією, яка істотно вплинула на появу перших феодальних держав,
стало Велике переселення народів IV–VII ст. н. е.
У результаті масового руху гуннів у 70х рр. IV століття з мі
сця були зрушені колосальні маси народу – цілі союзи племен –
франків, готів, аварів, вандалів та інших. Уся ця навала рушила
на Захід. Коли вони дійшли до краю континенту, перед ними були
два шляхи – на північ і на південь. На півночі були холод, голод
і суворий, неприступний край. На півдні – багата і сита країна,
що вже знаходилася в небезпечному для життя стані – Римська
імперія. Варвари рушили на південь.
У самій Римській імперії ситуація вже не нагадувала період
її розквіту. Рабовласницький лад відмирав. Це стає зрозумілим,
якщо згадати, що в цей період раби стають вже суб’єктами пра
ва, у яких було власне майно – так звані “раби з хатами”. Саме
вони відіграли роль своєрідної “п’ятої колони”, яка зсередини
підточувала Рим.
Варварська навала знищила римську державу, король остго
тів Одоакр усунув від влади останнього римського імператора
Ромула Августула, а варварські союзи племен розселилися на
теренах колишньої імперії: франки – у Галлії, остготи – в Італії,
вестготи – в Іспанії, вандали – у Північній Африці.
Для управління захопленими територіями і почали створю
ватися держави. Вони не були рабовласницькими з двох причин.
Перша причина пов’язана з відсутністю класичного рабовласни
цтва у самому Римі. Друга – самі варвари не знали класичного
рабовласництва.
Ці держави формувалися як феодальні, і такий процес дуже
нагадує сучасний рекет.
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У відомого російського письменника Ю. Нікітіна є роман “Фа
рамунд”, де розповідається, як утворюється феодальна держава.
Ïðèêëàä 4.3
Ôîðìóâàííÿ ôåîäàëüíî¿ äåðæàâè Ôàðàìóíäà
Ìèíóâ òèæäåíü. Â³í îá’¿æäæàâ ñåëà, ïðèéìàâ êîìåíäàö³¿ – òàê íàçèâàëàñÿ ïðèñÿãà â³ëüíèõ ôðàíê³â, êîëè âîíè â³ääàâàëèñÿ ï³ä éîãî çàñòóïíèöòâî. Çà öå â³í çîáîâ’ÿçóâàâñÿ ¿õ çàõèùàòè, à ÿêùî éîãî çàõèñò ¿ì çäàºòüñÿ
íåäîñòàòí³ì, òî âîíè òàêîæ ìàþòü ïðàâî â³äìîâèòèñÿ â³ä éîãî ìå÷à.
Äîâîäèëîñÿ òÿãíóòè çà ñîáîþ ñèëüíå â³éñüêî, ùîá ñâî¿ì âèãëÿäîì, ç
îäíîãî áîêó, ñòðàùàòè, à ç ³íøîãî – âñåëÿòè âïåâíåí³ñòü: òàê³ âî¿íè ñàì³
áóäü-êîãî ç³ìíóòü ³ çæåðóòü ïå÷³íêó ïðÿìî íà ïîë³ áîþ. Ðîçîðåí³ íàá³ãàìè,
ãðàáåæàìè ñåëà ïðèéìàëè éîãî çàõèñò îõî÷å, äî òîãî æ æàõëèâà ñëàâà íå
éøëà, à ëåò³ëà ïîïåðåäó éîãî êîíåé...
Äæåðåëî: Íèêèòèí Þ. À. Ôàðàìóíä : ôàíòàñòè÷åñêèé ðîìàí /
Þ. À. Íèêèòèí. – Ì. : ÇÀÎ Öåíòðïîëèãðàô, 1999. – Ñ. 149–150.

Цей приклад можна продовжити.
Згодом таких містечок стає дедалі більше. Військо також
збільшується. Його ватажок стає королем, а члени війська – ва
салами короля.
Проте управляти великою кількістю містечок стає дедалі важ
че. Саме тому королі починають об’єднувати ці поселення у великі
території (феоди), які роздаються васалам короля за вірну службу.
Однак управляти великими феодами також важко, і васали
короля (герцоги і графи) роздають землю своїм васалам (баронам),
які при цьому нічим не зобов’язані королю.
Саме так виникають феодальні сходи і починає діяти прин
цип “Васал мого васала – не мій васал”.
Отже, європейський шлях зумовлює формування феодальної
держави, характерний для країн Західної і почасти Східної Євро
пи. Держава виникає в результаті захоплення ранньокласовими
державами варварів нових територій Римської імперії для управ
ління останніми.
Запитання для самоконтролю до розділу 1
1. Що таке держава?
2. Що таке громадянське суспільство?
3. Що таке рід?
4. Які шляхи формування перших держав ви знаєте?

75

Ãëàâà 4. Ãåíåçà äåðæàâè

Ðîçä³ë 2

Ô²ËÎÑÎÔ²ß ÄÅÐÆÀÂÈ
Філософія держави – це наука,
що досліджує сенс держави, її сутність,
поняття, підстави та місце у світі, її цінність
та значущість, а також роль у житті людини
і суспільства, у долі народів та людства.
Умовно всі теорії, що складають предмет
філософії держави, можна поділити на п’ять груп:
про походження, про сутність держави,
про цілі та завдання, про засоби й методи
її діяльності та про шляхи і перспективи
її подальшого розвитку.
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Òåîð³¿ ïîõîäæåííÿ äåðæàâè
Гуманістичні теорії походження держави  Посилкові теорії походження
держави  Чинникові теорії походження держави

§ 1. Ãóìàí³ñòè÷í³ òåîð³¿ ïîõîäæåííÿ äåðæàâè
Гуманістичними слід називати ті теорії походження держави,
що визнають вольову діяльність людей як головну першопричи
ну утворення державної організації людства. У цю групу об’єд
нуються теорія суспільного договору та психологічна теорія по
ходження держави.
Теорія суспільного договору. Ця теорія передбачає виникнен%
ня держави в результаті договору між людьми як наслідок усві%
домлення ними своїх нагальних потреб та інтересів.
Можна сказати, що вперше ця теорія з’явилася у поглядах
еллінського філософа Епікура, який вважав, що держава вини
кає тоді, коли люди уклали між собою угоду з метою забезпечи
ти загальну користь – взаємну безпеку.
У різні часи прихильниками теорії суспільного договору були:
у Голландії – Г. Гроцій, Б. Спіноза; в Англії – Т. Гоббс, Дж. Міль
тон, Дж. Лільберн, Дж. Локк; у Німеччині – С. Пуфендорф,
Х. Томазій, Х. Вольф, І. Кант, у Франції – Ж. Ж. Руссо, Д. Дід
ро, К.А. Гельвецій, П.А. Гольбах; у Росії – О. Радищев, П. Пес
тель; в Україні – Я. Козельський, С. Оріховський. Усі вони роз
глядали державу як форму суспільного життя, що засновується
людьми добровільно, на основі взаємної згоди.
Причини укладення суспільного договору пояснювалися різ
ними чинниками.
Так, Т. Гоббс вважав, що причиною укладення суспільного
договору є усвідомлення людьми необхідності забезпечити мир у
суспільстві, гарантувати людині життя та безпеку, спрямувати
її діяльність на досягнення загального блага. У природному стані
недоліки людського характеру (властолюбство, жадоба багатства,
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бажання шкодити одна одній) тягнуть за собою ворожнечу, не
нависть та помсту і, як наслідок, стан “війну всіх проти всіх”.
Цей стан долається за допомогою спільної влади, яка дбає про
громадський порядок. Індивіди добровільно передають усі свої
права і свободи державі. Так укладається суспільний договір.
На відміну від Т. Гоббса Дж. Локк вважав природний стан
досить упорядкованим. Життя в ньому регулювалося законами
природи. Проте механізму, здатного забезпечити користування
своїми природними правами, люди не мали. Таким чином, при
чиною переходу людей до громадського стану була ненадійність
прав у природному стані, де кожен був змушений самостійно ві
дстоювати своє право й карати його порушників. Гаранту
вати свободу і надійне користування природними правами допо
магало укладення суспільного договору. Отже, це був акт усвідом
лення, а не вияв крайньої необхідності.
Ж. Ж. Руссо причиною укладення суспільного договору вва
жав прагнення людей захистити себе від зовнішніх обставин (на
приклад, стихійних лих), а також наявність приватної влас
ності, яка породжує нерівність та роз’єднує. У результаті укла
дення договору колективним сувереном стає народ. Тим самим
Ж. Ж. Руссо сформулював теорію народного суверенітету (вер
ховенства народу)1.
Ці погляди цілком поділяв О. Радищев. Він стверджував, що
державна влада належить народу, проте передана ним монарху і
повинна знаходитися під контролем народу. Люди ж, входячи до
держави, лише обмежують, але не втрачають своїх природних прав
і свобод. Звідси випливає теза про повстання та революційне усу
нення від влади монарха, якщо той зловживає владою2.
Психологічна теорія походження держави. Серед найбільш
відомих представників психологічної теорії походження держа
ви можна назвати Л. Петражицького, Г. Тарда, З. Фрейда та ін.
Вони пов’язують виникнення держави з особливими властивос
тями людської психіки: потребою певних людей владарювати над

1

Стосовно поглядів Т. Гоббса, Дж. Локка та Ж. Ж. Руссо на суспільний договір
детальніше див. : Тимошенко В. І. Договірна теорія походження держави /
В. І. Тимошенко // Юридична енциклопедія : у 6 т. / [редкол. : Ю. С. Шемшучен
ко (голова) та ін.]. – К. : Видво «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана,
1998–2004. – Т. 2 : Д–Й. – 1999. – С. 259–260.
2
Див. : Венгеров А. Б. Теория государства и права : [учебник для юрид. вузов] /
А. Б. Венгеров. – [3е изд.]. – М. : Юриспруденция, 1999. – С. 44.
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іншими, прагненням одних підкорятися, наслідувати, а інших –
підкоряти, бути прикладом.
Причини походження держави полягали в тих здібностях, які
первісна людина приписувала племінним вождям, жерцям, ша
манам, чаклунам тощо. Їхня магічна сила та психічна енергія
(вони робили полювання вдалим, боролися із хворобами) ство
рювали умови для залежності свідомості членів первісного сус
пільства від вищезазначеної еліти. Саме від влади, що була при
таманна цій еліті, починає виникати влади держави.
Разом з тим завжди є особи, які не згодні з владою або ж ви
являють агресивні наміри та інстинкти. Для тримання в покорі
осіб з різними психічними особливостями і виникає держава.
Зазначена теорія, таким чином, доводила, що держава є не
обхідною як для задоволення потреб більшої частини населення
бути покірними певним особам у суспільстві, так і для придушен
ня агресивних настроїв окремих індивідів. Звідси природа дер
жави – та, що міститься в закономірностях людської свідомості,
тобто психологічна. На думку представників психологічної
теорії, держава є продуктом вирішення психологічних протиріч
між ініціативними (активними) особистостями, здатними до при
йняття відповідальних рішень, та пасивною масою, що здатна
лише до наслідувальних дій та виконує вищезгадані рішення.

§ 2. Ïîñèëêîâ³ òåîð³¿ ïîõîäæåííÿ äåðæàâè
Посилкова група теорій походження держави утворюється тому,
що її прихильники «відсилають» дослідників до якихось зовніш
ніх сил: Бога, природи, інших держав, прибульців з космосу.
Теологічні теорії. Однією з найдавніших теорій, що намагали
ся пояснити процес виникнення держави, вважалася теологічна
теорія. Її авторами були як середньовічні богослови Тертуліан,
Аврелій Августин, Фома Аквінський, так і такі вчені ХІХ століт
тя, як Ж. де Местр.
Теологічна теорія наполягала на божественному походженні
держави, державної влади, затверджувала і захищала тезу “вся
влада від Бога”. Незважаючи на свій релігійний зміст, ця тео
рія, що виникла ще в стародавній Юдеї, відображала певні
реалії, якто теократичний характер первинних держав (владу
жерців, значну роль храмів, поділ влади на релігійну і світську
тощо).
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Оцінюючи цю теорію, слід також мати на увазі, що освя
чення влади божественним началом (що мало місце в первин
них містахдержавах) надавало владі і авторитету, і безумов
ної обов’язковості. Не випадково, що ця теорія була абсолют
но домінуючою в епоху Середньовіччя, а в епоху Революцій її
використовували для обґрунтування необмеженості влади мо
нарха.
Сьогодні існує два варіанти сучасного звучання теологічної
теорії. Перший – це християнсько#демократична концепція
держави, заснована на підкресленні унікальності та самоцін
ності будьякої людини, повага її з боку держави, піклування
кожного громадянина про суспільство, особу та державу, а та
кож допомоги з боку держави тим, хто самостійно не може себе
забезпечити: інвалідам, безробітним, особам похилого віку
тощо.
Прихильниками цієї концепції були такі відомі особистості,
як Папа Римський Лев ХІІІ, Папа Римський Іван Павло ІІ, ро
сійські та українські політики В. Аксючиць, В. Борщев, О. Ого
родников, В. Савицький, Л. Черновецький, О. Чуєв, Г. Якунін
та ін.
Другий варіант теологічної теорії – це теорія космічної
експансії. Її розробниками були В. Авінський, Е. Деникен,
А. Елфорд, З. Ситчин, К. Ціолковський, М. Реріх, Л. Чулков та
ін. Відповідно до їхніх поглядів держава була дарована людству
прибульцями з космосу.
Теологічна теорія, так само як і теорія космічної експансії,
не може бути ні доведена, ні спростована. Проте навіть сьогодні
з’являються погляди, що неолітична революція, яка розпочала
ся 10–12 тис. років тому, мала божественне начало. При цьому
теологи зазначають, що, на їхню думку, точних причин такого
якісного перелому в історії людства сучасна наука досі не вста
новила, а ось релігійне обґрунтування міститься ще в Біблії.
Ïðèêëàä 5.1
Ïàïà Ðèìñüêèé ââàæàº, ùî ïîòðåáóþ÷èì âåðñòâàì ñë³ä íàäàòè äîïîìîãó
Âñå æ òàêè áóëî á ãàðíî, ³ ç öèì ïîãîäæóþòüñÿ óñ³, ÿêáè íàéíèæ÷èì
âåðñòâàì áóëà íàäàíà øâèäêà ³ ðåçóëüòàòèâíà äîïîìîãà, îñê³ëüêè âíàñë³äîê íåùàñëèâèõ â³äíîñèí äóæå çíà÷íà ÷àñòèíà ëþäåé âåäå ä³éñíî óáîãå
òà íåùàñëèâå æèòòÿ, íåã³äíå ëþäèíè. Ó ìèíóëîìó ñòîë³òò³ áóëè ë³êâ³äîâàí³ êîëèøí³ ðåì³ñíèöüê³ öåõè, ïðîòå ¿õ íå çàì³íèëè í³÷èì íîâèì; â ì³ðó æ
òîãî ÿê çàêîíè òà ñóñï³ëüí³ óñòàíîâè ïîçáàâëÿëèñÿ õðèñòèÿíñüêîãî äóõó,
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êóñòàð³ éøëè íà ïðîêîðì áåçæàëüíèì êàï³òàë³ñòàì òà ñóïåðíèêàì, íåñòðèìíèì ó æàäîá³. – Â³äíîñèíè ïîã³ðøèëî íåíàâèñíå ëèõâàðñòâî, íåîäíîðàçîâî çàñóäæåíå âèðîêîì Öåðêâè, ÿêå, îäíàê, õî÷à é âèÿâëÿºòüñÿ êîæíîãî
ðàçó â ³íøîìó âèãëÿä³, º çàíÿòòÿì æàä³áíèõ òà ïðàãíó÷èõ äî âèãîäè ëþäåé. Âèðîáíèöòâî ³ òîðã³âëÿ ïåðåòâîðèëèñÿ ìàéæå íà ìîíîïîë³þ íåáàãàòüîõ, ³, òàêèì ÷èíîì, êóïêà áàãàò³¿â íàêëàëà ìàéæå ðàáñüêå ÿðìî íà âåñü
òðóäîâèé ñòàí.
Äæåðåëî: Ýíöèêëèêà Åãî Ñâÿòåéøåñòâà Ïàïû Ëüâà Õ²²²
«Rerum novarum» ïî ñîöèàëüíîé ïðîáëåìå î ïîëîæåíèè ðàáî÷èõ //
Ýíöèêëèêè Åãî Ñâÿòåéøåñòâà Ïàïû Ðèìñêîãî 1891, 1981, 1991 ãîäîâ
î òðóäå è ÷åëîâå÷åñêîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè, íðàâñòâåííîñòè è ìîðàëè. –
Ê. : Èíñòèòóò ïðàêñåîëîãèè, 1993. – Ñ. 62.

ІсторикоEматеріалістична теорія. Її прихильниками були
Л. Морган, К. Маркс, Ф. Енгельс, В. Ленін, І. Франко та ін.
Теорія припускає, що держава виникла як результат природно%
го розвитку первісного суспільства. Це насамперед економічний
розвиток, що поряд із забезпеченням матеріальних умов виник
нення держави і права визначає соціальні зміни в суспільстві.
Останні також являють собою важливі умови і причини виник
нення держави і права.
Історикоматеріалістична теорія спирається на два підходи.
До 90х років ХХ ст. домінувала сталінська інтерпретація
історикоматеріалістичної теорії, що спиралася на роботи Ф. Ен
гельса «Походження родини, приватної власності і держави».
Згідно з нею головною передумовою виникнення держави є кла
сова боротьба, в результаті якої перемігший клас створює дер
жавний апарат із метою організованого придушення переможе
ного класу. Другою передумовою було виникнення приватної
власності. Третьою – твердження того, що сама приватна влас
ність обумовлена виникненням надлишкового продукту. Чет
вертою – обумовлена удосконалюванням знарядь праці. П’ятою –
розподіл праці1. З 90х років ХХ ст. згадали про іншу роботу
Ф. Енгельса, присвячену походженню держави, «АнтиДюринг».
Суть її полягала в тому, що держава виникає не після і не в
результаті розподілу суспільства на класи, а до цього. Більш
того, вона створює самі класи: панівна бюрократія перетворюєть
ся на перший панівний клас. Таким чином, іншою причиною
1
Докладніше див. : Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и
государства / Фридрих Энгельс. – М. : Госполитиздат, 1958. – С. 165–185.
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походження держави була не класова боротьба, а необхідність
виконання загальних справ1. Однак для основоположників
марксизму головним було не те, що раніше виникає – держава
чи класи. Головним було: коли б не виник панівний клас (до або
після виникнення держави), він за всіх часів прагне захопити
цю державу і підкорити її собі, зробити її механізмом для при
душення опору підлеглих класів і видавати свої вузькокласові
інтереси за загальні.
Органічна теорія. Процес виникнення і функціонування дер
жави ототожнюється з біологічним організмом. Уявлення про
державу як про своєрідний людський організм були сформульо
вані ще Платоном. У ХІХ ст. ці погляди були розвинуті Г. Спен
сером, який зазначав, що держава – це суспільний організм,
який складається з окремих людей так само, як і людський орга
нізм складається з клітин2.
Згідно з органічною теорією держава, як і будьяке тіло, ба
зується на диференціації та спеціалізації. Диференціація озна
чала, що держава спочатку виникає як найпростіша політична
реальність і в процесі свого становлення ускладнюється та роз
ростається. Цей процес завершується загибеллю держави внаслі
док її старіння. Таким чином, органічна теорія передбачає, що
держава зачинається, народжується, зростає, мужніє, старіє і
вмирає, тобто вона є своєрідним аналогом організму.
Це можна пояснити на прикладі Стародавнього Риму. Рим
був заснований Ромулом у 753 р. до н. е., тобто відбулося його
зачаття. У 510 р. до н. е. був вигнаний Тарквіній Гордий, і утво
рилася рабовласницька держава, тобто відбулося народження
римської держави. Римська республіка зростала, приєднуючи до
себе все нові і нові території. За часів правління Октавіана Авгу
ста вона змужніла, перетворившись на імперію у формі принци
пату. Відмова від завойовницьких походів після смерті імпера
тора Траяна та перехід до домінату стали символом початку ста
ріння римської держави. У 476 р. н. е. останній римський імпе
ратор Ромул Августул був позбавлений влади – Стародавній Рим
помер.
1

Энгельс Ф. АнтиДюринг. Переворот в науке, произведенный господином Евге
нием Дюрингом. / Фридрих Энгельс. – М. : Политиздат, 1966. – С. 148. – (Инсти
тут марксизмаленинизма при ЦК КПСС).
2
Див. : Скакун О. Ф. Теория государства и права : [учебник] / О. Ф. Скакун. – Х. :
Консум, Унт внутренних дел, 2000. – С. 25.
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Стосовно спеціалізації, то вона передбачає, що формування
держави супроводжується об’єднанням індивідів у групиорга
ни, кожна з яких виконує чітку, властиву лише їй функцію. У
результаті утворюється система державних органів. І все це від
бувається як у живому організмі, частини якого спеціалізують
ся на певній функції в системі цілого.

§ 3. ×èííèêîâ³ òåîð³¿ ïîõîäæåííÿ äåðæàâè
Група чинникових теорій утворюється внаслідок того, що голов
ною першопричиною утворення держави є певні внутрішні (ро
дина) або зовнішні (інші народності й племена) чинники.
Патріархальна теорія. Суть теорії полягає в тому, що дер
жава виникає з патріархальної родини в результаті її зростан
ня: родина  сукупність родин (селище)  сукупність селищ
(держава). Глава ж патріархальної родини (патріарх) стає гла
вою держави – монархом. Таким чином, його влада є проводжен
ням влади батька, сам же монарх є батьком для усіх своїх під
даних.
Усе це можна пояснити, якщо проаналізувати погляди осно
воположників теорії (Аристотеля, Конфуція, Р. Фільмера та
М. Покровського).
Так, Аристотель називав людину політичною твариною, що
вступає у відносини з людьми з метою виживання. Відбуваєть
ся об’єднання родин. Розвиток цих родин в результаті розмно
ження призводить до утворення селищ, їхнє ж об’єднання утво
рює державу1.
На думку китайського філософа Конфуція, держава повинна
спиратися не на безликий та всеохоплюючий закон, не на свавіл
ля тирана, а на мудрість доброзичливого правителя (батька) та
його талановитих і гідних помічників (старших дітей)2.
У 1642 році англійський філософ Р. Фільмер написав роботу
“Патріархія, або Захист природного права королів”. У ній цей
ярий прихильник необмеженої королівської влади намагався,
спираючись на Біблію, довести, що Адам, який отримав владу
1
Див. : Скакун О. Ф. Теория государства и права : [учебник] / О. Ф. Скакун. –
Харьков : Консум, Унт внутренних дел, 2000. – С. 24.
2
Див. : Мухаев Р. Т. Теория государства и права : [учебник] / Р. Т. Мухаев. – М. :
ПРИОР, 2001. – С. 79.
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від Бога, потім передав цю владу своєму сину – патріарху, а той
уже своїм нащадкам – королям1.
Відомий російський історик М. Покровський також вважав,
що найстародавніший тип державної влади розвинувся безпосе
редньо від влади батьківської2.
На нашу думку, саме з патріархальної теорії в Росії, Україні
та інших республіках колишнього СРСР виросли патерналістські
ідеї та віра у “доброго царя”, “батька народів”, вождя та надлю
дину, що здатна вирішити за нас усі проблеми.
Однак на невеликому просторі, в грецьких містахполісах
об’єднання родин, на нашу думку, дійсно стало тим вирішаль
ним чинником виникнення держави, оскільки родина являла
собою найбільш ранню з нині існуючих форм організації людей,
розподілу та кооперації праці.
Теорія насильства. Її прибічниками були К. Каутський,
Є. Дюринг, Л. Гумплович, Леся Українка та ін.
Причину виникнення держави вони вбачали у військово%полі%
тичних чинниках – насильстві, завоюванні одних племен інши%
ми. Для управління захопленими народами та територіями є по
трібний спеціальний апарат примусу. Ним і стає держава.
Це можна пояснити, якщо проаналізувати праці основополож
ників теорії насильства – Л. Гумпловича та К. Каутського.
Так, Л. Гумплович наприкінці ХІХ століття писав: “Історія
не надає нам жодного прикладу, коли б держава виникала не за
допомогою акту насильства, а якось інакше. Держава завжди
була результатом насильства одного племені над іншим; воно
виражалося у захопленні та підкоренні більш сильним чужим
племенем більш слабкого вже осілого населення”3.
Отже, прихильники теорії насильства стверджували, що пе
рвісні племена, зустрічаючись між собою, воювали. Переможці
перетворювались на панівну частину суспільства, утворювали
державу та використовували державну владу для насильства над
підкореними народами. Держава, на думку представників цієї

1

Див. : Венгеров А. Б. Теория государства и права : [учебник для юрид. вузов] /
А. Б. Венгеров. – [3е изд.]. – М. : Юриспруденция, 1999. – С. 43.
2
Див. : Теория государства и права : учебник для вузов / [Алексеев С. С., Игнатенко
Г. В., Леушин В. И. и др.] ; под ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. –
[2е изд.]. – М. : НОРМА, 2000. – С. 45.
3
Цит. за : Венгеров А. Б. Теория государства и права : [учебник] / А. Б. Венгеров. –
[3е изд.]. – М. : Юриспруденция, 1999. – С. 45–46.
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теорії, виникала з сили, що була нав’язана суспільству ззовні, а
класовий поділ суспільства мав етнічне чи расове походження.
К. Каутський зазначав з цього приводу у своїй книзі “Мате
ріалістичне розуміння історії”: “Плем’я переможців підкоряє собі
плем’я переможених, присвоюючи собі всю їхню землю, а потім
змушує переможене плем’я систематично працювати на перемо
жців, платити їм данину чи податки. У кожному випадку такого
захоплення виникає поділ на класи, але не внаслідок поділу об
щини на різні підрозділи, а внаслідок об’єднання в одну двох об
щин, з яких одна стає панівною, а інша – пригнобленим та екс
плуатованим класом, примусовий же апарат, що створюється пе
реможцями для управління переможеними, перетворюється на
державу”1.
Як бачимо, К. Каутський також вважав, що держава не є ре
зультатом внутрішнього розвитку суспільства, а нав’язана
йому ззовні сила, що первісна племінна організація перетворю
ється на державну лише під зовнішніми ударами.
З одного боку, військовополітичні чинники суттєво вплину
ли на утворення варварських королівств готів, гунів, слов’ян,
франків, вандалів та інших союзів племен. Однак інші держави
майже не використовували ці чинники або ж вони були другоря
дними порівняно з соціальноекономічними.

1

Цит. за : Венгеров А. Б. Теория государства и права : [учебник] / А. Б. Венгеров. –
[3е изд.]. – М. : Юриспруденция, 1999. – С. 46.
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âà 6

Òåîð³¿ ïðî ñóòí³ñòü äåðæàâè
Теорії автократичноелітарного спрямування
спрямування



Теорії демократичного

§ 1. Òåîð³¿ àâòîêðàòè÷íî-åë³òàðíîãî ñïðÿìóâàííÿ
Теорія еліт. Її основоположниками були В. Парето, Г. Моска,
Д. Сарторі, Х. Лассуел, Т. Дай, Х. ОртегаіГассет та ін. Суть
теорії полягає в тому, що народ не здатний управляти держа%
вою, і тому управління здійснюється верхівкою суспільства –
його елітою. Принцип формування еліт різноманітний: здібності,
досвід, освіта, походження тощо. При цьому поповнення еліт
можливе за рахунок найбільш здібних представників мас, однак
демократію елітарна теорія розглядає як утопію чи міраж, на
здоганяючи яку, некомпетентні маси населення стають інстру
ментом у руках демагогів і прокладають шляхи до диктатур –
соціалізму чи фашизму. Саме тому Г. Моска пов’язував свободу
людства не з демократією, а з компетентною правлячою елітою.
Другий засновник цієї теорії – В. Парето вважав, що держа
вою завжди править еліта, що утворюється в трьох головних сфе
рах (політичній, економічній та інтелектуальній) шляхом вису
вання індивідів, що досягли у своїй справі найбільших успіхів.
Проте кожна правляча еліта через деякий час після отримання
влади заспокоюється на досягнутому і втрачає свої найкращі
якості, творчу енергію та вироджується. Однак саме це зумов
лює появу нової потенційної еліти, що прямує до влади. Між по
тенційною та старою елітою відбувається боротьба у формі наси
льства, переворотів та революцій. Останні В. Парето вважав ко
рисними для суспільства, адже їхнім результатом стає “цирку
ляція” еліти1.

1

Стосовно поглядів Г. Моски та В. Паретто див. : Загальна теорія держави і права :
навч. посібник / [Колодій А. М., Лисенков С. Л., Пастухов В. П. та ін.] ; за ред.
В. В. Копєйчикова. – [Стер. вид.] – К. : Юрінком Інтер, 2000. – С. 96.
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На сьогодні елітарна теорія існує з деякими “редакційними
правками”. Суть її полягає в тому, що в сучасному суспільстві є
кілька еліт, між якими існує вільна конкуренція, заснована на
принципах політичного і партійного плюралізму. При цьому елі
ти намагаються в співробітництві здійснювати керівництво дер
жавою і суспільством; еліти не відірвані від народу, а контролю
ються ним за допомогою загального виборчого права, незалеж
них ЗМІ тощо.
Технократична теорія. Ця теорія тривалий час була пошире
на у Франції, де, як зазначав видатний американський філософ
Д. Белл, під технократією розумілася “політична система, за
якої вирішальний вплив належить технічним спеціалістам у
сфері адміністрування та економіки”, а технократом вважа
ли “людину, що здійснює керівництво з причини своєї технічної
компетенції”1.
Її прихильниками, крім Д. Белла, були Т. Веблен, Д. Барнхейм,
Г. Саймон, К. Дойч та ін. Розвиваючи теорію еліт, вони вважали,
що управляти суспільством повинні фахівці – керівники, менед
жери, які здатні за рахунок знань та інформації визначати дійсні
потреби певного суспільства, оптимальні шляхи його розвитку, а
також необхідні засоби. У результаті управління стає науковим і
тим самим забезпечується прогресивний розвиток суспільства.
Теорія масового суспільства. Теоретики масового суспільст
ва (Макс Вебер, Мішель Дюверже та ін.) наголошували на тому,
що масове суспільство складається з аморфного та безликого на
товпу, що охоплює неізольованих, пов’язаних між собою індиві
дуалів, які вже перестали мислити. Будьяка людина в такому
стані стає частиною натовпу і поводиться як натовп. На останній
же діють найпримітивніші емоції: любов, ненависть, патріотизм,
націоналізм, расизм. Натовпу потрібен вождь. Він завжди знахо
диться в натовпі, його породжує сама ситуація. Лідер натовпу –
емоційний, палкий, той, хто дуже добре розуміє настрої цього на
товпу. Вождь формує натовп, хоча він цього й не усвідомлює. Лі
дер натовпу – це людина, наділена харизмом, тобто харизматич
ний лідер. Вчення про харизму є ключовим у теорії масового сус
пільства. Вождь, наділений харизмом, – це знаряддя в руках бога
(провидіння, долі, національного духу тощо), пророк, через яко
го воля божа не лише виражається, а й реалізується. Істина,
1

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозиро
вания / Д. Белл ; [пер. с англ. В. Л. Иноземцева]. – М. : Academia, 1999. – С. 468.
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оголошена харизматичним лідером, є трансцендентальною, вона
не ґрунтується на науці та досвіді, вона не має нічого спільного з
істиною. У міру ж того як харизматичний лідер оголошує натов
пу містичну істину, натовп збуджується і приймає харизматич
ного вождя як засновника нової релігії. Вождь обожнюється,
йому поклоняються. Слова вождя є священними. Їх не можна об
говорювати, в них не можна сумніватися, їх можна лише заучу
вати напам’ять. Харизматичний лідер використовує маси як бу
дівельний матеріал для реалізації своїх ідей. Але зазвичай, як
показує досвід, харизматичне напруження в масах не може три
вати довго. Рано чи пізно народ втомлюється від героїчного кері
вництва, починає розуміти, що його просто оманюють, і тоді на
стає кінець харизматичного вождя. Для того, щоб продовжити
своє панування, харизматичні вожді додають максимум зусиль,
щоб перманентно підтримувати маси в штучному збудженні.
На сьогодні найбільш відомими втіленнями теорії масового су
спільства є режими Й. Сталіна в СРСР та А. Гітлера в Німеччині.
Сьогодні теорія масового суспільства втілюється в доктрині
плебісцитарної демократії, яка визначає, що носієм державної
влади є не еліта, а вождь. Народу ж відводиться роль натовпу,
що ухвалює рішення харизматичного вождя. Виконання ж рі
шень останнього передається у руки професійної автономної (не
залежної від народу) бюрократії.
Сьогодні найбільш відомими втіленнями плебісцитарної демо
кратії є режими Шарля де Голля у Франції та Індіри Ганді в Індії.

§ 2. Òåîð³¿ äåìîêðàòè÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ
Теорія колективістської демократії. Колективістські погляди на
демократію були домінуючими в епоху античності (афінська де
мократія), а згодом були наявними у творчості мислителів Епо
хи Революцій (XVI–XVIII ст.): Т. Мора, Е. Кабе, Ж. Ж. Руссо та
деяких інших.
Так, теорія демократії Ж. Ж. Руссо базується на належності
усієї влади народу. Утворення народу означає повне відчуження
кожного з членів асоціації з усіма його правами на користь усієї
громади. З цього моменту особа втрачає свої права. Вони стають
їй непотрібними, адже ціле (держава), подібно будьякому іншо
му організмові, піклується про своїх членів, а громадяни, у свою
чергу, повинні думати про благо цілого – держави.

88

×ÀÑÒÈÍÀ ²². ÒÅÎÐ²ß ÄÅÐÆÀÂÈ

Саме народ володіє спільною волею, неподільним та невідчу
жуваним суверенітетом, що розуміється як реалізація загальної
волі.
Ідеї Ж. Ж. Руссо (принцип народного суверенітету, прямого
голосування тощо) знайшли своє відображення в Конституції
Франції 1789 р. Водночас саме вони послужили виправданням
якобінського терору. Тому не випадково М. Робесп’єр назвав
Ж. Ж. Руссо провісником революції. Колективістська спрямо
ваність теорії демократії Ж. Ж. Руссо отримала подальший роз
виток та практичне завершення в ленінській теорії демократії, а
також у різних моделях соціалістичної демократії.
Теорія індивідуалістської демократії. Ідея автономії особис
тості та її первинності відносно народу є визначною щодо індиві
дуалістських теорій демократії. На відміну від колективістських
теорій, що не розділяли державу, суспільство і особистість, інди%
відуалістські концепції демократії виділяють особистість з сус
пільства й держави. Вони приділяють основну увагу створенню
конституційних та інших гарантій для індивідуальної свобо%
ди, які попереджають будь%яке придушення особистості владою.
Головні ознаки індивідуалістської концепції демократії:
1) визнання особистості первинним та головним джерелом вла
ди, пріоритет прав особистості над правами держави;
2) зазвичай негативне сприйняття індивідуальної свободи як
відсутності обмежень чи небажаного втручання;
3) обмеження влади більшості над меншістю, забезпечення
індивідуальної та групової свободи і автономії;
4) обмеження компетенції та сфери діяльності держави зазви
чай охороною громадського порядку, безпеки громадян, со
ціального миру, його невтручання в справи громадянського
суспільства, пріоритет ринкового саморегулювання суспіль
ства над державнополітичним управлінням;
5) поділ влади, створення системи стримувань та противаг як
умови ефективного контролю громадян над державою, по
передження зловживання владою.
Як зазначав ще у XVIII ст. Ш. Л. Монтеск’є, суспільство може
проконтролювати лише ту владу, що є роздробленою і окремі
частини якої протиставлені одна одній. Типовим представником
концепції індивідуалістської демократії був Дж. Локк, який за
значав, що центром демократії є особистість, її права та свободи,
а державі відводиться лише роль нічного сторожа, який охоро
няє власність, права та свободи громадян.
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Теорія плюралістичної демократії. Її представниками були
Г. Ласки, М. Дюверже, Р. Дарендорф, Р. Даль, Р. Аллен, Д. Ріс
мен, Г. Парсонс та ін. Зміст теорії полягає в тому, що в сучасно
му суспільстві, по суті, класи перестали існувати, і тому влада
втратила класовий характер. Суспільство є сукупністю взаємо%
діючих соціальних об’єднань людей (страт), утворених за різ%
ними ознаками: коло інтересів, місце проживання, професія, вік,
релігія тощо. Таким чином, є страти юнаків і старих, пивоварів і
спортсменів тощо. Оскільки зазначені інтереси не є антагоністи
чними, то і відносини між стратами позбавлені антагонізму.
Для відображення соціальних інтересів створюються відпо
відні зацікавлені об’єднання – групи тиску. Це профспілки, асо
ціації підприємців, пацифістські чи патріотичні організації, ре
лігійні, спортивні та культурні об’єднання. Кожна група тиску
діє у власних інтересах, а не керується загальною метою. Для
задоволення інтересів соціальних страт, які вони представляють,
групи тиску беруть участь у політичному житті, використовую
чи загальне виборче право, право на об’єднання в політичні партії
та громадськополітичні організації, прагнуть отримати доступ
до ЗМІ з метою формування суспільної думки.
Механізм політичної влади, прийняття урядом тих чи інших
політичних рішень у цих умовах стає результатом взаємодії різ
них політичних сил, їх конкуренції, що сприяє виробленню загаль
ного інтересу та встановленню класового миру. У зв’язку з цим
політична система розглядається як певний баланс сил між кон
фліктуючими економічними, етнічними, релігійними, професій
ними та іншими верствами та асоціаціями. Кожна з них впливає
на формування політики, однак жодна з них не має монополії на
владу. Відбувається своєрідна дифузія політичної влади між дер
жавними та недержавними інститутами. Таким чином, різнома
нітні суспільні інтереси максимально враховуються і вважаєть
ся, що саме при такому плюралізмі здійснюється народовладдя.
Звідси випливає положення про роль держави в умовах “плю
ралістичної демократії”: держава є лише знаряддям узгодження
різних груп, нейтральний арбітр між конкуруючими політичними
групами, основне призначення якого полягає у недопущенні пере
ваги одних над іншими, тобто в охороні умов вільної конкуренції.
При цьому діяльність “зацікавлених” груп тиску зображується не
як пов’язана з державою: переговори з іншими групами та укла
дення угод (наприклад, колективних угод між профспілками та під
приємцями) стають різними формами тиску на інші групи.
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Òåîð³¿ ïðî ö³ë³ òà çàâäàííÿ äåðæàâè
Теорії етатистського спрямування  Теорії соціумного спрямування
 Теорії цивілітарного спрямування

§ 1. Òåîð³¿ åòàòèñòñüêîãî ñïðÿìóâàííÿ
Теорія тоталітарної держави. Термін «тоталітаризм» уперше
використаний італійським мислителемантифашистом Дж. Амен
долою. У 1926 році його вже починають використовувати інші.
Так, у 1926 році італійський філософ Дж. Джентиле обґрунту
вав необхідність побудови в Італії фашистської тоталітарної дер
жави. Лідер італійських фашистів Б. Муссоліні визначав тота
літаризм як суспільство, у якому головна державна ідеологія
здійснює вирішальний вплив на громадян.
При цьому Дж. Джентиле та Б. Муссоліні вважали, що саме
розвиток комунікаційних технологій зумовлює безперервне
вдосконалення пропаганди, наслідком чого є неминуча еволю
ція суспільства в бік тоталітаризму.
Ïðèêëàä 7.1
Â. Â. Ñóõîíîñ (ìîë.) ïðî ôàøèçì â ²òàë³¿
Òàê, ó 1932 ðîö³ â ñâî¿é “Äîêòðèí³ ôàøèçìó” Á. Ìóññîë³í³ ïèñàâ, ùî
“ôàøèñòñüêà êîíöåïö³ÿ æèòòÿ ï³äêðåñëþº çíà÷åííÿ Äåðæàâè ³ ïðèéìàº ³íäèâ³äóàëüíå ëèøå íàñò³ëüêè, íàñê³ëüêè éîãî ³íòåðåñè çá³ãàþòüñÿ ç ³íòåðåñàìè
Äåðæàâè, ÿêà óîñîáëþº ñîâ³ñòü òà óí³âåðñàëüíó âîëþ ëþäèíè ÿê ³ñòîðè÷íî¿
ñóòíîñò³”.
Äæåðåëî: Ñóõîíîñ Â. Â. Äèíàì³êà ñó÷àñíîãî äåðæàâíî-ïîë³òè÷íîãî
ðåæèìó â Óêðà¿í³: àíòèíîì³ÿ äåìîêðàòèçìó ³ àâòîðèòàðèçìó :
[ìîíîãðàô³ÿ] / Âîëîäèìèð Â³êòîðîâè÷ Ñóõîíîñ. –
Ñóìè : Óí³âåðñèòåòñüêà êíèãà, 2003. – Ñ. 27.

Теорія корпоративної держави. Ідея корпоративної держави
стала результатом розвитку теорії «солідаризму» Л. Дюгі, який
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розглядав державу як «працюючу корпорацію», що є сукупніс
тю публічних служб, яка обслуговує все суспільство, «усю на
цію». Дюгі вважав, що корпоративна держава прийде на зміну
державі як «публічній владі», оскільки її створення спрямову
ється на подолання класових антагонізмів та ліквідацію класів
взагалі. Замість класів прибічниками цієї теорії запроваджува
лося поняття «корпорацій», за допомогою яких реалізується спів
робітництво «праці й капіталу»: кожна корпорація реалізує свою
соціальну функцію, а підприємець в «корпорації» є не «експлуа
татором», а «лідером індустрії».
Найбільш повно ідеї «корпоративної держави» були реалізо%
вані в рамках фашистської Італії, франкістської Іспанії, сала%
зарівської Португалії та почасти нацистської Німеччини.
Ïðèêëàä 7.2
Ñòàòòÿ XIII ³ñïàíñüêî¿ «Õàðò³¿ òðóäà» â³ä 9 áåðåçíÿ 1938 ð.
1. Äåðæàâíà ñèñòåìà íàö³îíàë-ñèíäèêàë³çìó áóäå íàäèõàòèñÿ ïðèíöèïàìè ºäíîñò³, òîòàë³òàðèçìó òà ³ºðàðõ³¿.
2. Óñ³ åëåìåíòè åêîíîì³êè áóäóòü îõîïëåí³ – çà ãàëóçÿìè âèðîáíèöòâà
÷è îáñëóãîâóâàííÿ – âåðòèêàëüíèìè ñèíäèêàòàìè. Îñîáè â³ëüíèõ ïðîôåñ³é
òà òåõí³÷íèõ ñïåö³àëüíîñòåé áóäóòü îðãàí³çîâóâàòèñü àíàëîã³÷íèì ÷èíîì
â³äïîâ³äíî äî âñòàíîâëåíèõ çàêîí³â.
3. Âåðòèêàëüíèé ñèíäèêàò º êîðïîðàö³ºþ ïóáë³÷íîãî ïðàâà, ÿêà êîíñòèòóºòüñÿ ÿê ºäèíèé îðãàí³çì, ùî îá’ºäíóº â ºäèíå ö³ëå âñ³ åëåìåíòè, çàéíÿò³
â åêîíîì³÷íîìó ïðîöåñ³ âñåðåäèí³ ïåâíî¿ ãàëóç³ âèðîáíèöòâà ÷è îáñëóãîâóâàííÿ, ³ áóäóºòüñÿ ³ºðàðõ³÷íî ï³ä êåð³âíèöòâîì äåðæàâè.
4. Êåð³âí³ ïîñòè â ñèíäèêàò³ îáîâ’ÿçêîâî áóäóòü îá³éìàòè ÷ëåíè «²ñïàíñüêî¿ ôàëàíãè òðàäèö³îíàë³ñò³â òà õóíò íàö³îíàë-ñèíäèêàë³ñòñüêîãî íàñòóïó».
5. Âåðòèêàëüíèé ñèíäèêàò º çíàðÿääÿì íà ñëóæá³ â äåðæàâè; åêîíîì³÷íà ïîë³òèêà äåðæàâè ðåàë³çóºòüñÿ íàñàìïåðåä ÷åðåç ñèíäèêàòè. Ñèíäèêàòè ïîâèíí³ ðîçãëÿäàòè ïðîáëåìè âèðîáíèöòâà òà âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî
¿õ âèð³øåííÿ, ï³äêîðþþ÷è ö³ ïðîïîçèö³¿ íàö³îíàëüíèì ³íòåðåñàì. Âåðòèêàëüíèé ñèíäèêàò ìàº ïðàâî âòðó÷àòèñÿ ÷åðåç ñïåö³àëüí³ îðãàíè â ïèòàííÿ
ðåãóëþâàííÿ, îõîðîíè òà äîòðèìàííÿ óìîâ ïðàö³.
6. Âåðòèêàëüíèé ñèíäèêàò ìîæå ñòâîðþâàòè, óòðèìóâàòè àáî ô³íàíñóâàòè óñòàíîâè äîñë³äíèöüêîãî õàðàêòåðó, ìîðàëüíî¿, ô³çè÷íî¿ òà ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè, ñàìîçàáåçïå÷åííÿ òà ï³êëóâàííÿ, à òàêîæ ñîö³àëüí³ óñòàíîâè, ÿê³
ìîæóòü âèêëèêàòè çàö³êàâëåí³ñòü äëÿ ð³çíèõ åëåìåíò³â âèðîáíèöòâà.
7. Ñèíäèêàòè ñòâîðþþòü áþðî íàéìó äëÿ íàäàííÿ òðóäÿùèì ðîáîòè
â³äïîâ³äíî äî ¿õí³õ çä³áíîñòåé òà çàñëóã.
8. Äî ôóíêö³é ñèíäèêàò³â íàëåæèòü íàäàííÿ äåðæàâ³ â³äîìîñòåé, íåîáõ³äíèõ äëÿ óêëàäåííÿ ñòàòèñòèêè âèðîáíèöòâà.
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9. Çàêîí ïðî ñèíäèêàòè âèçíà÷èòü ôîðìó âêëþ÷åííÿ äî ö³º¿ íîâî¿ ñèñòåìè ³ñíóþ÷èõ íèí³ åêîíîì³÷íèõ òà ïðîôåñ³éíèõ àñîö³àö³é.
Äæåðåëî: Äåêðåò îá óòâåðæäåíèè «Õàðòèè òðóäà» îò 9 ìàðòà 1938 ãîäà //
Êîíñòèòóöèè áóðæóàçíûõ ãîñóäàðñòâ Åâðîïû : ñá. êîíñòèòóöèé /
[ñîñò. Ô. À. Êóáëèöêèé ; ðåä. Ã. Ñ. Ãóðâè÷]. –
Ì. : Èçä-âî èíîñòðàííîé ëèò., 1957. – Ñ. 506–507.

Теорія регулярної держави. Ідея «регулярної держави» була
створена видатними філософами Г. Гроцієм, С. Пуфендорфом,
Х. Вольфом та Г. Лейбніцем. На їхню думку, для гарного життя
досить було б запровадити «гарні» урядові установи. Ідеї «регу
лярної держави були багато у чому реалізовані російським імпе
ратором Петром І. Саме в листуванні з ним Лейбніц писав: «Дос
від достатньо показав, що державу можна привести у квітучий
стан лише за допомогою встановлення гарних колегій, тому що
як у годиннику одне колесо надає руху іншому, так і у великій
державній машині одна колегія повинна надавати руху іншій, і
якщо все влаштовано з точною розмірністю і гармонією, то стріл
ка життя буде показувати країні щасливі години»1.
Його підтримує Вольф: «Уряд повинен мати право й обов’я
зок змушувати кожного до роботи, встановлювати заробітну пла
ту і ціну товарів, піклуватися про влаштування гарних вулиць,
міцних і гарних будинків, насолоджувати зір обивателів карти
нами, що радують око, а вуха – музикою, співом птахів і дзюр
чанням води, сприяти суспільним розвагам театральними виста
вами й іншими видовищами, заохочувати поезію, піклуватися
про шкільне виховання дітей, спостерігати за тим, щоб дорослі
піддані старалися бути чесними і благочестивими»2. Піддані ж
«…повинні охоче робити те, що влада вважає за потрібне для за
гального блага»3.

1
Бушков А. А. Россия, которой не было: загадки, версии, гипотезы / А. А. Буш
ков. – М. : ОЛМАПРЕСС ; СПб. : Нева ; Красноярск : Бонус, 1997. – С. 399. –
(Досье).
2
Там само.
3
Там само.
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§ 2. Òåîð³¿ ñîö³óìíîãî ñïðÿìóâàííÿ
Теорія расової держави. Теорія расової держави виникла як ре
зультат нацистської расової доктрини, згідно з якою все людст
во ділилося на раси, і головне завдання держави полягало в про
веденні расової селекції.
Зокрема, пропонувалося здійснити «модернізацію» усієї білої
раси, а в перспективі – й усього людства. При цьому передбача
лося радикальне збільшення кількості так званих «нордичних»
арійців (німців, скандинавів, нормандців, фрізів), яких нацис
ти визнавали як «оберменші» та аналогічне зменшення кількості
представників інших рас: «кельтської» (французів) та «гунської»
(слов’ян), яких нацисти визначали як «унтерменші». Щодо
інших рас (чорношкірих, семітів), то нацисти вважали, що біль
шість з них слід або знищити повністю (зокрема, євреїв вони вва
жали нелюддю, а отже, вони підлягали повному знищенню), або
знищити як спосіб життя (циган, яких нацисти визнавали напі%
влюдьми, слід знищувати як представників кочового способу
життя), або не давати жодного шансу для розвитку (чорношкі
рих нацисти також визнавали напівлюдьми) (рис. 7.1).
При цьому в рамках збільшення «нордичної раси» було роз
горнуто культ «істинних арійців», а їхнє виховання розпочина
лося від самого народження. Саме цьому повинно бути підкоре
но як шлюбносімейне, так і цивільне законодавство.

Íåëþäè
Íàï³âëþäè
Óíòåðìåíø³
Îáåðìåíø³

Рис. 7.1. Соціум з нацистської позиції
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Щодо представників інших «рас», то скорочення їхньої кіль
кості повинно було здійснюватися виключно шляхом створення
напіврабських умов праці та важких умов життя. При цьому росі
яни, українці та білоруси повинні були бути відтіснені на схід – за
Дніпро та Волгу для того, щоб «розчистити» життєвий простір
для «нордичних аріїв».
Ïðèêëàä 7.3
À. Ã³òëåð ïðî ìåòó äåðæàâè
Äåðæàâà º çàñ³á äî ìåòè. ¯¿ âëàñíà ìåòà ïîëÿãàº â çáåðåæåíí³ òà â ïîäàëüøîìó ðîçâèòêó êîëåêòèâó ô³çè÷íî ³ ìîðàëüíî îäíàêîâèõ ëþäñüêèõ ³ñòîò.
Öå çáåðåæåííÿ ñòîñóºòüñÿ íàñàìïåðåä ëèøå òîãî ÿäðà, ÿêå ä³éñíî íàëåæèòü äî äàíî¿ ðàñè ³ çàáåçïå÷óº ¿é ðîçâèòîê òèõ ñèë, ùî çàêëàäåí³ â ö³é
ðàñ³. ×àñòèíà öüîãî ÿäðà áóäå çàáåçïå÷óâàòè çáåðåæåííÿ ô³çè÷íîãî æèòòÿ,
à ³íøà ÷àñòèíà – ñïðèÿòè ïîäàëüøîìó äóõîâíîìó ðîçâèòêó. Íàñïðàâä³ æ
îäíà ÷àñòèíà ñòâîðþº ïåðåäóìîâè, íåîáõ³äí³ äëÿ ³íøî¿.
Äåðæàâà, ùî íå ñëóãóº ö³é ìåò³, º ÿêîþñü â³äðàçëèâîþ ³ ïðèðå÷åíîþ íà
çàãèáåëü. Ñàì ôàêò ¿¿ ³ñíóâàííÿ ùå í³÷îãî íå äîâîäèòü. Àäæå í³õòî íå ñêàæå, ùî óñï³õ çãðà¿ ôë³áóñòüºð³â ìîæå âèïðàâäàòè ðîçá³éíèöòâî ÿê ³íñòèòóò.
…Íàéâèùîþ ìåòîþ ä³éñíî íàðîäíî¿ äåðæàâè ïîâèííî ñòàòè ï³êëóâàííÿ ïðî çáåðåæåííÿ òîãî ðàñîâîãî ÿäðà, ÿêå ëèøå é ñïðîìîæíå ñòâîðèòè
êóëüòóðó, ïîäàðóâàòè ëþäñòâó êðàñó, ã³äí³ñòü ³ âñå âèñîêå. Ìè, àð³éö³, ðîçóì³ºìî ï³ä äåðæàâîþ ëèøå æèâèé îðãàí³çì ðàñè, ùî íå ëèøå çàáåçïå÷óº
ñàìå ³ñíóâàííÿ ö³º¿ ðàñè, à é çàáåçïå÷óº ¿é òàêîæ ìîæëèâ³ñòü ïîäàëüøîãî
á³ëüø âèñîêîãî ðîçâèòêó âñ³õ çàêëàäåíèõ â í³é çä³áíîñòåé äî ñòóïåíÿ íàéâèùî¿ ñâîáîäè”.
Äæåðåëî: Ãèòëåð À. Ìîÿ áîðüáà / À. Ãèòëåð ; ïåð. ñ íåì. –
Ì. : Âèòÿçü, 2000. – Ñ. 328–329.

Теорія класової держави. На думку прихильників цієї теорії
(К. Маркс, Ф. Енгельс, В. Ленін та ін.), будьяка держава за сво
єю сутністю є диктатурою панівного класу.
«Згідно з Марксом, – наголошує В. Ленін, – держава є орга%
ном класового панування, органом пригноблення одного класу
іншим, є створення «порядку», який узаконює та зміцнює це при%
гноблення, стримуючи зіткнення класів»1.
Панівний клас при цьому за допомогою державного апарату
закріплює виробничі відносини, засновані на приватній власності,
1
Ленин В. И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и за
дачи пролетариата в революции / Владимир Ильич Ленин. – М. : Политиздат,
1967. – С. 7.
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і тримає в покорі експлуатовані маси народу, здійснює політич
не управління суспільством.
З погляду прибічників теорії «класової держави» сутність
держави найбільш чітко виявляється в тому, кому і в інтересах
якого класу служить апарат примусу і проти якого класу його
спрямовано.
Крім того, класова сутність держави конкретизується в її функ
ціях та виявляється в діяльності державного механізму. При цьо
му держава, реалізуючи свої функції, вирішує завдання, що стоять
перед нею на певному етапі розвитку даного класового суспільства.

§ 3. Òåîð³¿ öèâ³ë³òàðíîãî ñïðÿìóâàííÿ
Теорія держави загального благоденства. Криза 1929–1933 рр.
змусила суспільство відмовитися від ліберальних поглядів на
державу як на своєрідного “нічного сторожа”, яка не втручаєть
ся в суспільне життя, крім випадків правопорушень.
Стало очевидним, що ринкова стихія не може бути ефектив
ним регулятором. Саме необхідність визначення для держави
завдання стати регулятором економічних відносин і викликала
до життя концепцію держави загального благоденства.
Її основи сформулював у 30ті роки ХХ ст. Д. Кейнс. Згодом
його погляди були розвинуті в працях, авторами яких були
Д. Мюрдаль, А. Пігу, К. Боулдінг, В. Мунд, Дж. Стречі та ін.
Зміст цієї теорії полягає в тому, що держава стала надкла%
совою, виражає інтереси всього населення, забезпечує благоден%
ство всім. Базою цієї теорії послужили безперечні успіхи розви
нутих країн у здійсненні великих державних програм у культур
ній, соціальній та інших сферах, у забезпеченні високого рівня
життя населення. Теорія наголошувала цінність кожної людської
особистості і ставила її інтереси в основу діяльності держави.
Прихильники цієї теорії вважали, що репресивнокаральні
функції держави відмирають унаслідок розширення соціально
економічних функцій: державного регулювання економіки, со
ціальних послуг (культурноосвітня функція, охорони здоров’я,
пенсійного забезпечення тощо).
Своє соціальне призначення така держава реалізує шляхом:
 націоналізації найважливіших галузей промисловості;
 впливу на ринок шляхом політики цін, державних замов
лень, інвестицій, кредитної політики тощо;
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проектування соціальноекономічного розвитку;
здійснення широкої політики соціальних послуг, соціаль
ного страхування й забезпечення, підтримки високого рів
ня законності, допомоги малозабезпеченим верствам насе
лення;
захисту працівників від надмірної експлуатації з боку робо
тодавців.

Позитивним у теорії держави загального благоденства було
те, що вона обґрунтовувала пріоритет загальнолюдських ціннос
тей, інтереси та права людини. Її недоліком було те, що «загаль
не благоденство» забезпечувалося шляхом перенесення центру
експлуатації на напівколоніальні держави та на держави, що ро
звиваються, рівень життя населення в яких є досить низьким, а
його значна частина живе на рівні злидарства.
Теорія соціальної держави. Достатньо близькою до теорії дер
жави загального благоденства є теорія соціальної держави.
Уперше поняття “соціальна держава” ввів німецький дер
жавознавець Х. Хеллер. Потім прихильниками цієї теорії ста
ли Дж. Роулз, К. Арндт, Д. Клінк, К. Хессе, Х. Цахер, Г. Харт
вих, В. Бабкін, О. Скрипнюк, В. Четвернін та ін.
Основною причиною соціальних конфліктів з погляду теорії
соціальної держави є розрив у рівні прибутків. Високою є пито
ма вага населення, що проживає нижче рівня бідності. Для дося
гнення соціальної гармонії держава разом із профспілками здій
снює перерозподіл прибутків населення від багатих та середніх
верств до незаможних.
Як зазначає один з основоположників теорії соціальної дер
жави Х. Цахер, термін “соціальна” означає, що держава несе
відповідальність за існування суспільства1. Це держава, яка до
помагає слабким і намагається впливати на розподіл матері
альних благ у дусі справедливості, щоб забезпечити кожній лю
дині її гідне існування. Суттєве уточнення у визначення зазна
ченого терміна вніс Г. Хартвих: “Соціальна держава означає дер
жаву, яка отримала можливість на правовій основі розв’язува
ти завдання планування, поділу, організації індивідуального та
соціального життя”2.
1
Див.: Бабкін В. Д. Від правової до соціальноправової держави / Володимир
Дмитрович Бабкін // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту дер
жави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2001. – Вип. 12. – С. 271.
2
Там само. – С. 272.
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Теорія народної держави. Третьою теорією цивілітарного
спрямування є теорія народної держави. Зокрема, професор
Дж. Гелбрейт характеризував народну державу як таку, що зда
тна забезпечити всім членам суспільства порівняно високий рі
вень життя, справедливий розподіл ресурсів та ліквідацію соці
альної нерівності. На його думку, усе це ставало можливим за
вдяки досягненням науковотехнічної революції та модернізації
системи управління, яка ефективно реагувала на потреби насе
лення, що постійно змінювалися1.

1

Див.: Мухаев Р. Т. Теория государства и права : [учебник] / Р. Т. Мухаев. – М. :
ПРИОР, 2001. – С. 59.
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Òåîð³¿ ïðî ìåòîäè ³ çàñîáè ä³ÿëüíîñò³
äåðæàâè
Теорії науковотехнічного спрямування



Теорії юридичного спрямування

§ 1. Òåîð³¿ íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ
Теорія наукової держави. Теорія наукової держави виникає в
ХІХ ст. з початком науковотехнічного прогресу. Її прихильни
ками були А. СенСимон, О. Конт та деякі інші позитивісти. Так,
зокрема, основоположник сучасного технократизму та один з ви
датних ідеологів утопічного соціалізму А. СенСимон, протистав
ляючи наукову політику, що ґрунтується на «узгоджених рядах
загальних історичних фактів», політиці метафізичній, яка ґрун
тується «на абстрактних припущеннях, більшменш туманних,
більшменш беззмістовних, таких, що є лише різними відтінка
ми теології»1, писав: «Але коли політика підніметься до рангу
дослідних наук, що зараз вже не може бути дуже сповільнено,
тоді стане точним та визначеним характер здібностей, необхід
них для заняття нею; заняття політикою буде тоді доручено ви
ключно спеціальному класу вчених, який змусить замовкну
ти балакунів»2.
Про роль науки розмірковує й інший позитивіст, один з осно
воположників соціологічного напряму в юриспруденції О. Конт:
«Хоча позитивізм вже встановив філософські підстави істинно
го остаточного режиму, ці нові принципи, однак, ще настільки
малорозвинені і особливо так погано оцінені, що вони жодним
чином не можуть керувати власне політичним життям. Доти,
доки вони не займуть першого місця в умах та серцях, на що

1
СенСимон. О промышленной системе / СенСимон // СенСимон. Избранные
сочинения : в 2 т. / СенСимон ; [пер. с франц. Л. С. Цетлина]. – М. ; Л. : Издво
АН СССР, 1948– . – Т. 2. – 1948. – С. 20–21.
2
Там само. – С. 18.
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потрібно, принаймні, ціле покоління, вони не зможуть управ%
ляти поступовим утвердженням остаточних установ»1.
У ХХ столітті у зв’язку з появою доктрини постіндустріаль
ного суспільства теорія наукової держави набуває нового сенсу.
Так, основоположник сучасної доктрини постіндустріального су
спільства професор Д. Белл писав: «Знання, зрозуміло, є необ
хідним для функціонування будьякого суспільства. Однак пост
індустріальне суспільство відрізняє те, що змінився сам харак
тер знання. Головним при прийнятті рішень та управлінні змі%
нами стало домінування теоретичного знання, превалювання
теорії над емпіризмом і кодифікація знань в абстрактні системи
символів, які, як у будьякій аксіоматичній системі, можуть бути
використані для дослідження найрізноманітніших сфер»2. І ще:
«У постіндустріальному суспільстві… найважливіші рішення
щодо економічного зростання та його збалансованості будуть
прийматися урядом, але базуватися на фінансованих ним дослі
дженнях та розробках, на порівняльному аналізі витрат та ефек
тивності, витрат і прибутків»3.
Ïðèêëàä 8.1
Ïðî ðîëü íàóêè â ïîë³òèö³
Ðîçðîáëåííÿ ðîçóìíîãî êóðñó, áóäü-òî ó çîâí³øí³é ïîë³òèö³, îáîðîí³ ÷è
åêîíîì³ö³, âèñóâàº íà ïåðøèé ïëàí ëþäåé, ÿê³ ìàþòü çíàííÿ, íåîáõ³äí³ äëÿ
ïåðåäáà÷åííÿ òðóäíîù³â, ùî ñòîÿòü íà öüîìó øëÿõó, ³ çäàòíèõ äåòàëüíî
ðîçðîáèòè ïîë³òè÷íó ë³í³þ, õàðàêòåð ¿¿ âò³ëåííÿ â æèòòÿ ³ ïðîðàõóâàòè íàñë³äêè òîãî ÷è ³íøîãî àëüòåðíàòèâíîãî âèáîðó. Ðåâîëþö³¿ ó â³éñüêîâ³é ñïðàâ³
(â³äêðèòòÿ ÿäåðíî¿ åíåðã³¿, çàì³íà êåðîâàíèõ ëþäèíîþ ë³òàê³â ðåàêòèâíèìè
ñíàðÿäàìè) áóëè ³í³ö³éîâàí³ â÷åíèìè. Ðîçâèòîê ñèñòåìíîãî àíàë³çó, ìåòîäó
ç³ñòàâëåííÿ çàòðàò ³ ðåçóëüòàò³â, ùî ðåâîëþö³îíóâàâ ÿê ñòðàòåã³÷íèé ïðîöåñ, òàê ³ óïðàâë³íñüêó ñòðóêòóðó Ïåíòàãîíó, áóëî çàïðîïîíîâàíî ìàòåìàòèêàìè é åêîíîì³ñòàìè.
Äæåðåëî : Áåëë Ä. Ãðÿäóùåå ïîñòèíäóñòðèàëüíîå îáùåñòâî.
Îïûò ñîöèàëüíîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ / Ä. Áåëë ;
[ïåð. ñ àíãë. Â. Ë. Èíîçåìöåâà]. – Ì. : Academia, 1999. – Ñ. 421.

1

Конт О. Система позитивной политики [Фрагменты] / О. Конт ; [пер. с фр.] //
Западноевропейская социология XIX века : тексты / ред. В. И. Добреньков. – М. :
Издание Международного университета бизнеса и управления, 1996. – С. 236.
2
Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнози
рования / Д. Белл ; [пер. с англ. В. Л. Иноземцева]. – М. : Academia, 1999. – С. 25.
3
Там само. – С. 463.
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Теорія «техногенної держави». Її прихильниками були
Г. Кан, П. Холл, М. Ришоньє, Е. Тоффлер та ін. Основу цієї теорії
визначили успіхи багатьох країн світу в освоєнні й використанні
технічних засобів, у т. ч. радіоелектроніки. Її прихильники вва%
жають, що подальший розвиток техніки дозволить по%новому
вирішувати багато завдань державного управління: наприклад,
можна буде проводити опити громадян або голосування (рефе%
рендум) із використанням радіотелевізійної техніки, комп’ю%
тери ж дадуть можливість приймати рішення незалежно від
волі окремих осіб і тому справедливі й оптимальні.
Зокрема, Е. Тоффлер, розмірковуючи про роль комп’ютерів
у прийнятті рішень, писав: “Маючи можливість запам’ятовува
ти, пов’язувати між собою велику кількість казуальних сил, ком
п’ютер може нам допомогти вирішити такі проблеми на більш
глибокому, ніж сьогодні, рівні. Він допоможе “просіяти” велику
кількість даних, щоб знайти ледь помітні зразки, допоможе зі
брати розрізнені “крупинки інформації” в більше за розміром і
значенням ціле. Одержавши декілька припущень чи певну мо
дель, комп’ютер зможе визначити наслідки альтернативних рі
шень і зробити це більш методично і повніше, ніж це здатна зро
бити будьяка людина. Він навіть зможе запропонувати уявні
рішення певних проблем або досі не зазначені взаємозв’язки між
людьми та ресурсами”1.
Ïðèêëàä 8.2
Å. Êîðíèø ïðî òåõíîãåííó äåðæàâó
57. Äåðæàâíå ô³íàíñóâàííÿ íå ìàº ïðèíöèïîâîãî çíà÷åííÿ äëÿ ðîçâèòêó
³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é. Ëþäè õî÷óòü, ùîá âîíè óäîñêîíàëþâàëèñÿ, ³
ãîòîâ³ ïëàòèòè çà öå.
58. Äåðæàâà ìàòèìå îáìåæåíèé êîíòðîëü íàä ê³áåðïðîñòîðîì.
Øâèäêå çðîñòàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê ïðîòèä³þ ñïðîáàì äåðæàâè êîíòðîëþâàòè ñèñòåìó êîìóí³êàö³é. Óðÿä ìàº ïðàâî êàðàòè ëþäèíó çà âèêîðèñòàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ç ïðîòèçàêîííîþ ìåòîþ, àëå òîòàëüíèé êîíòðîëü ó ö³é ñôåð³ íåìîæëèâèé.
59. Êîìï’þòåðí³ ìåðåæ³ íàäàþòü âè÷åðïíó ³íôîðìàö³þ ïðî çàêîíîäàâñòâî, óïðàâë³ííÿ, ïîë³òèêó äåðæàâè, êàíäèäàò³â â³ä ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é òà ïðî
ñàì³ ö³ ïàðò³¿. Âèáîðåöü çìîæå îòðèìàòè íàéïîâí³øó ³íôîðìàö³þ ïðî âèáîðè òîãî ÷è ³íøîãî ð³âíÿ ïåðåä òèì, ÿê ï³òè ãîëîñóâàòè.

1
Тоффлер Э. Третья волна / Элвин Тоффлер ; [пер. с англ.] – М. : АСТ, 1999. –
С. 292. – (Классическая философская мысль).
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60. Êîìï’þòåð íàäàñòü äîïîìîãó ³ â ïðîâåäåíí³ ñàìèõ âèáîð³â. Âèáîðö³
ìîãëè á ãîëîñóâàòè çà äîïîìîãîþ êîìï’þòåðà, çàëèøàþ÷èñü óäîìà. Ïðîñòîòà é äåøåâèçíà òàêîãî êîìï’þòåðíîãî ãîëîñóâàííÿ äîçâîëÿëè á ÷àñò³øå
ïðîâîäèòè âèáîðè, ùî íàáëèçèëî á äåðæàâó äî íàðîäó.
61. ²íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿ çðîáëÿòü áàãàòî êðà¿í á³ëüø â³äêðèòèìè.
Âæå ñüîãîäí³ äèñèäåíòè ç ð³çíèõ êðà¿í àêòèâíî âèêîðèñòîâóþòü ²íòåðíåò òà
åëåêòðîíí³ çàñîáè çâ’ÿçêó äëÿ âèêðèòòÿ ñâî¿õ óðÿä³â.
62. ² ïðåäñòàâíèêè óðÿä³â, ³ äèñèäåíòè áóäóòü àêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè
ê³áåðïðîñò³ð ÿê äëÿ äåç³íôîðìàö³¿, òàê ³ äëÿ ïîøèðåííÿ ïðàâäèâî¿ ³íôîðìàö³¿. Ãîëîâíå çàâäàííÿ ñïîæèâà÷à â öüîìó ðàç³ ïîëÿãàòèìå â òîìó, ùîá
â³äð³çíèòè ³ñòèíó â³ä áðåõí³.
63. Îñíàùåí³ñòü êîìï’þòåð³â äîçâîëèòü ¿ì ïðèéìàòè ñàìîñò³éíå ð³øåííÿ
â ñèòóàö³ÿõ, êîëè íåîáõ³äíî âðàõóâàòè òàêó ê³ëüê³ñòü ÷èííèê³â, ÿê³ ëþäèíà
ïðîñòî íå ñïðîìîæíà óòðèìàòè â ïàì’ÿò³. Êð³ì òîãî, ëþäèí³ â ìîìåíò ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ çàâàæàº ¿¿ åìîö³éí³ñòü. Òîìó ìîæå ìàòè ñåíñ ïåðåäîðó÷åííÿ êîìï’þòåðó âèð³øåííÿ ÷èñëåíèõ ïðîáëåì.
64. ÒÁ òà êîìï’þòåðè áóäóòü â³ä³ãðàâàòè âñå á³ëüø âàæëèâó ðîëü ó ñóäîâîìó ïðîöåñ³.
Ñóää³ ìîæóòü äîçâîëèòè âèêîðèñòàííÿ òåëåêàìåð ó çàë³ ñóäó òà çàñòîñóâàííÿ â³äåîçàïèñ³â ÿê äîêàç³â. Ìîæëèâèì º òàêîæ âèêîðèñòàííÿ «â³ðòóàëüíîãî çàëó ñóäó», äå ðîçì³ñòèëèñÿ á óñ³ ó÷àñíèêè ïðîöåñó. Òàêà åëåêòðîííà ôîðìà ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ìîãëà á âèÿâèòèñÿ á³ëüø çðó÷íîþ äëÿ
âñ³õ éîãî ó÷àñíèê³â, à òàêîæ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè ñâ³äê³â òà ïðèñÿæíèõ.
65. Ó çâ’ÿçêó ç øèðîêèì âèêîðèñòàííÿì ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é âèíèêàº ìàñà þðèäè÷íèõ ïðîáëåì, íàä âèð³øåííÿì ÿêèõ ëàìàþòü ãîëîâè
ôàõ³âö³. ßêùî õòîñü ðîçì³ùóº íà ñòîð³íêàõ êîìï’þòåðíîãî áþëåòåíÿ íàêëåïíèöüêó ³íôîðìàö³þ, õòî ïîâèíåí íåñòè çà öå â³äïîâ³äàëüí³ñòü?
66. Ê³áåðòåõíîëîã³¿ áóäóòü â³ä³ãðàâàòè âñå á³ëüø âàæëèâó ðîëü ó áîðîòüá³ ç³ çëî÷èíí³ñòþ òà íàñèëüñòâîì.
Ëþäè áóäóòü íîñèòè ïðè ñîá³ åëåêòðîíí³ óñòðî¿, ÿê³ äîçâîëÿþòü âèçíà÷èòè ¿õíº ì³ñöåçíàõîäæåííÿ íà ñïåö³àëüí³é êîìï’þòåðí³é ìàï³. Ó ðàç³ íàïàäó æåðòâà çàâæäè çìîæå ïîêëèêàòè íà äîïîìîãó.
Òîâàðè òàêîæ ìîæóòü áóòè ïîçíà÷åí³ çà äîïîìîãîþ åëåêòðîííèõ óñòðî¿â. Ó ðàç³ êðàä³æêè âîíè ëåãêî âñòàíîâëþþòüñÿ. Òàê, íàïðèêëàä, áóëè ñï³éìàí³ áðàêîíüºðè â øòàò³ Ìåðèëåíä, ÿê³ íàìàãàëèñÿ ïðîäàòè äî ðåñòîðàíó
ïîçíà÷åíîãî îêóíÿ.
67. Äåäàë³ á³ëüøå ïðèì³ùåíü îñíàùóþòüñÿ â³äåîêàìåðàìè, ÿê³ çä³éñíþþòü ïîñò³éíå ñïîñòåðåæåííÿ çà òèì, ùî â³äáóâàºòüñÿ. Ó Áðèòàí³¿ ìîí³òîðè âñòàíîâëåí³ òàêîæ íà àâòîìîá³ëüíèõ ñòîÿíêàõ, âóëèöÿõ, â ðàéîíàõ ï³äâèùåíî¿ çëî÷èííî¿ íåáåçïåêè, öåðêâàõ, êëàäîâèùàõ òîùî. Ð³âåíü
çëî÷èííîñò³ â ì³ñöÿõ, ùî çíàõîäÿòüñÿ ï³ä íàãëÿäîì, ð³çêî âïàâ. Íàâ³òü
ÿêùî òàê³ êàìåðè íå âñòàíîâëåí³ ç ñàíêö³¿ îô³ö³éíèõ îðãàí³â, êîæåí ìîæå
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îïèíèòèñÿ â ïîë³ çîðó â³äåî. Òàê, ä³òè â îäí³é ç âàøèíãòîíñüêèõ ðîäèí çà
äîïîìîãîþ â³äåîêàìåðè âèêðèëè äîìàøíþ ïðèñëóãó â ìîìåíò âèêðàäåííÿ ãðîøåé ç ¿õíüî¿ ê³ìíàòè.
Äæåðåëî: Êîðíèø Ý. Êèáåðáóäóùåå (92 èçìåíåíèÿ â íàøåé æèçíè
ê 2025 ãîäó) / Ý. Êîðíèø // Âïåðåäè ÕÕ² âåê : ïåðñïåêòèâû, ïðîãíîçû,
ôóòóðîëîãè. Àíòîëîãèÿ ñîâðåìåííîé êëàññè÷åñêîé ïðîãíîñòèêè. 1952–1999 /
ñîñò. È. Â. Áåñòóæåâ-Ëàäà. – Ì. : Academia, 2000. – Ñ. 200–202.

§ 2. Òåîð³¿ þðèäè÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ
Теорія правової держави. Суть теорії полягає в тому, що вся дія
льність держави повинна здійснюватися на правових засадах.
Правова держава – це така держава, яка не лише насаджує
універсально діючі правові норми, а й сама підкоряється їм,
тобто обмежує свої дії певними конституційноправовими нор
мами.
У розвиток ідеї правової держави свій внесок зробили такі
філософи, як Солон (ідея влади закону), Аристотель і Цицерон
(природні права людини і закони держави). Значним є доробок у
теорію правової держави Дж. Локка, Ш.Л. Монтеск’є, І. Канта,
Т. Джефферсона та ін. Сам же термін «правова держава» з’явля
ється в працях німецьких юристів К.Т. Вількнера, І.Х. Фрайхе
ра фон Аретина, Роберта фон Моля та ін.
Останній у 1829 році визначив правову державу як консти
туційну державу, діяльність якої повинна бути заснована на за
кріпленні в конституціях прав і свобод громадян, на забезпеченні
судового захисту особи1.
Зародившись як реакція на абсолютну монархію, теорія пра
вової держави поширилася не лише в країнах Західної Європи, а
й Північної Америки, розвиваючись протягом століть. Поступово
домінуючою стає ідея про те, що в правовій державі відносини між
людьми та державою регулюються нормами, які встановлюють по
рядок та усувають безвладдя й свавілля. Це означає, що піддані,
які раніше мали лише обов’язки, поступово перетворюються на
громадян, у яких є встановлені законом права.
ХХ століття внесло суттєві корективи в теорію правової дер
жави, адже вона збагатилася не лише позитивним досвідом
1
Див.: Скакун О. Ф. Теория государства и права : [учебник] / О. Ф. Скакун. – Х. :
Консум, Унт внутренних дел, 2000. – С. 149.
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конституційних демократичних держав, а й досвідом знищен
ня ідеології правової держави в СРСР та появи нацистського
варіанта правової держави.
Теорія поліцейської держави. Відмітною рисою поліцейської
держави є виключна багатовимірність адміністративної діяль
ності, регламентація дріб’язкових подробиць життя суспільст
ва, настирлива опіка над підданими. Політична філософія, що
панувала в епоху поліцейської держави і була її теоретичним об
ґрунтуванням, увійшла в історію під назвою евдемонізму. Най
більш видатний її представник Х. Вольф вбачав мету держави в
реалізації народного добробуту, народного щастя. Останнє розу
мілося в безмежному та вкрай невизначеному сенсі. На перший
план, однак, висував матеріальний бік: майновий добробут і до
статок абсолютно в усьому. Визнаючи щастя метою особистого
та державного життя, Вольф та його прибічники засобом досяг
нення такої мети вважали самовдосконалення особисті й держа
ви. Для Вольфа мораль була наукою про досягнення індивідом
свого щастя, політика була теоретичним обґрунтуванням досяг
нення щастя державою. Ідеологи поліцейської держави вважа
ли, що щастя можна досягти завдяки регламентації всього і вся,
оскільки сподіватися на те, що індивід може сам розуміти, що
для нього, а відповідно, й для держави є добрим, а що поганим, є
марним заняттям. Як з цього приводу зазначав король Пруссії
Фрідріх ІІ Великий: «Народу, як хворій дитині, слід казати, що
їсти і пити»1.
Своєрідність поліцейської держави полягала саме в тому, що
хоча вона й прагнула до благоденства громадян, усунення злид
нів, неуцтва та інших соціальних проблем, а добробут, перш за
все матеріальний, оголошувався природним правом людини,
проте методи досягнення цих результатів були досить своєрід
ними, репресивними.

1

Цит. за: Общая теория права и государства : учебник / [Афанасьев В. С., Гераси
мов А. П., Гойман В. И. и др.] ; под ред. В. В. Лазарева. – [2е изд., перераб. и
доп.]. – М. : Юристъ, 1996. – С. 363.
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Òåîð³¿ ïðî øëÿõè ³ ïåðñïåêòèâè
ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó äåðæàâè
Теорії глобалізаціїТеорії відмирання держави Теорії відродження нації

§ 1. Òåîð³¿ ãëîáàë³çàö³¿
Існує три різновиди теорії глобалізації: теорія мондіалізму, тео
рія «золотого мільярда» та «світової диференціації» і теорія кон
вергенції.
Теорія мондіалізму передбачає злиття всіх держав та наро
дів у єдине планетарне утворення із встановленням Світового
уряду, знищенням расових, релігійних, етнічних, національних
та культурних кордонів. Прихильниками цієї теорії був І. Кант,
О. Богданов, Й. Галтунг та ін.
Ïðèêëàä 9.1
Ïðî õàðàêòåð âëàäè â óìîâàõ ïëþðàë³ñòè÷íîãî ñóñï³ëüñòâà
Ïëþðàë³ñòè÷íå ñâ³òîâå ñï³âòîâàðèñòâî ïåðåäáà÷àº öåíòðàëüíó ñâ³òîâó
âëàäó äëÿ ïëàíóâàííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ ëþäåé ïðåäìåòàìè ïåðøî¿ íåîáõ³äíîñò³. ßê ò³ëüêè-íî ñïðàâåäëèâ³ñòü, ùî çàïðîâàäæåíà âñþäè, ïîøèðþºòüñÿ íà âñ³õ, à íå ëèøå íà ÷ëåí³â ÿêîãîñü îñîáëèâîãî ñï³âòîâàðèñòâà, òî
ïîâèííà âèíèêíóòè öåíòðàëüíà âëàäà, ùîá ïðèéìàòè ïëàíè ç íàéâàæëèâ³øèõ íàïðÿì³â éîãî æèòòºä³ÿëüíîñò³: ñïðàâåäëèâîãî ðîçïîä³ëó ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ, çàéíÿòîñò³ ðîáî÷î¿ ñèëè, êîíòðîëþ íàä ñâ³òîâèì áþäæåòîì âîäè ³
êèñíþ, óïðàâë³ííÿ ðåñóðñàìè, ùî íàëåæàòü óñ³ì, – ë³òîñôåðîþ (ó òîìó ÷èñë³
ìîðñüêå äíî), á³îñôåðîþ (ó òîìó ÷èñë³ îêåàíè), íàäðàìè, êîñìîñîì. Áàãàòî ùî ìîæå âèð³øóâàòèñü óæå ñüîãîäí³, ³, ìîæëèâî, öå ñòîñóºòüñÿ óñ³º¿ ïðèðîäè, ÿêùî ïðèâàòíó òà äåðæàâíó âëàñí³ñòü áóäå â³äì³íåíî.
Äæåðåëî: Ãàëòóíã È. Èñòèííûå ìèðû. Òðàíñíàöèîíàëüíàÿ ïåðñïåêòèâà /
Èîàíí Ãàëòóíã ; ïåð. ñ àíãë. // Âïåðåäè ÕÕ² âåê : ïåðñïåêòèâû, ïðîãíîçû,
ôóòóðîëîãè. Àíòîëîãèÿ ñîâðåìåííîé êëàññè÷åñêîé ïðîãíîñòèêè. 1952–1999 /
ñîñò. È. Â. Áåñòóæåâ-Ëàäà. – Ì. : Academia, 2000. – Ñ. 295.

Ãëàâà 9. Òåîð³¿ ïðî øëÿõè ³ ïåðñïåêòèâè ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó äåðæàâè

105

Теорія «золотого мільярда» є сучасною європоцентристсь
кою версією концепції “богообраного народу”, згідно з якою
забезпечення існування на планеті може бути гарантованим
лише для мільярда людей з найбільш розвинених країн, у той
час як усім іншим країнам пропонується бути сировинним при
датком та постачальником дешевої робочої сили для обслуго
вування інтересів ТНК. На думку прихильників цієї теорії
(Ж. Аталі, Г. Кісінджер та ін.), планета може загинути від еко
логічних перевантажень. З теорією «золотого мільярда» пов’я
зана теорія світової диференціації, згідно з якою світ пови
нен розділитися на країни постіндустріального Центру, інду
стріальної Напівпериферії та аграрної Периферії, а також кра
їниаутсайдери (рис. 9.1). За такого розподілу основний нау
ковотехнічний потенціал зосереджується в постіндустріаль
ному Центрі (США, Західна Європа). Промислова реалізація
наукових ідей віддається індустріальній Напівпериферії (Бра
зилія, Росія, Індія, Китай, Малайзія). Годує ж світ аграрна
Периферія (Аргентина, Україна). Щодо країнаутсайдерів
(Північна Корея, Іран), то ці країни вилучаються зі світового
розподілу досягнень цивілізації. Така світова диференціація
сьогодні і стає тією глобалізацією, проти якої діє антиглоба
лістський рух.
Теорії конвергенції присвячені роботи таких дослідників, як
Дж. Гелбрейт, Р. Арон, П. Сорокін, А. Сахаров та ін. Згідно з цією

Êðà¿íè-àóòñàéäåðè
Àãðàðíà ïåðèôåð³ÿ
²íäóñòð³àëüíà
íàï³âïåðèôåð³ÿ
Ïîñò³íäóñòð³àëüíèé
öåíòð

Рис. 9.1. Світова диференціація країн
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теорією в умовах науковотехнічної революції втрачається від
мінність між капіталізмом та соціалізмом. Крім того, ця теорія
розглядала взаємний вплив держав двох систем – СРСР та інших
країн соціалістичного табору і США, Великобританії й інших
країн капіталістичного світу. У результаті відбувається “обмін”
(конвергенція) між цими державами. При цьому кожна група
запозичає краще. Унаслідок цього відбувається зближення дер
жав за їх сутністю, формами діяльності, організації тощо. Це по
винно призвести до того, що через деякий час відмінності втра
тяться і виникне “постіндустріальна держава” єдиного типу, що
буде державою “загального благоденства”.
А. Сахаров визначав конвергенцію як “реально існуючий істо
ричний процес зближення капіталістичної та соціалістичної сві
тових систем, що здійснюється в результаті зустрічних плюралі
стичних змін в економічній, політичній, соціальній та ідеологіч
ній сферах”1.

§ 2. Òåîð³¿ â³äìèðàííÿ äåðæàâè
Теорія комунізму. Прихильниками цієї теорії були К. Маркс,
Ф. Енгельс, В. Ленін, М. Хрущов та ін.
Відповідно до зазначеної теорії держава не буде існувати
завжди. Вона зникне з побудовою безкласового комуністично%
го суспільства, коли відпаде необхідність у державі як особ%
ливій політичній організації суспільства. Прихильники цієї
теорії вважали, що люди поступово звикнуть до дотримання
правил спільного життя без примусу, без контролю з боку особ
ливого апарату, тобто держави. Для цього необхідні такі
передумови:
 економічні – досягнення високого рівня добробуту на базі
загальної власності на засоби виробництва;
 соціальні – зникнення класів та класових антагонізмів;
 політичні – розвиток соціалістичної демократії;
 духовні – досягнення високого рівня свідомості трудящих
мас.

1
Цит. за : Скакун О. Ф. Теория государства и права : [учебник] / О. Ф. Скакун. –
Х. : Консум, Унт внутренних дел, 2000. – С. 62.
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Ïðèêëàä 9.2
Â. Ëåí³í ïðî â³äìèðàííÿ äåðæàâè â óìîâàõ êîìóí³çìó
...ëèøå êîìóí³çì ñòâîðþº ïîâíó íåïîòð³áí³ñòü äåðæàâè, îñê³ëüêè í³êîãî
ïðèäóøóâàòè, – “í³êîãî” ó ñìèñë³ ñèñòåìàòè÷íî¿ áîðîòüáè ç ïåâíîþ ÷àñòèíîþ íàñåëåííÿ. Ìè íå óòîï³ñòè ³ àí³ñê³ëüêè íå çàïåðå÷óºìî ìîæëèâîñò³ òà
íåìèíó÷îñò³ åêñöåñ³â îêðåìèõ îñ³á, à îòæå, ³ íåîáõ³äíîñò³ ïðèäóøóâàòè òàê³
åêñöåñè. Àëå, ïî-ïåðøå, äëÿ öüîãî íå ïîòð³áíà îñîáëèâà ìàøèíà, îñîáëèâèé àïàðàò ïðèäóøåííÿ, öå áóäå ðîáèòè ñàì îçáðîºíèé íàðîä ç òàêîþ æ
ïðîñòîòîþ òà ëåãê³ñòþ, ç ÿêîþ áóäü-ÿêà þðáà öèâ³ë³çîâàíèõ ëþäåé íàâ³òü ó
ñó÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³ ðîçí³ìàº ëþäåé, ùî á’þòüñÿ ì³æ ñîáîþ àáî íå äîïóñêàº íàñèëüñòâà íàä æ³íêîþ. À, ïî-äðóãå, ìè çíàºìî, ùî íàéñóòòºâ³øà ñîö³àëüíà ïðè÷èíà åêñöåñ³â, ÿê³ ïîëÿãàþòü ó ïîðóøåíí³ ïðàâèë ñï³ëüíîãî æèòòÿ, º åêñïëóàòàö³ÿ ìàñ, ¿õíÿ íóæäà òà çëèäí³. Ç óñóíåííÿì ö³º¿ ãîëîâíî¿ ïðè÷èíè åêñöåñè íåìèíó÷å ïî÷íóòü “â³äìèðàòè”. Ìè íå çíàºìî, ÿê øâèäêî ³ â
ÿê³é ïîñë³äîâíîñò³, àëå ìè çíàºìî, ùî âîíè áóäóòü â³äìèðàòè. Ç ¿õ â³äìèðàííÿì â³ä³ìðå ³ äåðæàâà.
Äæåðåëî: Ëåíèí Â. È. Ãîñóäàðñòâî è ðåâîëþöèÿ. Ó÷åíèå ìàðêñèçìà
î ãîñóäàðñòâå è çàäà÷è ïðîëåòàðèàòà â ðåâîëþöèè / Âëàäèìèð Èëüè÷ Ëåíèí. –
Ì. : Ïîëèòèçäàò, 1967. – Ñ. 92.

Відмирання держави уявлялося як процес перетворення її в
органи громадського самоврядування, які повинні будуть керу
вати господарською діяльністю, соціальними, культурними, ду
ховними та моральними процесами в суспільстві.
Зокрема, вважалося, що громадські функції, аналогічні су
часним державним функціям управління економікою та культу
рою, залишаться і в умовах комуністичного суспільства, однак
вони зазнають суттєвих змін. Так, на думку прихильників цієї
теорії, органи планування та обліку, керівництва господарством
та розвитком культури, що в умовах соціалізму були державни
ми, втратять свій поличний характер і перетворяться на органи
громадського самоврядування.
Ïðèêëàä 9.3
Ì. Õðóùîâ ïðî ïîáóäîâó êîìóí³çìó â ÑÐÑÐ
Çðîçóì³ëî, ³ çàðàç ìè, íàñë³äóþ÷è ïðèêëàä íàøèõ â÷èòåë³â, íå ïðàãíåìî âèçíà÷èòè âñ³ äåòàë³ ðîçâèíåíîãî êîìóí³ñòè÷íîãî ñóñï³ëüñòâà.
Ó ïðîåêò³ Ïðîãðàìè êîìóí³çì âèçíà÷àºòüñÿ òàê:
“Êîìóí³çì – öå áåçêëàñîâèé ñóñï³ëüíèé ëàä ç ºäèíîþ çàãàëüíîíàðîäíîþ âëàñí³ñòþ íà çàñîáè âèðîáíèöòâà, ö³ëêîâèòîþ ñîö³àëüíîþ ð³âí³ñòþ âñ³õ
÷ëåí³â ñóñï³ëüñòâà, äå ðàçîì ç³ âñåá³÷íèì ðîçâèòêîì ëþäåé âèðîñòàþòü ³
ïðîäóêòèâí³ ñèëè íà îñíîâ³ íàóêè ³ òåõí³êè, ùî ïîñò³éíî ðîçâèâàþòüñÿ, óñ³
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äæåðåëà ñóñï³ëüíîãî áàãàòñòâà ïîëëþòüñÿ ïîâíèì ïîòîêîì ³ çä³éñíèòüñÿ
âåëèêèé ïðèíöèï “â³ä êîæíîãî – çà çä³áíîñòÿìè, êîæíîìó – çà ïîòðåáàìè”.
Êîìóí³çì – öå âèñîêîîðãàí³çîâàíå ñóñï³ëüñòâî â³ëüíèõ òà ñâ³äîìèõ òðóä³âíèê³â, â ÿêîìó óòâåðäæóºòüñÿ ñóñï³ëüíå ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïðàöÿ íà áëàãî
ñóñï³ëüñòâà ñòàíå äëÿ âñ³õ ïåðøîþ æèòòºâîþ ïîòðåáîþ, óñâ³äîìëåíîþ íåîáõ³äí³ñòþ, çä³áíîñò³ êîæíîãî áóäóòü çàñòîñîâóâàòèñÿ ç íàéá³ëüøîþ êîðèñòþ äëÿ íàðîäó”.
Çóïèíþñÿ íà äåÿêèõ ïèòàííÿõ õàðàêòåðèñòèêè êîìóí³ñòè÷íîãî ñóñï³ëüñòâà. Êîìóí³çì ïðîïîíóº âèñîêîîðãàí³çîâàíå òà öåíòðàë³çîâàíå â ìàñøòàáàõ
óñüîãî ñóñï³ëüñòâà âèðîáíèöòâî, êåð³âíèöòâî ÿêèì çä³éñíþâàòèìåòüñÿ íà
îñíîâ³ íàéøèðøèõ äåìîêðàòè÷íèõ ïðèíöèï³â. Êîìóí³ñòè÷íå ñóñï³ëüñòâî – öå
íå ñîþç çàìêíåíèõ ó ñîá³, â³äîêðåìëåíèõ îäèí â³ä îäíîãî ãîñïîäàðñüêèõ îðãàí³çì³â. Í³, êîìóí³ñòè÷íå ñóñï³ëüñòâî, ÿê æîäíå ³íøå, áóäå ïîòðåáóâàòè ºäèíîãî ïëàíóâàííÿ íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà, îðãàí³çîâàíîãî ðîçïîä³ëó ïðàö³ òà
ðåãóëþâàííÿ ðîáî÷îãî ÷àñó. Íåîáõ³äí³ñòü öüîãî âèïëèâàº ç ïîòðåáè ðîçâèòêó
ïðîäóêòèâíèõ ñèë, ç ãëèáîêîãî âçàºìîçâ’ÿçêó ð³çíèõ ãàëóçåé ãîñïîäàðñòâà, ç
³íòåðåñ³â íåóõèëüíîãî òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó, ç êîìóí³ñòè÷íèõ ïðèíöèï³â ðîçïîä³ëó ³ ñïîæèâàííÿ. Ðîçâèòîê êîìóí³ñòè÷íîãî ãîñïîäàðñòâà íåìîæëèâèé áåç
ÿêíàéàêòèâí³øî¿ ó÷àñò³ âñüîãî íàðîäó â óïðàâë³íí³ âèðîáíèöòâîì.
Ïðîåêò óïåðøå ðîçðîáëÿº ïèòàííÿ ïðî êîíêðåòí³ ôîðìè ³ øëÿõè ïðàêòè÷íî¿ ðåàë³çàö³¿ âåëèêîãî ãàñëà êîìóí³ñò³â – “â³ä êîæíîãî – çà çä³áíîñòÿìè,
êîæíîìó – çà ïîòðåáàìè”. Øëÿõ äî ðåàë³çàö³¿ ïðèíöèï³â êîìóí³ñòè÷íî¿ ð³âíîñò³ – ïðàâèëüíå ïîºäíàííÿ ìàòåð³àëüíèõ ñòèìóë³â äî ïðàö³ ³ç çðîñòàþ÷èì ðîçïîä³ëîì ÷åðåç ãðîìàäñüê³ ôîíäè.
ª ëþäè, ÿê³ íåïðàâèëüíî, ïî-ì³ùàíñüêè, óÿâëÿþòü óìîâè æèòòÿ ïðè êîìóí³çì³. Âîíè ñïðèéìàþòü ëèøå äðóãó ÷àñòèíó ôîðìóëè: çà ïîòðåáàìè, ³
ðîçì³ðêîâóþòü ïðèáëèçíî òàê: “Çà êîìóí³çìó õî÷åø – ïðàöþé, õî÷åø – êî÷óé ç Äàëåêîãî Ñõîäó íà çàõ³ä, ç çàõîäó – ï³âäåíü, à îòðèìóâàëè âñå îäíî
áóäåø çà ïîòðåáàìè”. ªäèíå, ùî âîíè ãîòóþòü äëÿ êîìóí³çìó, – öå ÿêîìîãà
á³ëüøó ëîæêó. (Ñ ì ³ õ ó ç à ë ³ . Î ï ë å ñ ê è ).
Ñë³ä ðîç÷àðóâàòè òàêèõ ëþäåé â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó. ¯õí³ óÿâëåííÿ ç êîìóí³çìîì í³÷îãî ñï³ëüíîãî íå ìàþòü. Êîìóí³ñòè÷íå ñóñï³ëüñòâî ìàòèìå íàéá³ëüø ðîçâèíåíó òåõí³êó, íàéá³ëüø ðîçâèíåíå òà îðãàí³çîâàíå âèðîáíèöòâî, íàéá³ëüø äîñêîíàë³ ìàøèíè. Àëå óïðàâëÿòèìå ìàøèíàìè ëþäèíà. Áåç
ëþäèíè ìàøèíè ìåðòâ³. Òîìó òî÷í³ñòü, îðãàí³çîâàí³ñòü, äèñöèïë³íà – ñâÿùåííå ïðàâèëî, îáîâ’ÿçêîâà íîðìà ïîâåä³íêè êîæíîãî òðóäàðÿ. Ñâî¿ îáîâ’ÿçêè âîíè âèêîíóâàòèìóòü íå ÿê ó êàï³òàë³çì³, êîëè ëèõî ãîëîäó ¿õ ï³äãàíÿòèìå, à ñâ³äîìî é äîáðîâ³ëüíî. Êîæåí ðîçóì³òèìå ñâ³é îáîâ’ÿçîê, âíîñèòèìå ñâîþ ïðàöþ ó ñòâîðåííÿ ÿê ìàòåð³àëüíèõ, òàê ³ äóõîâíèõ áëàã. Óñ³ ðàäÿíñüê³ ëþäè ïîâèíí³ ïðàöþâàòè òàê, ùîá, êîëè áóäå çáóäîâàíî ñâ³òëèé ä³ì
êîìóí³çìó, êîæåí ì³ã áè ñêàçàòè: òóò º é ìîÿ ÷àñòêà.
Êëàñèêè ìàðêñèçìó-ëåí³í³çìó íàãîëîøóâàëè, ùî êîìóí³çì íå â³äãîðîäæåíî ñò³íîþ â³ä ñîö³àë³çìó, öå – äâ³ ôàçè îäí³º¿ é ò³º¿ ñàìî¿ ñóñï³ëüíî-
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åêîíîì³÷íî¿ ôîðìàö³¿, ÿê³ â³äð³çíÿþòüñÿ îäíà â³ä îäíî¿ ñòóïåíåì ðîçâèòêó
åêîíîì³êè òà çð³ë³ñòþ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí.
Ñîö³àë³çì ðîçâèâàºòüñÿ íà ñâî¿é âëàñí³é îñíîâ³. Çà âñ³õ éîãî êîëîñàëüíèõ âñåñâ³òíüî-³ñòîðè÷íèõ äîñÿãíåíü ñîö³àë³çì ó áàãàòüîõ ñåíñàõ – â åêîíîì³÷íîìó, ìîðàëüíîìó, ïðàâîâîìó òà ó ñâ³äîìîñò³ ëþäåé – ùå ìàº â³äáèòîê
ñòàðîãî ëàäó, ç íàäð ÿêîãî â³í âèéøîâ. Êîìóí³çì – öå âèùèé ³ äîñêîíàëèé
ñòóï³íü ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ, ³ â³í ìîæå ðîçâèâàòèñÿ ëèøå òîä³, êîëè äîñòàòíüî çì³öí³â ñîö³àë³çì. Çà êîìóí³çìó áóäå ïîâí³ñòþ ïîê³í÷åíî ç óñ³ìà íàñë³äêàìè êàï³òàë³ñòè÷íîãî ëàäó.
Òå, ùî êîìóí³çì ðîçâèâàºòüñÿ íà ñâî¿é âëàñí³é îñíîâ³, çóìîâëþº îñîáëèâîñò³ ïðîöåñó éîãî òâîð³ííÿ. Ïåðåõ³ä â³ä êàï³òàë³çìó äî ñîö³àë³çìó çä³éñíþºòüñÿ â óìîâàõ êëàñîâî¿ áîðîòüáè, ïîòðåáóº ´ðóíòîâíîãî çëàìó ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, ãëèáîêî¿ ñîö³àëüíî¿ ðåâîëþö³¿ ³ äèêòàòóðè ïðîëåòàð³àòó. Íà
â³äì³íó â³ä öüîãî, ïåðåõ³ä äî êîìóí³çìó â³äáóâàºòüñÿ çà â³äñóòíîñò³ åêñïëóàòàòîðñüêèõ êëàñ³â, â óìîâàõ, êîëè âñ³ ÷ëåíè ñóñï³ëüñòâà: ðîá³òíèêè, ñåëÿíè, ³íòåë³ãåíö³ÿ – êðåâíî çàö³êàâëåí³ â ïåðåìîç³ êîìóí³çìó ³ ñâ³äîìî ïðàãíóòü ¿¿. Òîìó ïðèðîäíî, ùî áóä³âíèöòâî êîìóí³çìó çä³éñíþºòüñÿ ÿêíàéäåìîêðàòè÷í³øèìè ìåòîäàìè, øëÿõîì óäîñêîíàëåííÿ é ðîçâèòêó ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, â³äìèðàííÿ ñòàðèõ ³ âèíèêíåííÿ íîâèõ ôîðì æèòòÿ, ¿õ ïåðåïëåòåííÿ
òà âçàºìîâïëèâó. Ñóñï³ëüñòâî âæå íå çíàòèìå òèõ òðóäíîù³â, ÿê³ ïîðîäæóâàëèñÿ êëàñîâîþ áîðîòüáîþ âñåðåäèí³ êðà¿íè. Óñå öå äàº ìîæëèâ³ñòü ïðèñêîðèòè òåìïè ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó â ïåð³îä ïåðåõîäó äî êîìóí³çìó.
²ñòîðè÷í³ ðàìêè ïðîåêòó Ïðîãðàìè – 20 ðîê³â. ×îìó ìè çóïèíèëèñÿ ñàìå
íà öüîìó òåðì³í³? Ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ ïðîåêòó Ïðîãðàìè äåõòî ç òîâàðèø³â
çàïèòóâàâ: ÷è íå çàíàäòî âåëèêèé ÷àñ â³äâåäåíî äëÿ ðåàë³çàö³¿ öüîãî çàâäàííÿ? Í³, òîâàðèø³. Äëÿ òîãî, ùîá ï³äãîòóâàòè ñóñï³ëüñòâî äî ïðèíöèï³â êîìóí³çìó, ñë³ä äîñÿãòè êîëîñàëüíîãî ðîçâèòêó ïðîäóêòèâíèõ ñèë, ñòâîðèòè äîñòàòîê ìàòåð³àëüíèõ ³ äóõîâíèõ áëàã. À äëÿ öüîãî ïåðø çà âñå ïîòð³áåí ÷àñ. ×àøà
êîìóí³çìó – öå ÷àøà äîñòàòêó, âîíà çàâæäè ïîâèííà áóòè âêðàé ïîâíîþ. Êîæåí ïîâèíåí âíîñèòè äî íå¿ ñâîþ ÷àñòêó, ³ êîæåí ç íå¿ ÷åðïàòèìå. Áóëî á
íåâèïðàâíîþ ïîìèëêîþ äèñêðåäèòóâàòè çàïðîâàäæåííÿ êîìóí³çìó, êîëè äî
öüîãî íå äîçð³ëè âñ³ íåîáõ³äí³ óìîâè. ßêùî á ìè îãîëîñèëè, ùî çàïðîâàäæóºìî êîìóí³çì â óìîâàõ, êîëè ÷àøà äàëåêî ùå íå º ïîâíîþ, òî äîâåëîñÿ á
÷åðïàòè íå çà ïîòðåáàìè. Ìè á ëèøå ñêîìïðîìåòóâàëè ³äå¿ êîìóí³çìó, ï³ä³ðâàëè ³í³ö³àòèâó òðóäÿùèõ ³ çàòðèìàëè á ðóõ äî êîìóí³çìó. Ìè êåðóºìîñÿ ñóòî
íàóêîâèìè ðîçðàõóíêàìè. À ðîçðàõóíêè ñâ³ä÷àòü, ùî çà 20 ðîê³â ìè ïîáóäóºìî â îñíîâíîìó êîìóí³ñòè÷íå ñóñï³ëüñòâî. (Ò ð è â à ë ³ î ï ë å ñ ê è ).
Ùî îçíà÷àº â îñíîâíîìó ïîáóäóâàòè êîìóí³çì? Öå îçíà÷àº, ùî:
- â åêîíîì³÷í³é ñôåð³ áóäå ñòâîðåíà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íà áàçà êîìóí³çìó. Ðàäÿíñüêèé Ñîþç ïåðåâèùèòü åêîíîì³÷íèé ð³âåíü íàéá³ëüø ðîçâèíåíèõ êàï³òàë³ñòè÷íèõ êðà¿í ³ çàéìå ïåðøå ì³ñöå ç âèðîáíèöòâà ïðîäóêö³¿ íà
äóøó íàñåëåííÿ, áóäå çàáåçïå÷åíî íàéâèùèé ó ñâ³ò³ æèòòºâèé ð³âåíü íàðîäó
³ ñòâîðåí³ óìîâè äëÿ äîñÿãíåííÿ äîñòàòêó ìàòåð³àëüíèõ ³ äóõîâíèõ áëàã;
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- ó ñôåð³ ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí áóäå â³äáóâàòèñÿ ë³êâ³äàö³ÿ ùå ³ñíóþ÷èõ
çàëèøê³â ì³æ êëàñàìè, ¿õíº çëèòòÿ ó áåçêëàñîâå ñóñï³ëüñòâî òðóäàð³â êîìóí³çìó, çäåá³ëüøîãî áóäóòü ë³êâ³äîâàí³ ³ñòîòí³ â³äì³ííîñò³ ì³æ ì³ñòîì òà ñåëîì, à ïîò³ì ì³æ ô³çè÷íîþ é ðîçóìîâîþ ïðàöåþ, çðîñòå åêîíîì³÷íà òà ³äåéíà ñï³ëüí³ñòü íàö³é, ðîçâèíóòüñÿ ðèñè ëþäèíè êîìóí³ñòè÷íîãî ñóñï³ëüñòâà,
ùî ãàðìîí³éíî ïîºäíóº ó ñîá³ âèñîêó ³äåéí³ñòü, øèðîêó îñâ³÷åí³ñòü, ìîðàëüíó
÷èñòîòó òà ô³çè÷íó äîñêîíàë³ñòü;
- ó ïîë³òè÷í³é ñôåð³ öå îçíà÷àº , ùî âñ³ ãðîìàäÿíè áðàòèìóòü ó÷àñòü
â óïðàâë³íí³ ãðîìàäñüêèìè ñïðàâàìè, â ðåçóëüòàò³ ÿêíàéøèðøîãî ðîçâèòêó
ñîö³àë³ñòè÷íî¿ äåìîêðàò³¿ ñóñï³ëüñòâî ï³äãîòóºòüñÿ äî ïîâíî¿ ðåàë³çàö³¿ ïðèíöèï³â êîìóí³ñòè÷íîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.
Äæåðåëî : Õðóùåâ Í. Ñ. Î Ïðîãðàììå Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Äîêëàä ÕÕ²² ñúåçäó ÊÏÑÑ 18 îêòÿáðÿ 1961 ãîäà /
Íèêèòà Ñåðãååâè÷ Õðóùåâ // Ìàòåðèàëû ÕÕ²² ñúåçäà ÊÏÑÑ. –
Ì. : Ãîñïîëèòèçäàò, 1961. – Ñ. 138–141.

Теорія анархізму. На відміну від комунізму, який ставиться
до ідеї відміни держави як до мети, анархізм вимагає негайної
відміни державної влади.
Політична філософія анархізму засновується на свободі та має
на меті знищення всіх типів примусу й експлуатації людини лю
диною. Анархізм пропонує замінити співробітництвом індивідів
владу (у тому числі й державну), яка існує внаслідок придушення
одних людей іншими та завдяки привілеям одних щодо інших.
Це означає, що, на думку анархістів, суспільні відносини й інсти
тути повинні засновуватися на особистій зацікавленості, взаємо
допомозі, добровільній згоді та відповідальності (що випливає з
особистої зацікавленості) кожного учасника, а всі види влади (тоб
то примусу й експлуатації) повинні бути негайно ліквідовані.
Перші анархістські ідеї виникають ще в Стародавній Греції
(окремі софісти та кініки) та Китаї (даосизм). Згодом вони поши
рюються в межах окремих християнських єресей (анабаптисти)
та певних світських доктрин (ідеї Ж. Ж. Руссо про свободу й мо
раль). Інтуїтивно анархізм стає ідеологією українського запорі
зького козацтва.
Безпосередньо ж першим теоретиком сучасного анархізму був
У. Годвін з його ідеєю соціалізму без держави. Першим же ідео
логом, який назвав себе анархізтом, був П’єр Жозеф Прудон,
який визнавав анархію як «форму правління чи то конституції,
за якої суспільна та індивідуальна свідомість, сформована за до
помогою розвитку науки й закону, достатніх, щоб підтримувати
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порядок і гарантувати всі свободи. У такому разі, як наслідок,
заснування поліції, превентивних і репресивних методів, бюро
кратичного апарату, оподаткування тощо повинні були зменши
тися до мінімуму. При цьому, особливо, форми монархії та під
силеної централізації зникають, щоб замінитися на федера
лістські установи та способом життя, заснованим на комуні»1.
(Комуною Прудон називав місцеве самоврядування).
Ідеї Прудона надихнули багатьох послідовників. Зокрема,
у ХІХ–ХХ ст. виникло два напрями анархізму – індивідуаль
ний (М. Штірнер, Б. Таккер, Г. Д. Торо та ін.) та соціальний
(М. Бакунін, П. Кропоткін, Р. Роккер). Саме три останні філо
софи були організаторами трьох найпотужніших напрямів со
ціального анархізму: анархоколективізму (М. Бакунін), анар
хокомунізму (П. Кропоткін) та анархосиндикалізму (Р. Роккер).
Ідеї анархістів значною мірою булим реалізовані в Паризь
кій Комуні 1871 року. Проте найбільш потужний внесок у реалі
зацію анархістських ідей зробив прихильник анархокомунізму
в Україні Н. Махно.
Ïðèêëàä 9.4
Ä³ÿëüí³ñòü Íåñòîðà Ìàõíà â Óêðà¿í³
Ñâîþ ñïåöèô³êó ìàëà é “Ñåëÿíñüêà Ðàäÿíñüêà ðåñïóáë³êà”, ë³äåðîì
ÿêî¿ áóâ Íåñòîð Ìàõíî. Öÿ ñóïåðå÷ëèâà ô³ãóðà îö³íþâàëàñÿ ïî-ð³çíîìó ùå
ç ÷àñ³â ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè. Òàê, â³äîìèé á³ëüøîâèê Ñ. Àðàëîâ íàçèâàâ
ôåíîìåí ñèñòåìîþ “...îòàìàíñòâà òà áàòüêîâùèíè”. Ïðàêòè÷íî òå æ çàçíà÷àº ë³äåð á³ëîãî ðóõó À. Äåí³ê³í, íàçèâàþ÷è Ìàõíà â³äâàæíèì òà äóæå ïîïóëÿðíèì ðîçá³éíèêîì ³ òàëàíîâèòèì ïàðòèçàíîì”. Ñó÷àñí³ æ óêðà¿íñüê³ ìèñëèòåë³, íàâ³òü âèçíàþ÷è òàëàíòè òà çä³áíîñò³ Í. Ìàõíà, ïðîòå â³äíîñÿòü éîãî
íà ïåðèôåð³þ áîðîòüáè, â³äìîâëÿþ÷è éîìó â ïðàâ³ ââàæàòèñÿ îäí³ºþ ç³
ñòîð³í ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè: “Ïåðèôåð³ÿ äàëà ö³ëèé ðÿä íèçîâèõ ïðîâ³äíèê³â – ñâîãî ðîäó ôåíîìåíàëüíèõ ëþäåé. Íåñòîð Ìàõíî, íàïðèêëàä, áóâ íàäçâè÷àéíî çä³áíèé êåð³âíèê, àëå ïðè äîñèòü íèçüêîìó ³íòåëåêò³ é ïîâí³é â³äñóòíîñò³ áóäü-ÿêîãî êîíñòðóêòèâíîãî ñóñï³ëüíîãî ³äåàëó”. Ïðîòå ñàì Í. Ìàõíî
ó ñâî¿õ ñïîãàäàõ ÷³òêî âèñëîâëþºòüñÿ ùîäî ñâîãî ³äåàëó ðàäÿíñüêî¿ âëàäè:
“Âëàäà Ðàä íà ì³ñöÿõ – öå, çà ñåëÿíñüêèì ñâ³òîãëÿäîì, îçíà÷àº, ùî âñÿ
âëàäà ³ â óñüîìó ïîâèííà îòîòîæíþâàòèñÿ áåçïîñåðåäíüî ³ç ñâ³äîì³ñòþ òà
âîëåþ òðóäÿùèõ; ùî ñ³ëüñüê³, âîëîñí³ àáî ðàéîíí³ Ðàäè ðîáî÷î-ñåëÿíñüêèõ
äåïóòàò³â º íå á³ëüøå é íå ìåíøå ÿê îäèíèö³ ðåâîëþö³éíîãî ïîºäíàííÿ òà
1

Анархизм [Электронный ресурс] / Википедия, Свободная энциклопедия. –
Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%
D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B7%D0%BC. – 27.03.2010 г. – Загл. с экрана.

112

×ÀÑÒÈÍÀ ²². ÒÅÎÐ²ß ÄÅÐÆÀÂÈ

ãîñïîäàðñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ”. Îòæå, ó Í. Ìàõíà áóâ ñâ³é ñóñï³ëüíèé
³äåàë. ²íøà ð³÷, ùî, ÿê ö³ëêîì ñëóøíî ñòâåðäæóº ðîñ³éñüêèé äîñë³äíèê
Â. Ãîëîâàíîâ, “ìàõíîâùèíà... íå ìîãëà ðåàë³çóâàòè... ñâîþ, õî÷à é íåâåëè÷êó, êîíñòðóêòèâíó ïðîãðàìó, íå ìàþ÷è íà öå àí³ ìàòåð³àëüíèõ çàñîá³â, àí³
ëþäåé, àí³ (ÿê áè öå çâåðõíüî íå çâó÷àëî) äóõîâíî¿ ñèëè”.
Í. Ìàõíî ðîçïî÷èíàâ ÿê ãîëîâà ì³ñöåâîãî ñåëÿíñüêîãî ñîþçó â Ãóëÿéïîë³. Ïîò³ì â³í ñòàâ ïåðøèì ãîëîâîþ Ãóëÿé-ïîëüñüêî¿ Ðàäè ðîáî÷èõ òà ñåëÿíñüêèõ äåïóòàò³â, à â ÷åðâí³, ï³ñëÿ ïî÷àòêó çàêîëîòó ãåíåðàëà Ë. Êîðíèëîâà, – ãîëîâîþ êîì³òåòó âðÿòóâàííÿ ðåâîëþö³¿. Ñàìå òîä³ â íüîãî âèíèêëà
³äåÿ çàì³íè äîíñüêèõ êîçàê³â ñâî¿ìè ãóëÿéïîëüöÿìè. Íà äóìêó Ì. Ñàöêîâà,
òàêèé êðîê ì³ã ïðèçâåñòè äî ñòâîðåííÿ ñâîºð³äíî¿ â³éñüêîâî¿ îáùèíè, ÿêà
“...ìàþ÷è ïåâí³ âîëüíîñò³ òà ï³ëüãè, ìîãëà á çàõèñòèòè êîðäîíè íîâî¿ ðåâîëþö³éíî¿ äåðæàâè”. 25 âåðåñíÿ 1917 ð. Í. Ìàõíî ï³äïèñàâ äåêðåò Ðàäè ïðî
íàö³îíàë³çàö³þ óñ³º¿ çåìë³ â ïîâ³ò³ òà ïîä³ë³ ¿¿ ì³æ ñåëÿíàìè. Òîáòî ôàêòè÷íî
Ìàõíî ðåàë³çóâàâ ³äå¿ Æîâòíåâî¿ ðåâîëþö³¿ äîñòðîêîâî. Ó 1918 ðîö³ Ìàõíî
ðîçïî÷èíàº áîðîòüáó ÿê ³ç á³ëèìè, òàê ³ ç íàö³îíàë³ñòè÷íèìè ñèëàìè Óêðà¿íè, à â òðàâí³ 1919 ðîêó â éîãî ïîâñòàíñüêó àíàðõ³ñòñüêó áðèãàäó “³ìåí³ áàòüêè Ìàõíî” âñòóïàº ³ç ñâî¿ì çàãîíîì Ìàðóñÿ Íèêèôîðîâà. Íà òîé ÷àñ ìàõíîâö³ ôîðìàëüíî âõîäèëè äî ñêëàäó Çàäí³ïðÿíñüêî¿ ðàäÿíñüêî¿ äèâ³ç³¿ Óêðà¿íñüêîãî ôðîíòó, õî÷à é çáåð³ãàëè ïðàâà ïîâíî¿ àâòîíîì³¿ (âèáîðí³ñòü
êîìàíäèð³â, àíàðõ³ñòñüêà ³äåîëîã³ÿ òà áîðîòüáà ï³ä ÷îðíèìè çíàìåíàìè
àíàðõ³¿). À íàéãîëîâí³øå – íà òåðèòîð³¿ ìàõíîâö³â íàêàçè á³ëüøîâèê³â íå
âèêîíóâàëèñÿ, ³ ñòâîðåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-êàðíèõ ñòðóêòóð (ÍÊ, ðåâêîì³â,
ïðîäçàãîíè) Ìàõíî íà ñâî¿é òåðèòîð³¿ íå äîçâîëÿâ. “Ìàõíîâ³ÿ” áóëà äåðæàâîþ â äåðæàâ³. Òóò â³äáóâàâñÿ åêñïåðèìåíò ïîáóäîâè àíàðõ³ñòñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. Ó ëèïí³ 1919 ðîêó Ìàõíî, îãîëîøåíèé á³ëüøîâèêàìè “âîðîãîì ðåâîëþö³¿”, îá’ºäíàâñÿ ç Í. Ãðèãîð’ºâèì. Ì³æ íèìè áóëè ðîçïîä³ëåí³ îáîâ’ÿçêè:
Ìàõíî ñòàâ ãîëîâîþ Ïîâñòàíñüêî¿ ðàäè (ñâîãî ðîäó äèêòàòîðîì), à Ãðèãîð’ºâ – êîìàíäóþ÷èì â³éñüêàìè. Íàïðèê³íö³ 1919 ðîêó áðèãàäà “³ìåí³ áàòüêè
Ìàõíî” ðîçðîñëàñÿ äî àðì³¿. Ñàì Ìàõíî òà âñ³ éîãî îðãàí³çàö³¿ ôîðìàëüíî
ï³äêîðÿëèñÿ ðåâîëþö³éí³é â³éñüêîâ³é ðàä³ àðì³¿, ÿêó î÷îëþâàâ àíàðõ³ñò
Â. Âîë³í. ² õî÷à íàñïðàâä³ óñ³ì êåðóâàâ Ìàõíî, ÿêèé ó ðàä³ ëèøå çàòâåðäæóâàâ ñâî¿ ð³øåííÿ, îäíàê ³ âîíà ìàëà ñàìîñò³éíèé ñòàòóñ. Òàê, çîêðåìà ÐÂÐÀ
ñàìîñò³éíî ïðîâîäèâ êóëüòóðíî-ìàñîâ³ çàõîäè ñåðåä íàñåëåííÿ, ì³òèíãè,
ñåëÿíñüê³ ç’¿çäè, ðîçïîä³ëÿâ ñåðåä ñ³ë íàãðàáîâàíå. Àðì³ÿ «³ìåí³ áàòüêè
Ìàõíî» áóëà ë³êâ³äîâàíà ïðîòÿãîì 1920–1921 ðð., êîëè âèñòóïèëà ïðîòè
çàõîä³â á³ëüøîâèöüêî¿ âëàäè ùîäî ïðîäðîçâåðñòêè.
Äæåðåëî : Ñóõîíîñ Â. ²íñòèòóò ãëàâè äåðæàâè â Óêðà¿í³ 1917–1921 ðîê³â /
Â. Ñóõîíîñ // Â³ñíèê Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿. – 2008. – ¹ 4 (14). –
Ñ. 82–83.

Саме він у 1927 р. підтримав «Організаційну Платформу За
гального союзу анархістів», підготовлену П. Аршиновим. Саме
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відповідаючи на неї, «група руських анархістів у вигнанні» пи
сала: «…були визнані: лібертарний комунізм як основна матері
альна й організаційна основа нового суспільства, синдикалізм (у
широкому розумінні) як основний метод дії й організації цієї ос
нови, індивідуалізм як мета і сенс усього цього процесу.
Було констатовано, що всі ці підходи – комунізм (лібертар
ний), синдикалізм, індивідуалізм – по суті, є всього лише трьо
ма істотними елементами одного й того самого цілісного проце
су: досягнення методами класової організації та класової дії тру
дящих мас («синдикалістський» метод) анархічного комуністич
ного суспільства, яке покликане служити необхідною соціаль
ною базою для повного розквіту вільної індивідуальності»1.
Сучасні прихильники анархізму вважають, що ідеї анархії
(безвладдя), незважаючи на її схильність до хаосу, отримує так
би мовити «друге дихання». На їхню думку, цьому значною мі
рою сприяють всесвітня Мережа та її складові: вільне розповсю
дження комп’ютерних програм, вихідного коду, енциклопедій
(особливо Інтернетенциклопедій, які знаходяться в максималь
но вільному доступі), вільний доступ до витворів мистецтва та
результатів наукових досліджень, а також анархічні за своєю
суттю такі проекти, як Freenet й «Венера» Ж. Фреско. Крім того,
популярності анархістських ідей сприяють криза соціальної дер
жави та крах авторитарних соціалістичних ідеологій, а також
відродження анархістського профспілкового руху, який зможе
згодом замінити державу.
Теорія глобалізму. На думку прихильників теорії глобаліз
му, сучасні органи управління, зокрема уряди, навряд чи змо
жуть ефективно працювати в майбутньому, більш складнішому
суспільстві. Їхня організація застаріла і не відповідає часу, вони
відрізняються бюрократизмом, інертністю мислення, їх склад ча
сто змінюється, а в чиновників обмежений кругозір і відсутнє
стратегічне мислення. Саме тому управління глобальними усклад
неними системами будуть здійснювати більш гнучкі структури –
транснаціональні корпорації (ТНК). Зокрема, саме ТНК візьмуть
на себе деякі державні функції (охорона правопорядку, економіч
ного регулювання тощо).

1

Анархизм [Электронный ресурс] / Википедия, Свободная энциклопедия. –
Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%
D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B7%D0%BC. – 27.03.2010 г. – Загл. с экрана.
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Зокрема, один із дослідників проблем глобалізму Дирк ван
Шлюс з Роттердамської школи менеджменту зазначав: «До
2020 року національні кордони виявляться стертими не лише з
мап, а й із людської пам’яті. Культурні відмінності ще залишать
ся, але наддержавами будуть декілька транснаціональних кор
порацій з колосальним впливом на економіку і політику. В них
буде царювати найжорсткіший культ компанії з повним підпо
рядкуванням співробітників вищому менеджменту. Особисте
життя стане невід’ємним від кар’єри, а люди будуть перш за все
частиною своєї корпорації. На запитання, хто вони, відповідь
буде щось на кшталт: “Я працюю на Shell, а ще я є голландцем”»1.
Ïðèêëàä 9.5
Ïðî íåãàòèâí³ íàñë³äêè ãëîáàë³çìó
Ïîâíó ñâîáîäó çáàãà÷åííÿ òà ñàìîðåàë³çàö³¿ â óìîâàõ óëüòðàë³áåðàë³çìó îòðèìàþòü íå ñò³ëüêè åíåðã³éí³ îñîáèñòîñò³, ñê³ëüêè êîðïîðàö³¿. À íå äî
÷îãî äîáðîãî öå íå ïðèçâåäå. Ïîâíà ñâîáîäà îáåðòàºòüñÿ ðàáñòâîì. Ìîâà
ïðî åëåìåíòàðíå: êîðïîðàö³¿ – öå íåìîâáè íàäîñîáèñòîñò³, ùî ïåðåâàæàþòü çâè÷àéíó ëþäèíó ñèëîþ òà ìîæëèâîñòÿìè â ì³ëüéîíè ðàç³â. Ó êîðïîðàö³é º êîëîñàëüí³ êàï³òàëè (ñâî¿ òà çàïîçè÷åí³). Ó íèõ – íàäìîçîê ó âèãëÿä³
àðì³é àíàë³òèê³â òà íàóêîâèõ, äîñë³äíî-êîíñòðóêòîðñüêèõ ï³äðîçä³ë³â. Ó íèõ –
íàáàãàòî êðàù³ «ç³ð òà ñëóõ» çàâäÿêè âåëèê³é ê³ëüêîñò³ ñï³âðîá³òíèê³â – çáèðà÷³â ³íôîðìàö³¿. Êîðïîðàö³¿ ìàþòü âëàñí³ âèðîáíè÷³ ïîòóæíîñò³ – ³ öå äàº
øâèäøå âò³ëåííÿ çàäóìîê. Êîðïîðàö³¿ ìàþòü ãàðíèõ þðèñò³â ³ ïðàêòè÷íî
ïðÿìèé äîñòóï ó íàéâèù³ êîðèäîðè âëàäè. Ïðè öüîìó ¿õíº êåð³âíèöòâî íå
âèáèðàºòüñÿ ïðîñòèìè âèáîðöÿìè – òà ¿ì íåï³äçâ³òíå. Êîðïîðàö³¿ çäàòí³
ä³ÿòè òàºìíî, áóäó÷è ïðè öüîìó (çà âíóòð³øí³ì óñòðîºì) òîòàë³òàðíèìè ìåãàìàøèíàìè. Äî ïîñëóã êîðïîðàö³é – óâåñü ñâ³ò ç éîãî ðåñóðñàìè, ïåðåòâîðåíèé íà ºäèíå ãðàëüíå ïîëå.
Êîíêóðóâàòè çâè÷àéíèì ëþäÿì ç êîðïîðàö³ÿìè â óìîâàõ ïîâíî¿ ë³áåðàë³çàö³¿ åêîíîì³êè – öå âñå îäíî ùî ìèëîìó ïëþøåâîìó ×åáóðàøö³ (÷è âåäìåäèêó Òåää³) ïîòðàïèòè äî ñâ³òó áðîíüîâàíèõ çóáàñòèõ ÷óäîâèñüê ç ãàðíèìè ì³çêàìè òà øâèäêîþ ðåàêö³ºþ. Ïîðâóòü íà êëàïòèêè âìèòü.
Àëå çàìèñëèìîñÿ: à äî ÿêî¿ ìåòè ïðàãíóòü çâ³ëüíåí³ «çà Ôð³äìàíîì» êîðïîðàö³¿? Äå çàê³í÷óºòüñÿ åâîëþö³ÿ ñóñï³ëüñòâà, ó ÿê³é êîðïîðàö³¿ ë³áåðàë³çîâàí³?
Öå – íàäìîíîïîë³ñòè÷íå, òîòàë³òàðíå ñóñï³ëüñòâî, äå êîðïîðàö³¿ ïåðø
çà âñå çàì³íþþòü ïîïåðåäíþ äåìîêðàòè÷íó äåðæàâó. ² äå âñòàíîâëþºòüñÿ
ðåæèì òåðîðó ñåðåä íåâäîâîëåíèõ – òà â³äâåðòî¿ ïîë³öåéùèíè. Ïðàãíåííÿ
äî ïîâíî¿ ñâîáîäè á³çíåñó ïðèçâîäèòü äî ïîâíîãî ðàáñòâà.

1
Цит. за: Калашников М. Глобальный Смутокризис / Максим Калашников. –
Мн. : Харвест, 2009. – С. 322.
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Êîæíà êîðïîðàö³ÿ çà ñâîºþ íàòóðîþ ïðàãíå ïðèäóøèòè óñ³õ êîíêóðåíò³â òà çàéíÿòè ìîíîïîëüíå ïîëîæåííÿ ó ñâî¿é ðèíêîâ³é í³ø³. ² öå âäàëî ðîáèòüñÿ. Äå – çëèòòÿì òà ïîãëèíàííÿì. À äå – é òàºìíèìè îïåðàö³ÿìè íà
ï³äðèâ ñóïåðíèê³â. À ÷àñòî ÒÍÊ ïðîñòî ï³äêóïàþòü ÷èíîâíèê³â, áëàãî çàðïëàòà â ãóáåðíàòîðà àìåðèêàíñüêîãî øòàòó (²ëë³íîéñ, Ðîä Áëàãîºâè÷)
177 òèñÿ÷ äîëàð³â íà ð³ê, à ó âèùèõ ìåíåäæåð³â ÒÍÊ – ïî 30, 40, à òî é ïî
200 ì³ëüéîí³â äîëàð³â. Ïðîöåñ çàõîïëåííÿ êîðïîðàö³ÿìè ðåàëüíî¿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè (òà ï³äêóï íèìè çàêîíîäàâö³â) – ïðîöåñ îá’ºêòèâíèé. À â³ä öüîãî
äî ïðÿìîãî ïðèñìîêòóâàííÿ äî áþäæåòó, äî âëàøòóâàííÿ «ïîòð³áíèõ»
âîºí – áóêâàëüíî äþéì.
Ïðèâàòí³ êîðïîðàö³¿ ñòâîðþþòü âëàñí³ àðì³¿ òà äåòåêòèâí³ ñòðóêòóðè,
êîíòððîçâ³äêó òà ðîçâ³äêó, ùî º íàáàãàòî åôåêòèâí³øèìè òà æîðñòê³øèìè
çà äåðæàâí³ àíàëîãè. Âîíè ïðèâàòèçóþòü ïðàâî íà íàñèëüñòâî. ² íåäàëåêèì º òîé ÷àñ, êîëè âîíè çìîæóòü ïðèâàòèçóâàòè âëàäó…
Äæåðåëî: Êàëàøíèêîâ Ì. Ãëîáàëüíûé Ñìóòîêðèçèñ /
Ìàêñèì Êàëàøíèêîâ. – Ìí. : Õàðâåñò, 2009. – Ñ. 518.

§ 3. Òåîð³¿ â³äðîäæåííÿ íàö³¿
Теорія національноEкультурної автономії. Основоположниками
цієї теорії були австрійські марксисти К. Реннер та О. Бауер. Згід
но з їх поглядами джерелом та носієм національних прав мають
бути не території, боротьба за які лежить в основі більшості між
національних конфліктів, а самі нації, точніше національні со
юзи, що утворюються на основі добровільного особистого воле
виявлення, персональну належність громадян до того чи іншого
союзу повинен був встановлювати інститут так званого кадастру
(перепису), який утворювався на підставі особистих заяв повно
літніх громадян. У системі національноперсональної автономії
кадастр одержував не менше публічноправове значення, ніж
територія для національновідгородженої області.
При цьому створені на основі кадастрів національні співто
вариства отримували статус юридичної особи, зобов’язуючись
піклуватися про захист прав і задоволення культурних потреб
нації (перш за все шкільної справи), видаючи та реалізуючи че
рез свої законодавчі та виконавчі інституції закони в рамках дію
чої в зазначеній державі конституції. Для отримання необхідних
фінансових коштів органи національного самоврядування отри
мували право оподаткування членів співтовариства. Таким чи
ном, відбувалася деетатизація сфери міжнаціональних відносин,
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а національнокультурна автономія перетворювалася на важли
вий елемент формування громадянського суспільства.
Більше того, автори концепції вважали, що члени національ
них союзів повинні були формувати органи управління, які б
представляли відповідну етнічну групу на загальнодержавному
рівні, і це могло б покласти край політичному суперництву між
партіями, що виступали від імені різних етнічних груп, оскіль
ки «національності» могли б задовольнити свої «об’єктивні» по
треби і без встановлення контролю над органами влади та тери
торіальним управлінням.
Ідеї національнокультурної автономії частково реалізовані
в таких країнах, як АвстроУгорщина, Росія та США. Проте пов
ністю ідеї не були реалізовані ніде.
Ïðèêëàä 9.6
Ïðî ïðè÷èíè íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíî¿ àâòîíîì³¿ óêðà¿íö³â â ÀâñòðîÓãîðùèí³
Äîñòàòíüî ÷³òêî óêðà¿íö³ óñâ³äîìëþþòü ñåáå â Àâñòð³éñüê³é ³ìïåð³¿. Öå
ïðîçîðî âèÿâèëîñÿ ï³ä ÷àñ Êðàê³âñüêîãî ïîâñòàííÿ â ëþòîìó 1846 ðîêó. Ïîâñòàííÿ ðîçïî÷àëà «Ïîëüñüêà äåìîêðàòè÷íà ñï³ëêà». Çàõîïèâøè âëàäó ó
Êðàêîâ³, âîíà íàìàãàºòüñÿ îðãàí³çóâàòè çàãàëüíå ïîâñòàííÿ â óñ³é Ãàëè÷èí³.
Ñåëÿíñòâî æ, çäåá³ëüøîãî óêðà¿íñüêå, ï³äòðèìóº óðÿä Àâñòð³¿ – â³í â³äì³íèâ
êð³ïîñíå ïðàâî! Ñåëÿíñòâî ñåðéîçíî íå ñïðèéìàº äåìîêðàòè÷íèõ ãàñåë;
âîíî ââàæàº, ùî äâîðÿíàìè (â îñíîâíîìó ïîëÿêàìè) ðóõàº íåâäîâîëåííÿ
â³äì³íîþ êð³ïîñíîãî ïðàâà ³ ùî âçàãàë³ äîâ³ðÿòè ¿ì íå ìîæíà. Íàâ³òü ñïðîáà
ïîâñòàíö³â òàêîæ îãîëîñèòè â³äì³íó êð³ïàöòâà áóëà íåâäàëîþ ñïðîáîþ ïðèìàçàòèñÿ äî â÷èíêó «äîáðîãî ³ìïåðàòîðà». Ó áèòâ³ ï³ä Ãäîâîì, ïðè ïðèäóøåíí³ ïîâñòàííÿ â Êðàêîâ³ óêðà¿íñüêå ñåëÿíñòâî íå ï³äòðèìóâàëî ïîëüñüêèõ ïîâñòàíö³â ³ íàâ³òü äîïîìàãàëî àâñòð³éñüêèì â³éñüêàì.
27 ëþòîãî 1846 ð. ³ç Êðàêîâà âèéøëà ïðîöåñ³ÿ íà ÷îë³ ç êåð³âíèêîì ïîâñòàííÿ Äåìáîâñüêèì òà ñâÿùåíèêàìè, ÿê³ ï³äòðèìàëè ïîâñòàííÿ. Àâñòð³éñüêà ï³õîòà äàâíî çàéíÿëà ïîçèö³¿, çà ³íôîðìàö³ºþ óêðà¿íñüêèõ ñåëÿí, ³ â³äêðèëà âîãîíü. Äåìáîâñüêîãî áóëî âáèòî îäíèì ³ç ïåðøèõ.
Ï³ä ÷àñ ðåâîëþö³¿ 1848 ðîêó ïîçèö³ÿ óêðà¿íñüêèõ ñåëÿí òàêîæ áóëà àáñîëþòíî ëîÿëüíîþ äî àâñòð³éñüêî¿ ìîíàðõ³¿ òà âîðîæîþ äî óãîðñüêèõ òà
ïîëüñüêèõ ðåâîëþö³îíåð³â. ²ìïåðàòîð Àâñòðî-Óãîðùèíè Ôðàíö-Éîñèï, äî
÷åñò³ éîãî áóäå ñêàçàíî, çàõîò³â âèíàãîðîäèòè ëîÿëüíèõ ï³ääàíèõ. Ñàìå òîä³
â Àâñòðî-Óãîðùèí³ âèíèêëî äðóêàðñòâî êíèã óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, çàïðàöþâàëè óêðà¿íñüê³ øêîëè.
Äæåðåëî: Áóøêîâ À. À. Ðîññèÿ, êîòîðîé íå áûëî-2. Ðóññêàÿ Àòëàíòèäà :
Èñòîðè÷åñêîå ðàññëåäîâàíèå / À. À. Áóøêîâ, À. Ì. Áóðîâñêèé. –
Êðàñíîÿðñê : ÁÎÍÓÑ ; Ì. : ÎËÌÀ-ÏÐÅÑÑ, 2000. – Ñ. 242–243.
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Теорія національної держави. Прихильниками цієї теорії
були італієць П. С. Манчині, німець А. Гітлер, бельгієць Лоран,
росіяни О. Градовський та М. Данилевський, українці М. Міх
новський, Д. Донцов, В. Липинський, М. Костомаров, Т. Шевчен
ко та ін.
Ця теорія спочатку виникла як гасло створення національ
ної держави в рамках формування національного ринку за часів
феодалізму. Тоді вона мала позитивне значення і сприяла істо
ричному прогресу.
Нині ця теорія набула поширення в країнах колишнього
СРСР, Східної та ПівденноСхідної Європи. У деяких державах,
наприклад, Естонії та Латвії, вона поступово набуває статусу
офіційної доктрини.
Теорія національної держави може мати етнічний зміст і тоді
вона стає небезпечною. Це пояснюється як її перетворенням на
теорію національної винятковості (“Україна для українців”), так
і породженням недовіри між людьми різних національностей. В
умовах багатонаціональних держав це неминуче призводить до
конфронтацій, насильства і ворожнечі.
Інший підхід, що апелює до поняття нації не як синоніма ет
носу, а як до політичної категорії, має позитивний потенціал,
адже враховує реальний стан міжнаціональних стосунків та інте
реси національноетнічних меншин.
Ïðèêëàä 9.7
À. Ã³òëåð ïðî ïåðåâàãó íàö³îíàëüíî¿ äåðæàâè íàä áàãàòîíàö³îíàëüíîþ ³ìïåð³ºþ
Ó Í³ìå÷÷èí³ ìîâà éøëà ëèøå ïðî ïîäîëàííÿ â³äîìèõ ïîë³òè÷íèõ òðàäèö³é, àäæå â êóëüòóðíîìó ïëàí³ çàãàëüíå ï³ä´ðóíòÿ ³ñíóâàëî çàâæäè. Íàñàìïåðåä íàéâàæëèâ³øîþ áóëà òà îáñòàâèíà, ùî í³ìåöüêà äåðæàâà, ÿêùî
íå âðàõîâóâàòè íåâåëèêèõ ÷óæèõ íàö³îíàëüíèõ îñêîëê³â, îá’ºäíóâàëà ëþäåé ëèøå îäí³º¿ íàö³¿.
Â Àâñòð³¿ æ îáñòàâèíè áóëè ïðÿìî ïðîòèëåæíèìè.
Ïîë³òè÷í³ ñïîãàäè ïðî âëàñíó ìèíóëó âåëè÷ òóò áóëè àáñîëþòíî â³äñóòí³ìè â îêðåìèõ íàö³é, ÿêùî íå âðàõîâóâàòè óãîðö³â. Ó áóäü-ÿêîìó ðàç³
ö³ ñïîãàäè íàëåæàëè ëèøå äî äóæå â³ääàëåíîãî ïåð³îäó ³ áóëè ñòåðò³ ÷àñîì ìàéæå îñòàòî÷íî. Ç ³íøîãî áîêó, â åïîõó, êîëè íàö³îíàëüíèé ïðèíöèï
ïî÷àâ â³ä³ãðàâàòè êîëîñàëüíó ðîëü, â îêðåìèõ ÷àñòèíàõ àâñòðî-óãîðñüêî¿
ìîíàðõ³¿ ïî÷àëè ôîðìóâàòèñÿ íàö³îíàë³ñòè÷í³ ñèëè, ïîäîëàòè ÿê³ áóëî òèì
âàæ÷å, ùî â ìåæàõ Àâñòðî-Óãîðùèíè íàñïðàâä³ ïî÷àëè óòâîðþâàòèñÿ íàö³îíàëüí³ äåðæàâè. Ïðè öüîìó âñåðåäèí³ öèõ íàö³îíàëüíèõ äåðæàâ äîì³íóþ÷à íàö³ÿ âíàñë³äîê ñâîãî ñïîð³äíåííÿ ç â³ääàëåíèìè íàö³îíàëüíèìè
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îñêîëêàìè â Àâñòð³¿ ìàëà òåïåð á³ëüø ïðèòÿãàëüíó ñèëó äëÿ öèõ îñòàíí³õ,
í³æ àâñòð³éñüê³ í³ìö³.
Íàâ³òü Â³äåíü òåïåð íå ì³ã äîâãèé ÷àñ ñïåðå÷àòèñÿ ç³ ñòîëèöÿìè ïðîâ³íö³é.
Ç òîãî ÷àñó ÿê Áóäàïåøò ñàì ñòàâ âåëèêèì öåíòðîì, ó Â³äíÿ âïåðøå ç’ÿâèâñÿ ñóïåðíèê, çàâäàííÿì ÿêîãî áóëî íå ïîñèëåííÿ ìîíàðõ³¿ â ö³ëîìó, à ëèøå
çì³öíåííÿ îäí³º¿ ç ¿¿ ÷àñòèí. Äîñèòü øâèäêî öåé ïðèêëàä ñòàëè íàñë³äóâàòè
òàêîæ Ïðàãà, à ïîò³ì Ëåìáåðã, Ëàéáàõ òà ³í. Êîëè ö³ êîëèøí³ ïðîâ³íö³éí³ ì³ñòà
ï³äíÿëèñÿ é ïåðåòâîðèëèñÿ íà íàö³îíàëüí³ öåíòðè îêðåìèõ ïðîâ³íö³é, òèì ñàìèì áóëè ñòâîðåí³ îñåðåäêè äåäàë³ á³ëüøå ³ á³ëüøå ñàìîñò³éíîãî êóëüòóðíîãî
ðîçâèòêó. Íàö³îíàëüíî-ïîë³òè÷í³ ïðàãíåííÿ òåïåð îòðèìàëè ãëèáîêó äóõîâíó
áàçó. Íàáëèæàâñÿ ìîìåíò, êîëè ðóø³éíà ñèëà îêðåìèõ íàö³é ñòàëà ñèëüí³øîþ,
í³æ ñèëà çàãàëüíèõ ³íòåðåñ³â ìîíàðõ³¿. Òèì ñàìèì âèð³øèëàñÿ äîëÿ Àâñòð³¿.
Ç ÷àñ³â ñìåðò³ Éîñèïà ²² öåé õ³ä ðîçâèòêó âèñâ³òëþâàâñÿ äóæå ÷³òêî.
Øâèäê³ñòü öüîãî ðîçâèòêó çàëåæàëà â³ä ö³ëî¿ íèçêè ÷èííèê³â, îäí³ ç ÿêèõ
áóëè çàêëàäåí³ â ñàì³é ìîíàðõ³¿, ³íø³ æ áóëè ðåçóëüòàòîì ò³º¿ çîâí³øíüî¿
ïîë³òèêè, ùî â ð³çí³ ïåð³îäè ïðîâîäèëà Àâñòð³ÿ.
Ùîá ñåðéîçíî ðîçïî÷àòè òà çàâåðøèòè áîðîòüáó çà ºäí³ñòü ö³º¿ äåðæàâè, çàëèøàëîñÿ ëèøå âåñòè âïåðòó òà íåùàäíó ïîë³òèêó öåíòðàë³çàö³¿. Äëÿ
öüîãî íàñàìïåðåä ñë³ä áóëî ïðèíöèïîâî ââåñòè ºäèíó äåðæàâíó ìîâó. Öèì
áóëî á ï³äêðåñëåíî õî÷à á ïðèíöèï ôîðìàëüíî¿ íàëåæíîñò³ äî ºäèíî¿ äåðæàâè, à àäì³í³ñòðàòèâíèì îðãàíàì áóëî á íàäàíî â ðóêè òåõí³÷íèé çàñ³á, áåç
ÿêîãî ºäèíà äåðæàâà âçàãàë³ ³ñíóâàòè íå ìîæå. Ëèøå â òàêèé ñïîñ³á ìîãëà
áóòè ñòâîðåíà ìîæëèâ³ñòü çà äîïîìîãîþ øêîëè âèõîâàòè ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó òðàäèö³¿ äåðæàâíî¿ ºäíîñò³. Çâ³ñíà ð³÷, öüîãî íå ìîæíà áóëî äîñÿãòè
ïðîòÿãîì 10 ÷è 20 ðîê³â. Òóò ïîòð³áí³ ñòîë³òòÿ. Ó ïèòàííÿõ êîëîí³çàö³¿ âçàãàë³
âèð³øóþòü íå øâèäê³ñòü òà íàòèñê, à íàïîëåãëèâ³ñòü ³ òðèâàëèé ïåð³îä.
Ñàìî ñîáîþ, ùî ïðè öüîìó íå ò³ëüêè àäì³í³ñòðóâàííÿ, à é óñå ïîë³òè÷íå êåð³âíèöòâî ïîâèííî áóëî á â³äáóâàòèñÿ â ñóö³ëüí³é ºäíîñò³.
² îñü äëÿ ìåíå òîä³ áóëî íåñê³í÷åííî ïîâ÷àëüíî êîíñòàòóâàòè, ÷îìó öüîãî
âñüîãî íå â³äáóëîñÿ àáî, êðàùå ñêàçàòè, ÷îìó âñå öå íå áóëî çðîáëåíå. Âèíóâàòöÿìè êðàõó àâñòðî-óãîðñüêî¿ ³ìïåð³¿ º ëèøå ò³, õòî âèíåí ó öüîìó íåäîãëÿä³.
Á³ëüøå í³æ áóäü-ÿêà ³íøà äåðæàâà, ñòàðà Àâñòð³ÿ çàëåæàëà â³ä êðóãîçîðó ñâî¿õ ïðàâèòåë³â. Òóò áóâ â³äñóòí³ì ôóíäàìåíò íàö³îíàëüíî¿ äåðæàâè,
ÿêà ñàìà ïî ñîá³ ìàº á³ëüøå ñèë äëÿ ñàìîçáåðåæåííÿ íàâ³òü òîä³, êîëè
êåð³âíèêè äåðæàâè îïèíÿþòüñÿ íå íà âèñîò³. Äåðæàâà ºäèíî¿ íàö³îíàëüíîñò³ ³íîä³ ïðîòÿãîì äèâíî òðèâàëèõ ïåð³îä³â ìîæå ïåðåíîñèòè ðåæèì ïîãàíîãî óïðàâë³ííÿ, íå ãèíó÷è ïðè öüîìó. ×àñòî ìîæå çäàòèñÿ, ùî â îðãàí³çì³
âæå çîâñ³ì íå çàëèøèëîñÿ í³ÿêîãî æèòòÿ, ùî â³í óæå ïîìåð ÷è â³äìèðàº, ³
ðàïòîì âèÿâëÿºòüñÿ, ùî çàñóäæåíèé íà ñìåðòü çíîâó ï³äíÿâñÿ ³ ñòàâ ïîäàâàòè îçíàêè äèâîâèæíî¿ íåñêîðåíî¿ æèòòºâîñò³.
Çîâñ³ì ³íøîþ ñïðàâîþ º òàêà äåðæàâà, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç ð³çíèõ íàðîäíîñòåé, ó æèëàõ ÿêèõ íå òå÷å îäíà é òà ñàìà êðîâ...
Äæåðåëî: Ãèòëåð À. Ìîÿ áîðüáà. – Ì. : Âèòÿçü, 2000. – Ñ. 62–63.
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Запитання для самоконтролю до розділу 2
1. У чому полягає сутність теорії суспільного договору?
2. У чому полягає сутність історикоматеріалістичної теорії?
3. У чому вбачали причину виникнення держави прихильники теорії
насильства?
4. Що таке технократія?
5. Що таке страти?
6. Де найбільш повно були реалізовані ідеї «корпоративної держави»?
7. Чим є держава за Марксом?
8. У чому полягає зміст теорії «держави загального благоденства»?
9. У чому полягає суть теорії техногенної держави?
10. У чому полягає сутність теорії правової держави?
11. Які існують різновиди теорії глобалізації?
12. Які основні засади комуністичної теорії відмирання держави?
13. Хто був прихильником теорії національної держави?
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Äåðæàâíà âëàäà
Поняття і методи здійснення державної влади  Основа державної влади
 Легітимність державної влади  Єдність, з’єднання і поділ влади

§ 1. Ïîíÿòòÿ ³ ìåòîäè çä³éñíåííÿ äåðæàâíî¿ âëàäè
Поняття влади
Влада – це здатність і можливість однієї людини нав’язувати
свою волю іншій.
Категорія здатності і можливості означає уміння, основу або
фізичну здатність здійснювати владу.
Уміння – наявність у того, хто має владу, необхідних нави
чок для її здійснення.
Наприклад, у фантастичному романі Роберта Сільверберга
«Замок лорда Валентина» про правителя говориться: «Він був
добре вихований, як і личить тому, кого від народження готують
до високого становища, хто ґрунтовно вивчав історію, законодав
ство, принципи управління й економіку і менше – літературу і
філософію»1.
Основа – наявність у того, хто має владу, опори, на яку мож
на обпертися.
Основа влади може бути економічною (особисте матеріальне
багатство), соціальною (наявність підтримки в певних соціаль
них груп), моральноідеологічною (особиста харизма лідера) або
легальною (наявність законних основ для володаря здійснювати
владу). Наприклад, економічною основою влади Рокфеллера є

1
Сильверберг Р. Замок лорда Валентина : фантастический роман / Р. Сильвер
берг ; [пер. с англ. М. Коркина]. – СПб. : Агентство «СФИНКС СПб» ; М. : Объеди
нение «ВКМЦ», 1993. – С. 348.
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його майже 100мільярдне багатство, і тому він має владу. Со
ціальною основою влади Дамдини СухеБатора була його опо
ра на мільйони монгольських пастухіваратів, які переважа
ли в Монголії на початку ХХ століття. Моральноідеологічною
основою влади генерала Шарля де Голля були його особиста
харизма і популярність у Франції як лідера французького Опо
ру. Легальною основою влади королеви Великобританії Єли
завети II є її право на престол за принципом престолонасліду
вання.
Харизма – лідерство, засноване на виключних якостях обра
ної особистості, здатної вселяти віру та ентузіазм масам.
Фізична спроможність – відсутність у того, хто має владу,
перешкод, пов’язаних зі здоров’ям, що здатні заважати цій особі
здійснювати владу.
Наприклад, 1 березня 1953 р. між 22 і 23 годиною на дачі в
Кунцево кремлівська охорона знаходить Й.В. Сталіна, який
лежав на підлозі в їдальні. О 3й годині ночі 2 березня Л.П. Бе
рія і Г.М. Маленков не допускають до Сталіна лікарів. Їх допус
тили лише о 7й годині ранку. Лікарі констатували великий
інсульт. 5 березня 1953 р. о 21й год 50 хв Сталін вмирає1.
У період із 2 березня по 5 березня він був живий і формально
управляв всією радянською імперією. Однак віддавати накази
через повний параліч не міг, а тому не мав фізичної можливості
здійснювати владу.
Основними ознаками влади є такі:
1) влада – явище соціальне, тобто суспільне;
2) влада – невід’ємний атрибут суспільства на всіх етапах його
розвитку;
3) влада може існувати й функціонувати лише в межах суспіль
них відносин;
4) здійснення влади завжди становить собою інтелектуально
вольовий процес;
5) відносини стосовно влади реалізуються в межах владовідно
син – двосторонніх відносин, одна сторона яких є владарем,
а інша – підлеглим;
6) влада завжди базується на відповідних ресурсах;
7) умовою наявності влади завжди є свідома покора об’єкта влади.

1

Данцев А. А. Правители России. ХХ век / А. А. Данцев. – Ростов н/Д : Феникс,
2000. – С. 83.– (Серия «Исторические силуэты»).

124

×ÀÑÒÈÍÀ ²². ÒÅÎÐ²ß ÄÅÐÆÀÂÈ

Структура влади. Структура влади складається з трьох еле
ментів: суб’єкта, об’єкта і ресурсів.
Суб’єкт влади – це людина чи орган, що віддає розпорядження,
нав’язуючи тим самим свою волю іншим учасникам владовідносин.
Структура суб’єкта влади складається з трьох елементів: інте
рес, воля і сила влади.
Інтерес – зацікавленість суб’єкта в отриманні влади.
Інтерес може виявлятися подвійно: влада заради влади (ха
рактерно для правління Гая Юлія Цезаря) і влада заради досяг%
нення мети (характерно для правління В. І. Леніна, що прагнув
до світової революції і побудови комунізму). Коли особа втрачає
інтерес до влади, вона, як правило, позбавляється самої влади.
Наприклад, римський принцепс Луцій Корнелій Сулла втратив
інтерес до влади і позбавився її.
Воля – здатність досягти влади.
Наприклад, Й. В. Сталін виявив незвичайну волю до вла
ди в партії і здобув її, усунувши всіх потенційних конкурентів
(Л.Д. Троцького, Г.Є. Зинов’єва, М.І. Бухаріна та ін.). Коли осо
ба втрачає волю до влади, вона, як правило, позбавляється вла
ди. Наприклад, 41й президент США Джордж Буш, позбавив
шись волі до влади, втратив владу.
Сила – здатність утримати владу.
Наприклад, 42й президент США Білл Клінтон зумів утри
мати владу у своїх руках навіть у несприятливих для себе умо
вах (скандал із Монікою Левінські). Коли особа втрачає силу своєї
влади, вона, як правило, позбавляється самої влади. Прикладом
є останній російський імператор Микола II. Виділяється три різ
новиди сили:
1) сила авторитету – особиста харизма лідера;
2) сила прямого примусу – насильство над людьми (терор);
3) ідеологічна сила – утримання влади за допомогою ідеології.
За вмінням здійснювати владу люди діляться на такі категорії:
 геніальні політики – поєднують у собі усі три елементи вла
ди. Прикладами можуть бути: Й.В. Сталін; Шарль де Голль;
Аугусто Піночет Угарте; герцоґ Ришельє; Тамерлан; Франк
лін Делано Рузвельт та ін.;
 менш обдаровані політики – сполучають у собі єдність двох
елементів влади. Прикладами можуть бути М.С. Горбачов
(інтерес і воля), Л.П. Берія (інтерес і сила), російський імпе
ратор Микола I (воля і сила);
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люди, не здатні здійснювати владу, – мають лише один еле
мент із структури влади. Прикладом може бути Л.Д. Троць
кий (інтерес).

Усе зазначене належить до так званої політичної влади, тоб
то влади як здатності суб’єктів політичної діяльності нав’язува
ти свою волю масам.
Об’єкт влади – це особа, яка відчуває на собі владний вплив
і кориться йому.
Вплив суб’єкта влади на її об’єкт забезпечується за допомо
гою відповідних ресурсів.
Ресурси влади – це ті засоби, за допомогою яких забезпечу
ється вплив на об’єкт влади відповідно до цілей суб’єкта.
Ресурси влади можуть бути утилітарними, примусовими та
нормативними.
Утилітарні ресурси – це матеріальні та інші соціальні бла
га, пов’язані з повсякденними інтересами людей (гроші).
Примусові ресурси – це заходи кримінального та адмініс
тративного впливу (вони ототожнюються з насильством).
Нормативні ресурси – це заходи впливу на внутрішній світ
людини, ціннісні орієнтації та норми поведінки людини. Норма
тивні ресурси зазвичай забезпечуються за рахунок знань.
Насильство, гроші та знання становлять найвідомішу тріаду
ресурсів влади.
Ïðèêëàä 10.1
Å. Òîôôëåð ïðî êëàñè÷íó òð³àäó ðåñóðñ³â âëàäè
Ó ïðèâàòí³é ñôåð³ áàòüêî ìîæå â³äëóïöþâàòè äèòèíó (âèêîðèñòàòè ñèëó),
çíèçèòè ñóìó, ùî âèäàºòüñÿ íà äð³áí³ âèòðàòè, ï³äêóïèòè äîëàðîì (âèêîðèñòîâóþòü ãðîø³ àáî ¿õ çàì³íþâà÷) àáî, ùî áóäå íàéåôåêòèâí³øèì, ñôîðìóâàòè äèòÿ÷³ ö³ííîñò³ òàê, ùî äèòèíà ïðàãíóëà êîðèòèñÿ. Ó ïîë³òèö³ äåðæàâà
ìîæå çàòî÷èòè äî â’ÿçíèö³ àáî ï³ääàòè òîðòóðàì äèñèäåíòà, ô³íàíñîâî ïîêàðàòè òèõ, õòî ¿¿ êðèòèêóº, é îïëàòèòè ï³äòðèìêó, âîíà ìîæå ìàí³ïóëþâàòè
ïðàâäîþ, ùîá ñòâîðèòè êîíñåíñóñ.
Ïîä³áíî âåðñòàòàì (ùî ìîæóòü ñòâîðþâàòè ùå á³ëüøå âåðñòàò³â), ñèëà,
áàãàòñòâî òà çíàííÿ, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ íàëåæíèì ÷èíîì, ìîæóòü íàäàòè
îäí³é êîìàíä³ íàäçâè÷àéíî áàãàòî äîäàòêîâèõ, á³ëüø ð³çíîìàí³òíèõ äæåðåë
âëàäè. Â³äïîâ³äíî, ÿê³ á ³íñòðóìåíòè âëàäè íå åêñïëóàòóâàëèñÿ ïðàâëÿ÷îþ
åë³òîþ àáî îêðåìèìè ëþäüìè ó ¿õ ïðèâàòíèõ âçàºìîâ³äíîñèíàõ, ñèëà, áàãàòñòâî ³ çíàííÿ çàëèøàþòüñÿ ¿¿ îñíîâíèìè âàæåëÿìè. Âîíè óòâîðþþòü òð³àäó âëàäè.
Äæåðåëî : Òîôôëåð Ý. Ìåòàìîðôîçû âëàñòè / Ýëâèí Òîôôëåð ;
[ïåð. ñ àíãë. Â. Â. Áåëîêîñêîâà è äð.]. – Ì. : ÀÑÒ, 2002. – Ñ. 35.
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При цьому знання посідають найвищий щабель серед ресурсів
влади, адже, знаючи (володіючи певною інформацією), можна зму
сити об’єкт влади абсолютно щиро виконувати волю суб’єкта влади.
Ïðèêëàä 10.2
Çíàííÿ ÿê ðåñóðñ çàáåçïå÷åííÿ íàéêðàùî¿ ðåàë³çàö³¿ áóäü-ÿêî¿ ñïðàâè
Ã³ñòü í³÷îãî íå â³äïîâ³â, ââ³÷ëèâî ïîñì³õíóâøèñü.
– Íó òî äîáðå! – Ãîñïîäàð äîìó åíåðã³éíî êèâíóâ. – ß çðîáëþ âàì óí³âåðñèòåò. Ä³éñíî íàéêðàùèé ó ñâ³ò³. Òàêèé, ùî âñ³ àõíóòü. Àëå ìàéòå íà óâàç³:
öå áóäå íå çîâñ³ì òàêèé óí³âåðñèòåò, ÿêèì ¿õ óñ³ çâèêëè áà÷èòè! Íå òèõà
çàâîäü äëÿ ïðåñòàð³ëèõ ïàñòîð³â ³ òåîëîã³â, ùî íå áà÷àòü äàë³ âëàñíîãî
íîñà ³ ç ðîêó â ð³ê âáèâàþòü â ãîëîâè ñòóäåíò³â äàâíî â³äîì³ ³ñòèíè! Í³! Çíàííÿ – ñèëà! Ãîñïîäü äàâ ëþäèí³ ðîçóì, ùîá âîíà îñÿãíóëà ñóòü ñòâîðåíèõ
Íèì ðå÷åé…
Éîãî ã³ñòü ñèä³â ³ ìîâ÷êè äèâèâñÿ íà ïðîìîâèñòîãî ãîñïîäàðÿ áóäèíêó,
÷àñ â³ä ÷àñó êèâàþ÷è àáî æ ï³äòðèìóþ÷è éîãî ïðèñòðàñíèé ñï³÷ ïîîäèíîêèìè ðåïë³êàìè. Â³í ÷èòàâ «Íîâèé îðãàíîí», á³ëüøå òîãî, â³í ïåðåïðàâèâ éîãî
ñâîºìó äåðæàâöåâ³, ³ òîé íàä³ñëàâ éîìó âåëèêîãî ëèñòà ç ðîçãîðíóòèìè êîìåíòàðÿìè ³ âèìîãîþ ïðèäáàòè ùå íå ìåíøå ï’ÿòè åêçåìïëÿð³â ö³º¿ ïðàö³.
Òàê ùî çàðàç ãîñïîäàð äîìó íå ïîâ³äîìèâ éîìó í³÷îãî íîâîãî. Àëå õàé… ßê
âèäíî, éîìó ïîòð³áíî âèñëîâèòèñÿ. Äî òîãî æ äåðæàâåöü, ñõîæå, âêîòðå
âãàäàâ ìð³þ. Ëþäèíà, ÿêà ñèä³ëà ïåðåä íèì, ÿâíî ìð³ÿëà ñòâîðèòè ùîñü,
çäàòíå ïåðåæèòè éîãî ó â³êàõ. Àëå íå ïðîñòî àáè ùî, íó ùîá ùîñü êàçàëè, à
òå, ùî ðóøèòü óïåðåä ãîëîâíå ïîðîäæåííÿ ¿¿ æèòòÿ – ïðîöåñ ï³çíàííÿ ëþäèíîþ ïðèðîäè ðå÷åé. Íó à ùî ìîãëî çðîáèòè öå êðàùå, ÿê íå ñòâîðåíèé
íåþ òà íà ¿¿ âëàñíèé ðîçñóä òà ðîçóì³ííÿ óí³âåðñèòåò?
– Òàê ÿê? – ñïèòàâ ãîñïîäàð áóäèíêó, êîëè âðåøò³-ðåøò âèñëîâèâñÿ. –
Âàø ïàí íàäàñòü ìåí³ ï³äòðèìêó çà òàêèõ óìîâ?
– Ïîâèíåí âàñ ïîâ³äîìèòè, – ñïîê³éíî â³äïîâ³â ã³ñòü, – ùî ì³é ïàí ÷èòàâ
âàø «Íîâèé îðãàíîí».
– Îñü ÿê?
– Òàê, ³ îö³íèâ éîãî äîñèòü âèñîêî. ² ñàìå âíàñë³äîê ñâîãî ïîãîäæåííÿ ç
âèñëîâëåíèìè òàì äóìêàìè â³í ³ ïðèéíÿâ ð³øåííÿ äîðó÷èòè îðãàí³çàö³þ
óí³âåðñèòåòó ñàìå âàì. Òàê ùî âè ìîæåòå ïîâí³ñòþ ðîçðàõîâóâàòè íà éîãî
ï³äòðèìêó.
– Ìì… à êë³ðèêè îðòîäîêñ³â? Âîíè íå íàâàæàòüñÿ ìåí³ çàâàæàòè?
Ã³ñòü çàñïîê³éëèâî ïðèêðèâ î÷³. Â³í íå çíàâ â³äïîâ³ä³ íà öå çàïèòàííÿ,
àëå áóâ âïåâíåíèé ó òîìó, ùî äåðæàâåöü ùîñü âèãàäàº…
Îñîáíÿê ã³ñòü çàëèøèâ äåñü ÷åðåç ãîäèíó, îáãîâîðèâøè ç ãîñïîäàðåì
áóäèíêó âñ³ äåòàë³, ùî ñïàëè éîìó íà äóìêó, ³ ì’ÿêî ïîÿñíèâøè òå, ùî ãîñïîäàðþ íà äóìêó öüîãî âå÷îðà òàê ³ íå ñïàëî, çàòå áóëè çàçäàëåã³äü ÷³òêî ïðîäóìàí³ ãîñòåì. Ñ³äàþ÷è â êàðåòó, â³í ðàïòîâî çãàäàâ ðîçìîâó, ùî â³äáóëàñÿ
ê³ëüêà ðîê³â ïîòîìó, êîëè â³í ïîáóâàâ âäîìà ç ÷åðãîâèì îñîáèñòèì çâ³òîì…
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Êîëè äåðæàâåöü êîæíîìó ç³ ñâî¿õ êîëèøí³õ ñï³âó÷í³â, ÿêèõ ç³áðàâ ó Á³ëê³íî, ïðèä³ëèâ ÷àñ çàäëÿ ïðîùàëüíî¿ îñîáèñòî¿ áåñ³äè. Òèìîô³é ïðèãàäàâ
ëèøå îäíó ¿¿ ÷àñòèíó, ñàìå êîëè ìîâà çàéøëà ïðî òå, ÿê ÿêíàéêðàùå ñïðàâó
çðîáèòè. Äåðæàâåöü òîä³ éîìó äîð³êíóâ, ùî â³í çàâæäè ñàì çà âñå áåðåòüñÿ.
– Çíàºø, Òèìîô³þ, – ç ëåãêîþ ïîñì³øêîþ ñïèòàâ â³í, – ÿê äîñÿãòè òîãî,
ùîá ïåâíà ñïðàâà áóëà çðîáëåíà ÿêíàéêðàùå?
Òèìîô³é áàãàòî çíàâ ïðî öå ³ áàãàòî ì³ã áè ðîçïîâ³ñòè, àëå… òîãî ðàçó
â³í çàïåðå÷ëèâî õèòíóâ ãîëîâîþ.
– Ïîòð³áíî çíàéòè ëþäèíó, ÿêà çíàòíà çðîáèòè ¿¿ ÿêíàéêðàùå ³… äàòè
¿é óñå äëÿ òîãî, ùîá âîíà çìîãëà ¿¿ çðîáèòè. ² âñå.
Òîä³ Òèìîô³é íå çðîçóì³â. Íó íå òå, ùîá çîâñ³ì. Çàãàëîì, ó òåîð³¿, â³í
íàâ³òü áóâ ç óñ³ì çãîäåí, àëå… Ñàìå òàê, ïîðÿä ³ñíóâàëî áàãàòî «àëå» –
êîíòðîëü, çàîõî÷åííÿ, ïîêàðàííÿ, óïðàâë³ííÿ òà âèïðàâëåííÿ ïîìèëîê òîùî.
ßê æå áåç öüîãî? Àëå îñü çàðàç, ñüîãîäí³, â³í ðàïòîâî çðîçóì³â, íàñê³ëüêè
äåðæàâåöü ìàâ ðàö³þ. ßêùî òè çíàéäåø ëþäèíó, çäàòíó çðîáèòè ÿêóñü ñïðàâó ÿêíàéêðàùå, í³÷îãî öüîãî íå ïîòð³áíî. Àí³ êîíòðîëþ, àí³ çàîõî÷åíü. Àäæå
ëþäèíà òàê âëàøòîâàíà, ùî íàéêðàùå çà âñå ðîáèòü òå, ùî ¿é ïîäîáàºòüñÿ, ïðî ùî âîíà é ñàìà ìð³º. ² ìîæëèâ³ñòü ðîáèòè öå ³ áóäå äëÿ íå¿ íàéêðàùèì çàîõî÷åííÿì. Òà é âçàãàë³ çà ìîæëèâ³ñòü çàéìàòèñÿ òèì, ïðî ùî âîíà
ìð³º, ëþäèíà ãîòîâà ùå é ïðèïëàòèòè… Òèìîô³é ïîñì³õíóâñÿ. Äåðæàâåöü
ìàâ ðàö³þ – íàòå âàì, â³äêðèòòÿ çðîáèâ!
Â³í â³äêèíóâñÿ íà ïîäóøêè êàðåòè, ùî çðóøèëà ç ì³ñöÿ, ³ ïðèêðèâ î÷³.
Äåðæàâåöü îòðèìàº ñâ³é óí³âåðñèòåò, ïðè÷îìó ñàìå òàêèé, ÿêèé õî÷å. Òîìó
ùî ó ñâ³ò³ º ëèøå îäíà ëþäèíà, çäàòíà ñòâîðèòè äëÿ íüîãî òàêèé óí³âåðñèòåò. ² ¿¿ ³ì’ÿ – ñåð Ôðåíñ³ñ Áåêîí, áàðîí Âåðóëàìñüêèé, â³êîíò Ñåíò-Îëáàíñüêèé, êîëèøí³é ëîðä-êàíöëåð, âåëèêèé ô³ëîñîô ³ â÷åíèé. ²… öÿ ëþäèíà
ñüîãîäí³ îòðèìàëà ìîæëèâ³ñòü çðîáèòè öå.
Äæåðåëî: Çëîòíèêîâ Ð. Â. Öàðü Ôåäîð. Îðåë ðàñïðàâëÿåò êðûëüÿ :
[ôàíòàñòè÷åñêèé ðîìàí] / Ð. Â. Çëîòíèêîâ. – Ì. :
ÀËÜÔÀ-ÊÍÈÃÀ, 2010 – Ñ. 101–102, 104–105.

Поняття і ознаки державної влади. Існує кілька різновидів
влади: сімейна, корпоративна, політична тощо.
Політична влада означає здатність і можливість суб’єкта
політичної діяльності нав’язувати свою волю об’єкту політики.
Різновидами політичної влади є влада партійна і влада дер
жавна (див. табл. 10.1).
Державна влада – здатність держави нав’язувати свою волю
громадянам країни.
Це визначення можна вивести з визначення самої влади.
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Таблиця 10.1. Порівняльна характеристика державної і партійної влади
Äåðæàâíà âëàäà

Ïàðò³éíà âëàäà

Óñåçàãàëüí³ñòü

Êîðïîðàòèâíà ÷àñòêîâ³ñòü

Îáîâ’ÿçêîâ³ñòü íàñòàíîâ, àæ äî
ïðèìóøåííÿ

Ìîðàëüíî-³äåîëîã³÷íà ³ìïåðàòèâí³ñòü âïëèâó

Ñóâåðåíí³ñòü

Ðåãëàìåíòîâàí³ñòü Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè

Òåðèòîð³àëüíî îðãàí³çîâàíà

Ìîæëèâ³ñòü ðåã³îíàëüíîãî àáî ì³æíàðîäíîãî
ïîøèðåííÿ âïëèâó

Ìåæà ïîâíîâàæåíü – äåðæàâíèé
Ìåæà ïîâíîâàæåíü – ñôåðà âïëèâó ³íøî¿
êîðäîí ³ ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî ïàðò³¿, ïîë³òè÷íî¿ ñèëè
Àëüòåðíàòèâíà – áåçâëàääÿ

Àëüòåðíàòèâíà – âëàäà ³íøî¿ ³äå¿, îïîçèö³ÿ

Â³äïîâ³äí³ñòü çàêîíó

Ñóá’ºêòèâíà äîö³ëüí³ñòü

Ìåòà – ñóñï³ëüí³ ñïðàâè

Ìåòà – ïåðåìîãà „íàøèõ”

Для державної влади притаманними є певні ознаки, що від
різняють її від інших різновидів політичної влади:
1) державна влада має публічний характер: вона є загальною
для всього суспільства, поширюється на всіх його членів;
2) державна влада є універсальною. Вона забезпечує вплив на
найширший спектр суспільних відносин. Це випливає з того
широкого кола внутрішніх і зовнішніх функцій, які покла
дено на державу. Усі інші види влади зачіпають більш вузь
ке коло суспільних відносин;
3) державна влада характеризується багатоманітністю ресур%
сів, які вона використовує, та засобів, на які вона спираєть
ся. Йдеться, зокрема, про економічні, силові, соціальні,
інформаційні ресурси державної влади та про засоби приму
су, переконання, рекомендації, стимулювання тощо;
4) для здійснення державної влади як влади найбільш органі
зованої необхідною є розгалужена, складна ієрархічна сис
тема органів та установ, що входять до державного механіз%
му. Діяльність саме цих органів забезпечує цілеспрямова
ність, упорядкованість та координованість діяльності
державного механізму;
5) державна влада є владою територіальною – вона виникає,
існує, функціонує та здійснюється в межах чітко окресленої
законом території;
6) одна з принципових ознак державної влади – її суверенність.
Ця влада вирізняється своїм верховенством на певній тери
торії і незалежністю в зовнішніх відносинах;
7) у часі державна влада діє безперервно і постійно.
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Методи здійснення державної влади. Державний режим
Методами здійснення державної влади називаються ті при
йоми, за допомогою яких держава нав’язує свою волю грома
дянам країни.
Арсенал методів здійснення державної влади є досить різно
манітним. Традиційно теорія держави і права розрізняє два ме
тоди здійснення державної влади – переконання і примус. Поєд
нуючись певним чином, вони супроводжують державу впродовж
усього її шляху. Сьогодні до зазначених методів додається метод
морального й матеріального стимулювання. Їх використання до
зволяє державним органам впливати на інтереси людей і тим са
мим підкорювати їх своїй волі.
Переконання – це метод активного впливу на волю і свідо
мість людини ідейноморальними засобами для формування в неї
поглядів і уявлень, заснованих на глибокому розумінні сутності
державної влади, її цілей і функцій.
Переконання має місце там, де особа, яка піддається переко
нанню, внутрішньо погоджується з протилежними доводами,
тобто коли особа подумки відзначає, що опонент має рацію.
Переконувати – означає схиляти суб’єктів до певної діяль
ності, що відповідала б їх волевиявленню, без силового тиску,
розширюючи свободу вибору. Переконання є можливим за до
помогою таких юридичних засобів, як суб’єктивні права, за
конні інтереси, пільги тощо. Переконання базується на зацікав
леності, доказах законності та доцільності свідомої поведінки,
що відповідала б нормам права і використовувалась як основ
ний метод.
До важливих форм переконання належать правовиховна ро
бота, обговорення законопроектів. У цьому сенсі великого зна
чення набувають преамбули нормативних актів, що обґрунтову
ють цілі та завдання їх прийняття.
Стимулювання – це спонукання до певних дій, яким одно
часно задовольняються інтереси суб’єкта влади.
Примус державної влади здійснюється в рамках так званого
державного примусу.
Державний примус – психологічний, матеріальний або фі
зичний (насильницький) вплив повноважних органів і посадо
вих осіб держави на особу з метою примусити її діяти з волі панів
ного суб’єкта, в інтересах держави.
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Примушувати – означає схиляти людей до певної діяльності
шляхом силового тиску (усупереч волі об’єктів влади), обмежу
ючи свободу їх вибору.
Державний примус буває двох типів – правовий і неправовий.
Правовий примус – державний примус, вид і ступінь якого
чітко визначені правовими нормами і який застосовується в про
цесуальних формах (чітких процедурах).
Для державноправового примусу характерні такі ознаки:
1) це більш жорсткий метод впливу на суб’єктів;
2) він є другорядним, тобто застосовується вже після переко
нання;
3) він реалізується в особливій процесуальній формі, що вста
новлюється в праві.
4) є не самоціллю, а засобом виправлення й перевиховання, тоб
то містить ознаки переконання правопорушника та інших
членів суспільства в необхідності виконувати правові розпо
рядження.
Прикладом державноправового примусу є кримінальна від
повідальність за скоєння навмисного вбивства.
На відміну від правового примусу неправовий примус є фор
мою державного свавілля.
Розрізняється два різновиди неправового примусу – прямий
і завуальований.
Завуальований неправовий примус полягає в тому, що ді
яльність опозиційних сил ускладнюється внаслідок різних при
чин організаційного, морального, а іноді й правового характеру.
В умовах прямого неправового примусу державна влада вза
галі не обмежується правом і спирається на методи відкритого
терору.
Ïðèêëàä 10.3
Â. Ñóõîíîñ ïðî ìåòîäè çä³éñíåííÿ äåðæàâíî¿ âëàäè â óìîâàõ äåìîêðàòè÷íîãî ðåæèìó
Îö³íþþ÷è ð³çí³ äåðæàâí³ ðåæèìè, íå ñë³ä ââàæàòè, ùî ìåòîä ïåðåêîíàííÿ õàðàêòåðíèé äëÿ äåìîêðàòè÷íèõ äåðæàâ, à äåðæàâíèé ïðèìóñ – äëÿ
òàê çâàíèõ «àíòèäåìîêðàòè÷íèõ». Îáèäâà ìåòîäè âëàñòèâ³ âñ³ì âèäàì äåðæàâíèõ ðåæèì³â ò³ºþ ÷è ³íøîþ ì³ðîþ. Ìåòîä ïåðåêîíàííÿ ÿê á³ëüø ì’ÿêèé
ìåòîä çä³éñíåííÿ äåðæàâíî¿ âëàäè äîñèòü ïîøèðåíèé ó êðà¿íàõ ç äåìîêðàòè÷íèì ðåæèìîì. Â³í âèêîðèñòîâóºòüñÿ â òèõ âèïàäêàõ, êîëè ëþäè ìîðàëüíî ãîòîâ³ ïðèéíÿòè íîâ³ ïîãëÿäè é ³äå¿. Àëå ³ äåðæàâíèé ïðèìóñ º õàðàêòåðíèì äëÿ äåìîêðàòè÷íèõ äåðæàâ. Â³í çàñòîñîâóºòüñÿ â òèõ âèïàäêàõ, êîëè
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³íäèâ³ä ïîðóøóº íîðìè ïðàâà, çàõèùåí³ ñèëîþ äåðæàâè (íàïðèêëàä, ñêîþº
çëî÷èí). ² òóò ñë³ä çâåðíóòè óâàãó íà ð³çíîâèäè äåðæàâíîãî ïðèìóñó: äåðæàâíå ñâàâ³ëëÿ ³ ïðàâîâèé ïðèìóñ, ï³ä ÿêèì ðîçóì³ºòüñÿ òîé äåðæàâíèé
ïðèìóñ, âèä ³ ì³ðà ÿêîãî âèçíà÷àþòüñÿ íîðìàìè ïðàâà ³ çàñòîñîâóþòüñÿ â
÷³òêèõ ïðîöåäóðàõ.
Â³äîìî, ùî äëÿ äåðæàâè ç äåìîêðàòè÷íèì ðåæèìîì õàðàêòåðíèì º
ïðàâîâèé ïðèìóñ. Îäíàê ó ðÿä³ âèïàäê³â ïðè çä³éñíåíí³ ñâî¿õ çîâí³øí³õ ³
âíóòð³øí³õ ôóíêö³é âîíà íå â³äìîâëÿºòüñÿ ³ â³ä äåðæàâíîãî ñâàâ³ëëÿ. Íàïðèêëàä, ç íåäàâí³õ ÷àñ³â äî äåìîêðàòè÷íèõ äåðæàâ áóëè â³äíåñåí³ Ñïîëó÷åí³ Øòàòè Àìåðèêè. Îäíàê ñüîãîäí³ îñòàíí³ âèñòóïàþòü íà ì³æíàðîäí³é
àðåí³ â ðîë³ ñâîºð³äíîãî ñâ³òîâîãî æàíäàðìà (ÿê êîëèñü Ðîñ³éñüêà ³ìïåð³ÿ
âèñòóïàëà â ðîë³ «æàíäàðìà ªâðîïè»): âòîðãíåííÿ â Ïàíàìó; áîìáàðäóâàííÿ Ë³â³¿; ó÷àñòü ó áîìáàðäóâàííÿõ ²ðàêó ³ Þãîñëàâ³¿. Ó ÑØÀ äîíåäàâíà
òàêîæ â³äì³÷àëèñÿ ïðîÿâè äåðæàâíîãî ñâàâ³ëëÿ: ìàêêàðòèçì ³ ñåãðåãàö³ÿ ó
50-õ; àðåøò àêòèâ³ñò³â àíòèâîºííîãî ðóõó, ùî âèñòóïàëè ïðîòè íåîãîëîøåíî¿ â³éíè ó Â’ºòíàì³ â 60-õ. Äëÿ óñóíåííÿ öèõ íåãàòèâíèõ ÿâèù ó äåÿêèõ
âèïàäêàõ áóëî ïîòð³áíå ñïåö³àëüíå ð³øåííÿ Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑØÀ.
Äæåðåëî : Ñóõîíîñ Â. Â. Äèíàì³êà ñó÷àñíîãî äåðæàâíî-ïîë³òè÷íîãî
ðåæèìó â Óêðà¿í³: àíòèíîì³ÿ äåìîêðàòèçìó ³ àâòîðèòàðèçìó : [ìîíîãðàô³ÿ] /
Âîëîäèìèð Â³êòîðîâè÷ Ñóõîíîñ. – Ñóìè : Óí³âåðñèòåòñüêà êíèãà,
2003. – Ñ. 38.

Сукупність прийомів та способів, за допомогою яких здійс
нюється державна влада (тобто методів здійснення державної
влади), утворює категорію державного режиму.
Залежно від того, який метод домінує, усі державні режи
ми можна поділити на лібертарні (домінують методи переко
нання), біхевіористичні (домінують методи стимулювання),
консервативні (домінує правовий державний примус) і теро
ристичні (домінує неправовий державний примус, тобто дер
жавне свавілля).
Лібертаризм передбачає невтручання держави в грома
дянські справи (насамперед, в економіку), і єдиним методом її
впливу на суспільство може бути лише переконання.
Біхевіористичний режим передбачає певне втручання держа
ви в справи суспільства за допомогою стимулювальних методів.
Цей термін має своє “історичне” коріння. Річ у тому, що біхевіо#
ризм – це напрям в американській психології та соціології, який
пропонує не цікавитися внутрішнім станом людини, а досліджу
вати зовнішні стимули та зворотні реакції. Така постановка пи
тання повинна була допомогти соціальним наукам подолати свою
“гуманітарну обмеженість” і стати більш точною.
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Консервативний режим спирається на традиції і для їх за
безпечення дуже часто використовує державний примус. Однак
в його умовах повага до традицій певним чином стає повагою до
закону, а тому домінує правовий державний примус.
Терористичний режим передбачає певну відмову від тради
цій та права. Характерна для нього боротьба з супротивниками
методами державного терору призводить до певного державного
свавілля, тобто неправового державного примусу.

§ 2. Îñíîâà äåðæàâíî¿ âëàäè
Економічна, соціальна і моральноEідеологічна основа державної
влади. Як і будьякий інший різновид влади, державна влада не
може існувати без опори на економічне та соціальне підґрунтя.
Зазначене підґрунтя є основою державної влади.
Умовно ця основа може бути економічною, соціальною та
моральноідеологічною.
Щодо соціальної основи державної влади, то саме вона забез
печує її стійкість. Державна влада функціонує у суспільстві, що
поділяється на різні класи та інші соціальні спільноти з найріз
номанітнішими інтересами. Без сильної та активно функціону
ючої державної влади вони можуть розірвати суспільство на
шматки.
Щоб цього не сталося, держава шукає підтримки в різних
верств населення. Саме вони утворюють соціальну основу держав
ної влади.
Аналізуючи економічну основу, слід зазначити, що держав
на влада насамперед заснована на владі економічній, адже в ній
у концентрованому вигляді зосереджені економічні інтереси та
потреби владного суб’єкта.
Економічною основою державної влади є майно, що знахо
диться в державній власності: національний дохід, валютний
резерв, податки тощо.
При цьому державна влада не лише спирається на зазначе
ний економічний фундамент, а й охороняє існуючі форми влас
ності, забезпечує порядок і сталість економічних відносин, за
хищає їх від свавілля та анархії.
Проте ці кроки державної влади можуть бути невдалими,
якщо в суспільстві немає довіри до держави.
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Ïðèêëàä 10.4
Ô. Ôóêóÿìà ïðî äîâ³ðó
ßê ïðàâèëî, ìè ââàæàºìî, ùî ì³í³ìàëüíèé ð³âåíü äîâ³ðè òà ÷åñíîñò³
³ñíóº çàâæäè, ³ íå çàìèñëþºìîñü íàä òèì, ùî ö³ ÿêîñò³ º íåâ³ä’ºìíèì êîìïîíåíòîì ïîâñÿêäåííîãî ãîñïîäàðñüêîãî æèòòÿ, áåç ÿêèõ åêîíîì³êà íå çìîæå
íîðìàëüíî ôóíêö³îíóâàòè. Íàïðèêëàä, ÷îìó â ÑØÀ ëþäè çäåá³ëüøîãî íå
çàëèøàþòü ðåñòîðàí àáî òàêñ³, íå ñïëàòèâøè ðàõóíîê, ³ íå â³äìîâëÿþòüñÿ
äîäàòè äî âàðòîñò³ îá³äó ï’ÿòíàäöÿòü â³äñîòê³â ÷àéîâèõ? Ëþäèíà, ùî íå
ñïëàòèëà ðàõóíîê, â÷èíÿº ïðîòèïðàâíå ä³ÿííÿ, ³, çâ³ñíî, ó ïåâíèõ âèïàäêàõ
ëþäè îñòåð³ãàþòüñÿ òàê â÷èíÿòè ï³ä ñòðàõîì ïîêàðàííÿ. Àëå ÿêáè âîíè ìàëè
ñîá³ çà ìåòó, ÿê ñòâåðäæóþòü åêîíîì³ñòè, çàáåçïå÷èòè ìàêñèìàëüíå çðîñòàííÿ âëàñíèõ ïðèáóòê³â, íå áåðó÷è äî óâàãè íååêîíîì³÷í³ ÷èííèêè (ïðèñòîéí³ñòü ÷è ìîðàëüí³ ì³ðêóâàííÿ), òîä³ êîæíîãî ðàçó, çàõîäÿ÷è äî ðåñòîðàíó ÷è ñ³äàþ÷è â òàêñ³, âîíè ïîâèíí³ áóëè á îö³íþâàòè ìîæëèâ³ñòü âèñëèçíóòè, íå çàïëàòèâøè îô³ö³àíòó àáî òàêñèñòó. ßêùî âèòðàòè îáìàíó (ñîðîì
àáî íàâ³òü þðèäè÷íà â³äïîâ³äàëüí³ñòü) ïåðåâèùóþòü ìîæëèâó âèãîäó (äàðìîâèé îá³ä), òîä³ ëþäèíà áóäå ïîâîäèòèñÿ ÷åñíî; ó ³íøîìó æ âèïàäêó âîíà
áóäå ïðàãíóòè âòåêòè íå çàïëàòèâøè. ßêùî òàêèé îáìàí îòðèìàº øèðîêå
ðîçïîâñþäæåííÿ, ãîñïîäàð³ áóäóòü çìóøåí³ íåñòè äîäàòêîâ³ âèòðàòè: íàïðèêëàä, ïîñòàâèòè íà âèõîä³ øâåéöàðà, ùîá íå âèïóñêàâ êë³ºíò³â, ÿê³ íå
ñïëàòèëè ðàõóíîê, àáî æ âèìàãàòè ïåðåäîïëàòó. ² ÿêùî çàçâè÷àé âîíè íå
ðîáëÿòü öüîãî, îòæå, ó ñóñï³ëüñòâ³ ³ñíóº ïåâíèé ð³âåíü ÷åñíîñò³, ùî ï³äòðèìóºòüñÿ çàâäÿêè ïåâíèì ³ñíóþ÷èì óñòîÿì òà çâè÷àÿì, à íå ëèøå íà îñíîâ³
ðàö³îíàëüíèõ ðîçðàõóíê³â.
Äæåðåëî : Ôóêóÿìà Ô. Äîâåðèå. Ñîöèàëüíûå äîáðîäåòåëè
è ñîçäàíèå áëàãîñîñòîÿíèÿ / Ô. Ôóêóÿìà // Íîâàÿ ïîñòèíäóñòðèàëüíàÿ
âîëíà íà Çàïàäå. Àíòîëîãèÿ / [ðåä. Â. Ë. Èíîçåìöåâ]. –
Ì. : Academia, 1996. – Ñ. 147.

Зазначена довіра може існувати лише за умови наявності пев
ної морально#ідеологічної основи державної влади, тобто тих
уявлень у суспільстві про державну владу як зразково мораль
ну, навіть якщо це не відповідає дійсності.
Ця основа забезпечується панівною в суспільстві ідеологією.
Державна влада й ідеологія. Державна влада, що спирається
лише на насильство і примус, неміцна і недовговічна. Тому вона
об’єктивно потребує ідеології.
Ідеологія – система ідей, тісно пов’язаних з інтересом панів
ного суб’єкта.
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Є два головні різновиди ідеологій:
1) релігійна – заснована на релігійних вченнях і міфах (іслам в
Ірані й Афганістані; синтоїзм у Японії);
2) світська – заснована на панівних у суспільстві теоріях і спря
мована на досягнення певних міфічних ідеалів (світле кому
ністичне майбутнє, велика американська мрія).
Вимога відмови від ідеології (деідеологізація) як перепони
на шляху до раціональнопрагматичної поведінки, яка орієнто
вана на реальні інтереси та достовірні факти, а не на цінності й
утопічні прожекти, є неприпустимою. Річ у тому, що концепція
деідеологізації сама страждає утопізмом, адже відмова від ідео
логії може бути лише частково умовною. Найчастіше мова фак
тично йде про відмову від однієї ідеології на користь іншої, що
ледьледь стала модною.
Так, відмова від комуністичної ідеології на пострадянському
просторі призвела до формування там ідеології поклоніння пе
ред цінностями Заходу – вільною конкуренцією та ринком без
державного втручання тощо. Умовно цю ідеологію можна назва
ти ідеологією західнізму.
Ця ідеологія також має свій ідеологічний апарат.
Ïðèêëàä 10.5
Î. Ç³íîâ’ºâ ïðî ³äåîëîã³÷íèé àïàðàò çàõ³äí³çìó
Â ³äåîëîã³¿ çàõ³äí³çìó ìîæíà âèä³ëèòè òðè ð³âí³ – åë³òàðíèé, ïðîïàãàíäèñòñüêî-ïðîñâ³òíèöüêèé òà ïîáóòîâèé. Ïåðøèé ð³âåíü óòâîðþþòü òâîðè,
ùî ïðåòåíäóþòü íà íàóêîâ³ñòü, â³äñóòí³ñòü ³äåîëîã³¿, òâîð÷³ñòü. Òóò ä³éñíî
â³äáóâàþòüñÿ ³ íàóêîâ³ â³äêðèòòÿ – ³äåîëîã³ÿ âèêîðèñòîâóº ñîêè íàóêè. ²äåîëîã³ÿ òóò îäÿãàºòüñÿ ó ôîðìó âèñîêîãî ïðîôåñ³îíàë³çìó. Ïðîôåñ³éíèé ð³âåíü ñòîñîâíî îêðåìèõ ïðîáëåì, êîíêðåòíèõ äåòàëåé, åðóäîâàíîñò³ òà ôîðìàëüíîãî àïàðàòó òóò º äîñèòü âèñîêèì. Ïðîòå â³í ïîºäíóºòüñÿ ç áàíàëüí³ñòþ
âèñíîâê³â, ç ³ãíîðóâàííÿì îá’ºêòèâíèõ çàêîí³â ñîö³àëüíîãî áóòòÿ, ³ç çàáîáîíàìè òà óïåðåäæåííÿì.
Äðóãèé ð³âåíü óòâîðþþòü âåëèêà ê³ëüê³ñòü êíèæîê, ñòàòåé, ëåêö³é òà
äîïîâ³äåé øèðîêîãî êîëà ñïåö³àë³ñò³â, ùî çàéíÿò³ íàâ÷àííÿì ñòóäåíò³â,
âèñòóïàìè íà êîíôåðåíö³ÿõ, ïîïóëÿðèçàö³ºþ òà ïðîïàãóâàííÿì ³äåé, æóðíàë³ñòèêîþ. ² òðåò³é ð³âåíü óòâîðþþòü çàñîáè ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî òàê
÷è ³íàêøå ìîãëè áóòè íîñ³ÿìè ³äåîëîã³¿, – ô³ëüìè, ðîìàíè, òåëåâ³ç³éí³ ïåðåäà÷³, øê³ëüí³ óðîêè, ïîâñÿêäåííà ïðîïàãàíäà ³ íàâ³òü ðåêëàìà.
Ð³çíèöÿ ì³æ çàçíà÷åíèìè ð³âíÿìè º íàñò³ëüêè çíà÷íîþ íà ïåðøèé ïîãëÿä, ùî ³äåîëîãè âèùîãî ð³âíÿ í³êîëè íå âèçíàþòü ñåáå âèííèìè â òîìó, ùî
âîíè âèêîíóþòü ñï³ëüíó ñïðàâó ñï³ëüíî ç ³äåîëîãàìè íèæ÷îãî ð³âíÿ. Îäíàê
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âîíè âèêîíóþòü ñï³ëüíó ñïðàâó. Òóò ìàº ì³ñöå ïîä³ë ïðàö³ â ³íòåðåñàõ âèêîíàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ôóíêö³é ³äåîëîã³÷íî¿ ñôåðè. Îäíà ð³÷ – ðîçðîáëÿòè
ðàô³íîâàíó ³äåîëîã³÷íó ³äåþ ç óðàõóâàííÿì ñòàíó íàóêè, ñóñï³ëüíî¿ ñâ³äîìîñò³, ïîë³òè÷íî¿ òà åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿, ³íøà – äîíîñèòè öþ ³äåþ äî ðîçóìó îáèâàòåë³â, íàäàþ÷è ¿é äåùî ïðèì³òèâíîãî âèãëÿäó.
Òàêèé “âåðòèêàëüíèé” ðîçïîä³ë ôóíêö³é ìàâ ì³ñöå ³ â ³äåîëîã³¿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. Àðèñòîêðàòè ¿¿, ÿêèì áóëî äîçâîëåíî áóòè çàïàí³áðàòà ç çàõ³äíèìè êîëåãàìè ïî ïðîôåñ³¿, ç ïðåçèðñòâîì ñòàâèëèñÿ äî ðÿäîâèõ ïðîïàãàíäèñò³â, ùî ëàÿëè îñòàíí³ìè ñëîâàìè çàõ³äíèõ êîëåã ðàäÿíñüêèõ ³äåîëîã³÷íèõ àðèñòîêðàò³â. Îäíàê ðÿäîâ³ ïðîïàãàíäèñòè ëèøå ðîçêðèâàëè ñóòü òîãî,
ùî ñêëàäàëè àðèñòîêðàòè ìàðêñèçìó-ëåí³í³çìó. ßê ïðî êîìóí³ñòè÷íó ³äåîëîã³þ íå ìîæíà ñóäèòè ëèøå çà òâîðàìè Ìàðêñà, Åíãåëüñà, Ïëåõàíîâà,
Ëåí³íà òà ³íøèõ âèäàòíèõ òåîðåòèê³â ìàðêñèçìó, à ïîòð³áíî ñïóñòèòèñÿ íà
ð³âåíü, ÿêèé ïðèçíà÷åíèé äëÿ ìàñîâîãî ñïîæèâà÷à, òàê ³ â àíàë³ç³ ³äåîëîã³¿
çàõ³äí³çìó, ñë³ä áðàòè äî óâàãè íå ëèøå åë³òàðíèé, à é ïðèì³òèâíèé ð³âåíü
ñïîæèâàííÿ.
Äæåðåëî: Çèíîâüåâ À. À. Íà ïóòè ê ñâåðõîáùåñòâó / À. À. Çèíîâüåâ. –
Ì. : Öåíòðïîëèãðàô, 2000. – Ñ. 366–367.

§ 3. Ëåã³òèìí³ñòü äåðæàâíî¿ âëàäè
Поняття і класифікація легітимності. Будьяка влада поєднує в
собі два начала – примушування до дій та узаконення права на
таке примушування – легітимність.
Термін “легітимність” виник на початку ХІХ століття у
Франції для характеристики державної влади як влади закон
ної. Проте впродовж тривалого часу обсяг змісту цього терміна
значно розширився. Легітимність стала означати не тільки за
конність походження та способу отримання влади, а й такий стан
влади, коли громадяни (піддані) держави визнають (згодні, пе
реконані) право зазначеної влади вказувати їм той чи інший спо
сіб поведінки. Із зазначеного також випливало, що існуючі дер
жавні інститути принаймні були не гіршими, ніж будьякі інші
можливі інститути, і тому їм слід коритися.
Сучасне розуміння легітимності поєднало не лише моральний
момент легітимності (переживання людей з приводу дії інститу
тів державної влади), а й законність формування зазначених ор
ганів, тобто їх утворення відповідно до процедури, передбаченої
правовими нормами.
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Легітимність – це прийняття населенням країни законної
влади, а також визнання її права управляти соціальними про
цесами, готовність їй підкорятися.
Є три класифікації форм легітимності: за мотивами підпоряд
кування владі, за організаторами та за визнанням.
Так, за мотивами підпорядкування владі легітимність може
бути традиційною, легальною або харизматичною, за організато%
рами – народною, зовнішньою та внутрішньою, за визнанням –
ліберальнодемократичною та прагматичною.
Ліберально#демократична форма легітимності полягає у
визнанні влади, що сформувалася в результаті демократичних
процедур.
Прагматична форма легітимності надає перевагу владі не
стільки виборній, скільки здатній оволодіти складною ситуацією
й підтримати суспільний порядок.
Народна легітимність – це визнання суспільством право
мочності правлячої еліти, що може бути закріпленою як ідеоло
гією чи традиціями, так і конституцією й виборами.
Зовнішня легітимність – це визнання державної влади
окремої країни з боку інших держав, міжнародних організацій
та тих впливових верств, що формують міжнародну суспільну
думку.
Внутрішня легітимність, або легітимність для себе, – це
те коло уявлень, яким держава виправдовує свою владу та захо
ди для її утримання.
Традиційна легітимність виникає завдяки звичаям,
звичці коритися владі, вірі в непорушність та святість здавна

Таблиця 10.2. Форми легітимності
Çà ìîòèâàìè
ï³äïîðÿäêóâàííÿ âëàä³

Òðàäèö³éíà
Ëåãàëüíà
Õàðèçìàòè÷íà
Íàðîäíà

Ôîðìè ëåã³òèìíîñò³

Çà îðãàí³çàòîðàìè

Çîâí³øíÿ

Çà âèçíàííÿì

Ë³áåðàëüíîäåìîêðàòè÷íà

Âíóòð³øíÿ

Ïðàãìàòè÷íà
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існуючих порядків. Традиційне панування характерне для мо
нархії. Суттєва сила традиції призводить до того, що люди знову
й знову відновлюють відносини влади та підпорядкування впро
довж багатьох поколінь. За своєю мотивацією традиційна легі
тимність значною мірою подібна до відносин у патріархальній
родині, що заснована на безперечній покорі старшим та на осо
бистому, неофіційному характері взаємовідносин. Влада тради
цій є такою, що коли лідери порушують її, вони можуть втрати
ти легітимність в очах народних мас. У цьому сенсі державна
влада жорстко обмежена тією самою традицією, що й надає їй
легітимності. Традиційна легітимність відрізняється особливою
стійкістю. Тому, як вважають, для стабільності демократії ко
рисним є збереження спадкоємного монарха, що підкріплює ав
торитет держави багатовіковими традиціями шанування влади.
Легальна, або раціонально#правова, легітимність заснова
на на добровільному визнанні встановлених правових норм, спря
мованих на врегулювання відносин владипідпорядкування. Най
більш розвиненим типом цієї форми легітимності є конституцій
на держава, у якій неупереджені норми чітко визначають прави
ла її функціонування. З іншого боку, ці норми є відкритими для
змін, для чого існують встановлені законом процедури. У систе
мах подібної форми влада держави легітимізується своєрідним
“царством закону”, і для обґрунтування своєї влади правлячі вер
стви зазвичай звертаються до чинного законодавства (консти
туції).
Харизматична легітимність заснована на вірі народу в над
звичайні якості керівника, якими він наділений Богом, тобто віра
в його харизму. Тому він іноді навіть обожнюється, створюється
культ його особи. Харизматична влада є відносно нестабільною
порівняно з традиційною або легальною. Харизма міцно пов’я
зана з якостями особи, тоді як традиція і закон є фактами суспіль
ного життя. Харизматичний спосіб легітимації часто викорис
товується в епохи революційних змін, коли нова влада для ви
знання населенням не може спиратися на авторитет традицій або
ж демократично виражену волю більшості. У такому разі свідо
мо культивується велич самої особи вождя, авторитет якого освя
чує інститути влади, сприяє їх визнанню та прийняттю населен
ням. Харизматична легітимність базується на емоційних, особис
тісних відносинах вождя і мас.
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Ïðèêëàä 10.6
Î. Ç³íîâ’ºâ ïðî ëåã³òèìàö³þ äåðæàâíî¿ âëàäè
...ñóòí³ñòü ëåã³òèìàö³¿ ïîëÿãàº ñàìå â ¿¿ ôîðìàëüíîñò³. À çàâäàííÿ ö³º¿
ôîðìàëüíîñò³ ïîëÿãàº â òîìó, ùîá íàâ’ÿçàòè ëþäÿì óñâ³äîìëåííÿ íåïîðóøíîñò³ âëàäè ³ êàðàíîñò³ çà íåïîêîðó ¿é. Óçàêîíþâàííÿ âëàäè º ñïîñîáîì óñâ³äîìëåííÿ ñóñï³ëüñòâîì ¿¿ ñèëè òà ïðàâà íà íàñèëüñòâî, âèçíàííÿ ÷èííèêà
âëàäè ÿê òàêîãî, ùî çíàõîäèòüñÿ íàä ï³äâëàäíèì. ²äåÿ æ âëàäè ÿê çàõèñíèêà
ï³äâëàäíîãî º ÿâèùåì ³äåîëîã³÷íèì ³ â³äòâîðåíèì â³ä öüîãî çàâäàííÿ ëåã³òèìàö³¿ âëàäè. Íå âèïàäêîâî, ïîâòîðþþ, ùî íàâ³òü ôàêòè÷íî ñèëüí³ ïðàâèòåë³
òà ðåæèìè (íå ãîâîðÿ÷è âæå ïðî ñëàáê³) ïðàãíóëè òà ïðàãíóòü ÿêîñü óçàêîíèòè ñâîþ âëàäó àáî îáïåðòèñÿ íà ÿêóñü âæå óçàêîíåíó âèäèì³ñòü âëàäè. ßêîþ
á íå áóëà êîíñòèòóö³ÿ, ïðèéíÿòà â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³ ó 1936 ðîö³, âîíà âèêîíàëà ñâîº ³ñòîðè÷íå ïðèçíà÷åííÿ, à ñàìå – çðîáèëà ðàäÿíñüêó äåðæàâí³ñòü
ëåã³òèìíîþ â î÷àõ âñ³º¿ ïëàíåòè. Çáåðåæåííÿ ìîíàðõ³¿ ÿê åëåìåíòà âëàäè â
äåìîêðàòè÷íèõ êðà¿íàõ çíà÷íîþ ì³ðîþ º çàñîáîì ¿¿ ëåã³òèìàö³¿, à íå âèçíàííÿì ìîíàðõ³¿ ÿê íåîáõ³äíîãî åëåìåíòà äåìîêðàò³¿, ÿêèì âîíà íå º.
Ç ö³º¿ ïîçèö³¿ áóäü-ÿê³ âèêðèòòÿ âèáîðíèõ ïðîöåäóð ÿê ïîêàçîâèõ, ñóòî
ôîðìàëüíèõ, òàêèõ, ùî íå çì³íþþòü ³ñíóþ÷îãî ñòàíîâèùà, øàõðàéñüêèõ,
ô³êòèâíèõ òîùî, ïîçáàâëåí³ ñîö³îëîã³÷íîãî ñåíñó. ßêèìè á áåçâëàäíèìè íå
çäàâàëèñÿ âèáîðí³ óñòàíîâè âëàäè ³ ÿêèìè á íå áóëè âèáîðè, âîíè ñàìèì
ôàêòîì çä³éñíåííÿ òà ³ñíóâàííÿ âèêîíóþòü ñâîþ ãîëîâíó ôóíêö³þ – ôóíêö³þ ëåã³òèìàö³¿ âëàäè ÿê äåðæàâíî¿. Îñòàííÿ ïîâèííà âèãëÿäàòè â î÷àõ ñóñï³ëüñòâà ÿê çàêîííà, à çàêîíí³ñòü çà ñâîºþ ñóòí³ñòþ º ôîðìàëüíîþ. ² âëàäà ïðè öüîìó ïîâèííà óñâ³äîìëþâàòè ñåáå ñàìå ôîðìàëüíî çàêîííîþ. ßêùî
æ öüîãî íåìàº, òî âëàäà íå º äåðæàâíîþ.
×îìó âëàäà ïîâèííà áóòè óçàêîíåíà? Àäæå æ íå çàðàäè ñëîâà “äåðæàâíà”?! Ïîòðåáà âëàäè â óçàêîíåíí³ âèíèêàº íå çàâæäè, à ëèøå çà ïåâíèõ
óìîâ, à ñàìå òîä³, êîëè ëþäñüêå ñóñï³ëüñòâî ðîçðîñòàºòüñÿ, óñêëàäíþºòüñÿ ³ ðîçøèðÿºòüñÿ â ïðîñòîð³ íàñò³ëüêè, ùî ëèøå îäíèìè çàõîäàìè íàñèëüñòâà óòðèìàòè âëàäó íàä íèì òà çáåðåãòè ºäí³ñòü ñàìî¿ âëàäè äåäàë³ ñòàº
íåìîæëèâèì. Ïîòð³áíî âèíàéòè òà âáèòè â ãîëîâè ëþäåé ³äåþ, íåíà÷åáòî
âëàäà ïîõîäèòü â³ä ÿêèõîñü íàäëþäñüêèõ ñèë àáî ïðèíàéìí³ â³ä ñèë ïîçà
äàíîãî ñóñï³ëüñòâà (áîã, ñòàðîäàâí³ ïðàâèòåë³), à â ðàç³ âèáîðíî¿ âëàäè –
âèõîäèòü â³ä ïåâíîãî íàðîäó, áóäó÷è âò³ëåííÿì éîãî âîë³. Öèì ñèëàì íàäàâàëè ðîëü çàñíîâíèê³â ÿêîãîñü çàêîíó, à â ðàç³ âèáîðíî¿ âëàäè çîáðàæóþòü
íàðîä, ùî ñòî¿òü íàä êîæíîþ îêðåìîþ ëþäèíîþ, íåìîâ âèùà ñèëà, òâîðåöü öüîãî çàêîíó. Çàâäÿêè öüîìó âèíàõîäó íåâèêîíàííÿ ðîçïîðÿäæåíü
âëàäè ³ áóäü-ÿêèé çàìàõ íà íå¿ ñòàëè ðîçãëÿäàòèñÿ íå ÿê âèñòóï ïðîòè êîíêðåòíèõ îñ³á ïðè âëàä³ òà êîíêðåòíèõ ïðîÿâ³â âëàäè, à ïðîòè çíåîñîáëåíîãî
òà íàäëþäñüêîãî çàêîíó. Çàì³íà ³äå¿ áîæåñòâåííî¿ âëàäè íà ³äåþ íàðîäó ÿê
íà äæåðåëî âëàäè áóëà ëèøå çì³íîþ ôîðìè ëåã³òèìàö³¿ âëàäè.
Äæåðåëî: Çèíîâüåâ À. À. Íà ïóòè ê ñâåðõîáùåñòâó / À. À. Çèíîâüåâ. –
Ì. : ÇÀÎ Èçä-âî “Öåíòðïîëèãðàô”, 2000. – Ñ. 202–203.
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Легальність. Юридичним виразом легітимності влади слу
жить її легальність.
Легальність – нормативність, здатність втілюватися в нор
мах права, обмежуватися законом, функціонувати в рамках
законності.
Право є найефективнішим механізмом здійснення державної
влади внаслідок наявних лише в нього характерних ознак:
 відкритість, гласність використовуваних правом норм, за
конів;
 різноманітність застосовуваних в рамках права санкцій, що
дозволяє вибрати найдоцільніші способи регламентації сус
пільного життя;
 право будує ієрархію відповідальності, чітко поділяючи пра
ва й обов’язки учасників правовідносин;
 відносна стабільність правових норм, малий ступінь їх залеж
ності від свавілля та власних особливостей носіїв влади;
 досить жорстка фіксація в правових нормах прав та обов’яз
ків учасників суспільних відносин, що вносить у їх діяль
ність необхідні для влади якості чіткості та визначеності.
Поняття і класифікація узурпації. Нелегітимна влада визна
ється узурпаторською.
Узурпація – насильницьке протизаконне захоплення влади
будьякою особою або групою осіб, а також присвоєння собі
чужих владних повноважень.
Є два варіанти класифікації узурпації. Перший пов’язаний
зі способом узурпації, другий – з її метою (див. табл. 10.3).
За способом узурпація виражається у терористичній та нена
сильницькій формі.
Щодо класифікації за метою встановлення, то узурпація
може бути деструктивною і конструктивною.
Терористична форма передбачає насильницьке протизакон
не захоплення влади.
Як приклад можна навести ситуацію в Чилі, де 11 вересня
1973 р. в умовах гострої соціальнополітичної кризи стався вій
ськовий переворот. Це був не звичайний заколот гарнізону, а доб
ре спланована військова операція, центром якої було здійснення
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Таблиця 10.3. Класифікація узурпації
Çà ñïîñîáîì
Âèäè óçóðïàö³¿
Çà ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ

Òåðîðèñòè÷íà
Íåíàñèëüíèöüêà
Äåñòðóêòèâíà
Êîíñòðóêòèâíà

комбінованої атаки за допомогою авіації, артилерії і піхоти. За
цими діями відчувалася рука висококваліфікованого військово
го фахівця, який методично й холоднокровно здійснював усі не
обхідні підготовчі кроки. Армія відразу ж зайняла всі державні
й урядові установи. Було вжито певних заходів, щоб перешко
дити виступу будьяких регулярних військових частин на захист
законного уряду. Усі офіцери, що відмовилися підтримати путч,
були розстріляні. Під час операції військові зуміли блискуче
проявити всі свої навички. Зокрема, авіація продемонструвала
такий високий клас бомбометання, руйнуючи президентський
палац, що це стало несподіваним для самого глави заколоту.
У ході цих бойових дій вбито конституційно обраного прези
дента Чилі Сальвадоре Альєнде, заарештовано й знищено тисячі
мирних жителів. До влади в Чилі прийшла військова хунта на
чолі з генералом Аугусто Піночетом Угарте.
На відміну від терористичної ненасильницька форма узур
пації виражається в присвоєнні чужих владних повноважень.
У зв’язку з цим досить цікавим є приклад А. Гітлера. Річ у
тому, що погляди, які пропагують його прихід до влади як закон
ний, без будьякого натяку на узурпацію, на нашу думку, не від
повідають дійсності. Так, звісно, НСДАП на виборах 1932 року
отримала 230 депутатських місць, тоді як інші партії – лише
145 мандатів. Однак це нічого не доводить, адже лідерами партії,
крім А. Гітлера, були Г. Штрассер та Е. Рем. Хто з них найістотні
ше вплинув на виборців, сьогодні сказати важко. Проте той факт,
що призначення під тиском провідних підприємців Німеччини,
рейхспрезидентом П. фон Гінденбургом А. Гітлера рейхсканцле
ром виявилося вдалим, не викликає сумнівів. За часів виконання
останнім обов’язків голови уряду в Німеччині ліквідовано безро
біття, підвищено рівень життя широких мас та рівень охорони
здоров’я, запроваджено класовий мир між працею та капіталом,
якісна освіта стала доступною. Цілеспрямована політика сприян
ня материнству та дитинству виражалася в таких заходах, як
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шлюбна позичка, турбота про вагітних, надання їм найкращих
санаторіїв у мальовничих куточках Німеччини, створення груп
підтримки жінок тощо. Проте після смерті П. Гінденбурга А. Гіт
лер присвоїв собі повноваження рейхспрезидента, оголосивши
себе фюрером німецької нації. Ніхто ніколи не обирав А. Гітлера
главою держави, а отже, у 1934 р. відбулася саме узурпація вла
ди у формі присвоєння чужих владних повноважень.
Деструктивна узурпація спрямована на обмеження демо
кратичних засад політичного життя, політичного плюралізму
тощо (див. приклад 5.6). Її прикладом також є “військова рево
люція” травня 1961 р. в Республіці Корея на чолі з Пак Чжон Хі.
Хунта ввела військовий стан, розпустила Національні Збори,
закрила багато газет та журналів. Країною стала управляти Вища
рада державної реконструкції, що складалася з 32 офіцерів. Пак
Чжон Хі вважав, що економічний добробут в умовах Азії мож
ливий лише на базі тоталітаризму з його обмеженням демокра
тичних засад на користь економічному розвитку. Саме тому він
розправився з опозицією, частину представників якої розстріля
ли, а близько 20 тисяч кинули до в’язниці1.
Ïðèêëàä 10.7
Ïðåàìáóëà òà ïåðø³ 8 ïóíêò³â ïîñòàíîâè ¹ 1 Äåðæàâíîãî êîì³òåòó
ç íàäçâè÷àéíîãî ñòàíó â ÑÐÑÐ
Ç ìåòîþ çàõèñòó æèòòºâî âàæëèâèõ ³íòåðåñ³â íàðîä³â òà ãðîìàäÿí Ñîþçó ÐÑÐ, íåçàëåæíîñò³ é òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ëîñò³ êðà¿íè, â³äíîâëåííÿ çàêîííîñò³ é ïðàâîïîðÿäêó, ñòàá³ë³çàö³¿ ñèòóàö³¿, ïîäîëàííÿ íàéòÿæ÷î¿ êðèçè, íåäîïóùåííÿ õàîñó, àíàðõ³¿ òà áðàòîâáèâ÷î¿ ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè Äåðæàâíèé
êîì³òåò ç íàäçâè÷àéíîãî ñòàíó â ÑÐÑÐ ïîñòàíîâëÿº:
1. Óñ³ì îðãàíàì âëàäè é óïðàâë³ííÿ Ñîþçó ÐÑÐ, ñîþçíèõ òà àâòîíîìíèõ ðåñïóáë³ê, êðà¿â, îáëàñòåé, ì³ñò, ðàéîí³â, ñåëèù òà ñ³ë çàáåçïå÷èòè
íåóõèëüíå äîòðèìàííÿ ðåæèìó íàäçâè÷àéíîãî ñòàíó â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Ñîþçó ÐÑÐ «Ïðî ïðàâîâèé ðåæèì íàäçâè÷àéíîãî ñòàíó» òà ïîñòàíîâ
ÄÊÍÇ ÑÐÑÐ. Ó ðàç³ íåñïðîìîæíîñò³ çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ öüîãî ðåæèìó,
ïîâíîâàæåííÿ â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â âëàäè é óïðàâë³ííÿ ïðèçóïèíÿþòüñÿ, à
çä³éñíåííÿ ¿õí³õ ôóíêö³é ïîêëàäàºòüñÿ íà îñ³á, ñïåö³àëüíî óïîâíîâàæåíèõ ÄÊÍÑ ÑÐÑÐ.
2. Íåãàéíî ðîçôîðìóâàòè ñòðóêòóðè âëàäè é óïðàâë³ííÿ, âîºí³çîâàí³
ôîðìóâàííÿ, ùî ä³þòü âñóïåðå÷ Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ òà çàêîíàì ÑÐÑÐ.

1

Вагман И. Я. 100 знаменитых тиранов / Вагман И. Я., Вукина Н. В., Мирошни
кова В. В. – Х. : Фолио, 2003. – С. 364.
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3. Ââàæàòè íàäàë³ íåä³éñíèìè çàêîíè òà ð³øåííÿ îðãàí³â âëàäè é óïðàâë³ííÿ, ùî ñóïåðå÷àòü Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ òà çàêîíàì ÑÐÑÐ.
4. Ïðèçóïèíèòè ä³ÿëüí³ñòü ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é
òà ìàñîâèõ ðóõ³â, ùî çàâàæàþòü íîðìàë³çàö³¿ îáñòàíîâêè.
5. Ó çâ’ÿçêó ç òèì ùî Äåðæàâíèé êîì³òåò ç íàäçâè÷àéíîãî ñòàíó â ÑÐÑÐ
òèì÷àñîâî áåðå íà ñåáå ôóíêö³¿ Ðàäè Áåçïåêè ÑÐÑÐ, ä³ÿëüí³ñòü îñòàííüî¿
ïðèçóïèíÿºòüñÿ.
6. Ãðîìàäÿíàì, óñòàíîâàì ³ îðãàí³çàö³ÿì íåãàéíî çäàòè âñ³ âèäè âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿, áîºïðèïàñ³â, âèáóõîâèõ ðå÷îâèí, â³éñüêîâî¿ òåõí³êè òà îáëàäíàííÿ, ùî íåçàêîííî â íèõ çáåð³ãàþòüñÿ. ÌÂÑ, ÊÄÁ òà Ì³í³ñòåðñòâó îáîðîíè ÑÐÑÐ çàáåçïå÷èòè æîðñòêå âèêîíàííÿ çàçíà÷åíî¿ âèìîãè. Ó ðàç³ â³äìîâè – âèëó÷àòè ¿õ ó ïðèìóñîâîìó ïîðÿäêó ç ïðèòÿãíåííÿì ïîðóøíèê³â äî ñóâîðî¿ êðèì³íàëüíî¿ é àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³.
7. Ïðîêóðàòóð³, ÌÂÑ, ÊÄÁ òà Ì³í³ñòåðñòâó îáîðîíè ÑÐÑÐ îðãàí³çóâàòè
åôåêòèâíó âçàºìîä³þ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ³ Çáðîéíèõ Ñèë ç ïðèâîäó
çàáåçïå÷åííÿ îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó òà áåçïåêè äåðæàâè, ñóñï³ëüñòâà ³ ãðîìàäÿí â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó ÑÐÑÐ «Ïðî ïðàâîâèé ðåæèì íàäçâè÷àéíîãî ñòàíó» òà ïîñòàíîâ ÄÊÍÑ ÑÐÑÐ.
Ïðîâåäåííÿ ì³òèíã³â, âóëè÷íèõ ìàðø³â, äåìîíñòðàö³é, à òàêîæ ñòðàéê³â
íå äîïóñêàºòüñÿ.
Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ çàïðîâàäæóâàòè êîìåíäàíòñüêó ãîäèíó, ïàòðóëþâàííÿ òåðèòîð³¿, çä³éñíþâàòè îãëÿä, âæèâàòè çàõîä³â ùîäî ïîñèëåííÿ ïðèêîðäîííîãî é ìèòíîãî ðåæèìó.
Óçÿòè ï³ä êîíòðîëü, à â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ï³ä îõîðîíó íàéâàæëèâ³ø³ äåðæàâí³ é ãîñïîäàðñüê³ îá’ºêòè, à òàêîæ ñèñòåìè æèòòºçàáåçïå÷åííÿ.
Ð³øó÷å ïðèïèíÿòè ïîøèðåííÿ ï³äáóðþþ÷èõ ÷óòîê, ä³¿, ùî ïðîâîêóþòü
ïîðóøåííÿ ïðàâîïîðÿäêó òà ðîçïàëþâàííÿ ì³æíàö³îíàëüíî¿ âîðîæíå÷³,
íåïîêîðà ïîñàäîâèì îñîáàì, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü äîòðèìàííÿ ðåæèìó íàäçâè÷àéíîãî ñòàíó.
8. Âñòàíîâèòè êîíòðîëü íàä çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ïîêëàâøè
éîãî íà ñïåö³àëüíî ñòâîðþâàíèé îðãàí ïðè ÄÊÍÑ ÑÐÑÐ.
Äæåðåëî: Ïóò÷. Õðîíèêà òðåâîæíûõ äíåé / ñîñò. À. Âèíîãðàäîâ,
Ã. Ïàâëîâñêèé. – Ì. : Ïðîãðåññ, 1991. – Ñ. 10–11.

На відміну від деструктивної конструктивна узурпація є
менш відомою. Її мета полягає у відновленні або встановленні
демократичних засад політичного життя, політичного плюралі
зму, свободи для ЗМІ, а також у поваленні існуючої диктатури
тощо. Прикладом конструктивної узурпації є “революція гвоз
дик” квітня 1974 року в Португалії, яка усунула від влади гене
рала М. Каетану. Переворот здійснили молоді офіцери з “Руху
збройних сил”. У результаті сили безпеки були нейтралізовані,
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а війська зайняли ключові міністерства, радіостанції, пошту,
телефон та аеропорти. Ранком 25 квітня на вулиці Лісабону ви
йшли португальські громадяни, які вітали солдат і засовували їм
у дула гвинтівок гвоздики. Ввечері диктатор М. Каетану здався
новій владі, а наступного дня виїхав із Португалії. Так закінчи
лася диктатура СалазараКаетану, що тривала з 1926 року.
Ïðèêëàä 10.8
Â. Ñóõîíîñ ïðî ëåã³òèìàö³þ ³ ëåãàë³çàö³þ óçóðïàö³¿ äåðæàâíî¿ âëàäè
Ó 1973 ðîö³ À. Ï³íî÷åò Óãàðòå, ñêèíóâøè çáðîéíèì øëÿõîì ïðåçèäåíòà
×èë³ Ñàëüâàäîðå Àëüºíäå, óçóðïóâàâ âëàäó. 17 ãðóäíÿ 1974 ð. Ï³íî÷åò ñàì
ñòàº ïðåçèäåíòîì ×èë³. Ï³ä òèñêîì àìåðèêàíñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Äæ. Êàðòåðà â 1978 ðîö³ â ×èë³ ïðîâîäèòüñÿ ðåôåðåíäóì íà ï³äòðèìêó â³éñüêîâî¿
äèêòàòóðè. Âì³ëî âèêîðèñòîâóþ÷è àíòèàìåðèêàíñüê³ íàñòðî¿ ÷èë³éö³â, ¿õ
ëþáîâ äî âèáîð³â, ïîíÿòòÿ ñóâåðåí³òåòó ³ ã³äíîñò³ íàö³¿, à òàêîæ, ìîæëèâî,
ï³äòàñîâóþ÷è ôàêòè ïðè ï³äðàõóíêó ãîëîñ³â, Ï³íî÷åò îäåðæàâ ïåðåêîíëèâó
ïåðåìîãó: 75% ãîëîñ³â íà ñâîþ ï³äòðèìêó. Òèì ñàìèì ðåæèì îäåðæàâ âèäèì³ñòü ëåã³òèìíîñò³. Ó 1980 ðîö³ â³í çàêð³ïèâ ¿¿, ïðèéíÿâøè íà ðåôåðåíäóì³
íîâó êîíñòèòóö³þ. Ðåæèì ñòàº ëåãàëüíèì. ² ëèøå ÷åðåç 15 ðîê³â ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ äèêòàòóðè 5 æîâòíÿ 1988 ð. 52% ÷èë³éö³â â³äìîâèëè â äîâ³ð³ óðÿäó À. Ï³íî÷åòà Óãàðòå, ³ ðåæèì âòðàòèâ ñâîþ ëåã³òèìí³ñòü.
Äæåðåëî: Ñóõîíîñ Â. Â. Äèíàì³êà ñó÷àñíîãî äåðæàâíî-ïîë³òè÷íîãî
ðåæèìó â Óêðà¿í³: àíòèíîì³ÿ äåìîêðàòèçìó ³ àâòîðèòàðèçìó : ìîíîãðàô³ÿ /
Âîëîäèìèð Â³êòîðîâè÷ Ñóõîíîñ. – Ñóìè : Óí³âåðñèòåòñüêà êíèãà, 2003. – Ñ. 61.

§ 4. ªäí³ñòü, ç’ºäíàííÿ ³ ïîä³ë âëàäè
Поділ влади
Принцип поділу влади – це раціональна організація державної
влади в демократичній державі, за якої здійснюються гнучкий
взаємоконтроль і взаємодія вищих органів держави як частин
єдиної влади через систему стримувань і противаг.
Уперше ідея поділу влад почала розроблятися в Елладі в пра
цях Аристотеля. Вагомий внесок у неї в епоху Революцій здійс
нив англійський філософ Дж. Локк у своїй праці “Два трактати
про врядування”, де поділив владу на законодавчу і виконавчу.
Остання ж, у свою чергу, ділилася на власне виконавчу і федера
тивну.
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Ïðèêëàä 10.9
Äæ. Ëîêê ïðî ñï³ââ³äíîøåííÿ âèêîíàâ÷î¿ ³ ôåäåðàòèâíî¿ âëàäè
Ö³ äâ³ âëàäè, âèêîíàâ÷à òà ôåäåðàòèâíà, õî÷à íàñïðàâä³ é â³äð³çíÿþòüñÿ
îäíà â³ä îäíî¿, áî îäíà îõîïëþº âèêîíàííÿ âíóòð³øí³õ çàêîí³â ñóñï³ëüñòâà,
òîáòî ñòîñîâíî âñüîãî òîãî, ùî º éîãî ÷àñòèíàìè, à äðóãà ì³ñòèòü ó ñîá³
óïðàâë³ííÿ çîâí³øíüîþ áåçïåêîþ òà ³íòåðåñàìè ñóñï³ëüñòâà ó â³äíîñèíàõ ç óñ³ìà òèìè, â³ä êîãî âîíî ìîæå îòðèìàòè âèãîäó ÷è çàçíàòè øêîäè, – ö³
äâ³ âëàäè ìàéæå çàâæäè îá’ºäíàí³. Ïðè òîìó ùî ôåäåðàòèâíà âëàäà çà
äîáðîãî ÷è êåïñüêîãî ¿¿ çä³éñíåííÿ ìîæå ìàòè âåëè÷åçíå çíà÷åííÿ äëÿ
ñï³ëüíîòâîðåííÿ, óñå æ âîíà çíà÷íî ìåíøå ï³ääàºòüñÿ óïðàâë³ííþ äàâí³øå
óõâàëåíèìè ïîñò³éíèìè êîíêðåòíèìè çàêîíàìè, í³æ âëàäà âèêîíàâ÷à; ³ òîìó
äëÿ ñóñï³ëüíîãî áëàãà âîíà ìóñèòü áóòè çàëèøåíà íà ðîçñóä òà ìóäð³ñòü
òèõ, â ÷è¿õ ðóêàõ âîíà ïåðåáóâàº. Çàêîíè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ â³äíîñèí ï³ääàíèõ
ì³æ ñîáîþ, ñêåðîâóþ÷è ¿õí³ ä³¿, ö³ëêîì ìîæóòü áóòè ñêåðîâàí³ çàçäàëåã³äü.
Àëå òå, ùî ìàº áóòè çðîáëåíå ïî â³äíîøåííþ äî ³íîçåìö³â, áàãàòî â ÷îìó
ïåðåáóâàþ÷è â çàëåæíîñò³ â³ä ¿õí³õ ä³é, à òàêîæ â³ä ð³çíèõ íàì³ð³â òà ³íòåðåñ³â, ìóñèòü áóòè âåëèêîþ ì³ðîþ çàëèøåíå ðîçñóäëèâîñò³ òèõ, êîìó öþ âëàäó äîâ³ðåíî, àáè äëÿ áëàãà ñï³ëüíîòâîðåííÿ ïðè ¿¿ âèêîðèñòàíí³ âîíè çàñòîñîâóâàëè êðàùå ç òîãî, íà ùî çäàòí³.
Äæåðåëî: Ëîêê Äæîí. Äâà òðàêòàòè ïðî âðÿäóâàííÿ / Äæîí Ëîêê ;
[ïåð. ç àíãë. Î. Òåðåõ, Ð. Äèìèðåöü]. – Ê. : Îñíîâè, 2001. – Ñ. 208.

Проте сучасна теорія поділу влад оперує концепцією Ш.Л. Мон
теск’є, який поряд із законодавчою і виконавчою владами виді
ляв владу судову.
Законодавчу владу він вважав за потрібне передати відповід
ному представницькому органу, що складався б з двох палат –
“зборів”: збори знатних та збори представників народу, кожні з
яких “...мало б свої окремі одне від одного наради, свої окремі
інтереси та цілі”1. Виконавча ж влада має бути передана монар
ху внаслідок того, що “...цей бік урядування, який майже зав
жди потребує швидких дій, краще виконується одним, ніж бага
тьма; навпаки, усе, що залежить від законодавчої влади, найкра
ще здійснюється багатьма, ніж одним”2.
Історія знає кілька варіантів поділу влади. Найпершим варіан
том був поділ влади на світську і релігійну в межах функціональної

1
Монтескье Ш. Л. О духе законов / Ш. Л. Монтескье // Монтескье Ш. Л. Избран
ные произведения / Ш. Л. Монтескье ; ред. М. П. Баскин ; Акад. наук СССР, Инт
философии ; пер. с фр. – М. : Политиздат, 1955. – С. 294.
2
Там само. – С. 295.
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дуархії. Так, у Священній Римській імперії існував поділ влади
на світську владу імператорів та королів і релігійну владу рим
ських пап.
Ïðèêëàä 10.10
Øàðëü-Ëó¿ Ìîíòåñê’º ïðî ïîä³ë âëàäè
ßêùî âëàäà çàêîíîäàâ÷à ³ âèêîíàâ÷à áóäå îá’ºäíàíà â îäí³é îñîá³ ÷è
óñòàíîâ³, òî ñâîáîäè íå áóäå, îñê³ëüêè áóäå ³ñíóâàòè íåáåçïåêà, ùî öåé
ìîíàðõ àáî ñåíàò ñòàíå ñòâîðþâàòè òèðàí³÷í³ çàêîíè äëÿ òîãî, ùîá òàê ñàìî
ïî-òèðàí³÷íîìó çàñòîñîâóâàòè ¿õ.
Íå áóäå ñâîáîäè ³ â òîìó ðàç³, êîëè ñóäîâà âëàäà íå â³äîêðåìëåíà â³ä
çàêîíîäàâ÷î¿ òà âèêîíàâ÷î¿. ßêùî âîíà ïîºäíàíà ç çàêîíîäàâ÷îþ âëàäîþ,
òî æèòòÿ ³ ñâîáîäà ãðîìàäÿí âèÿâëÿòüñÿ ó âëàä³ ñâàâ³ëëÿ, àäæå ñóää³ áóäóòü çàêîíîäàâöÿìè. ßêùî æ ñóäîâà âëàäà ïîºäíàíà ç âèêîíàâ÷îþ, òî ñóääÿ îòðèìàº ìîæëèâ³ñòü ñòàòè ãíîáèòåëåì.
Äæåðåëî: Ìîíòåñêüå Ø.-Ë. Î äóõå çàêîíîâ / Ø.-Ë. Ìîíòåñêüå //
Ìîíòåñêüå Ø.-Ë. Èçáðàííûå ïðîèçâåäåíèÿ / Ø.-Ë. Ìîíòåñêüå ;
ðåä. Ì. Ï. Áàñêèí ; Àêàä. íàóê ÑÑÑÐ, Èí-ò ôèëîñîôèè ;
ïåð. ñ ôð. – Ñ. 290.

Проте, на нашу думку, це був так званий вертикальний по
діл влади. Такий поділ зараз існує в Ісламській республіці Іран,
де є вищий релігійний керівник – рахбар та глава виконавчої
влади – президент.
Щодо горизонтального поділу, то він залежить від існуючої
форми правління. Так, у парламентських формах правління (як
монархії, так і республіки) може існувати поділ влади на партій
ну та адміністративну. Партійна влада реалізується парламент
ською більшістю (можливо, навіть коаліційною) та утвореною
нею урядом, тобто партійна влада – це влада партії чи блоку, що
переміг на виборах.
Адміністративну ж владу здійснює позапартійна профе
сійна бюрократія, що організована в систему органів виконав
чої влади. Склад функціонерів адміністративної влади не змі
нюється залежно від того, яка партія отримує владу і формує
уряд. Адміністративна влада діє на підставі законів та підза
конних актів, а не партійних рішень. Вона не підкоряється
політичним рішенням, якщо вони не отримують законодавчо
го оформлення.
У президентських республіках (США, держави Латинської
Америки) влада поділяється на законодавчу, виконавчу і судову.
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Законодавча влада (парламент) – прийняття законів і бю
джету. Саме законодавча влада, як це видно з назви, повинна
приймати закони. Щодо бюджету, то в Україні він, як прави
ло, приймається в межах “Закону про Державний бюджет
України”.
Судова влада виконує функції арбітра в суперечках про пра
во. Основним завданням судової влади є вирішення суперечок про
право за допомогою правосуддя. Суди вирішують питання про
законність того чи іншого рішення і в разі їх незаконності суди
їх відміняють.
Виконавча влада (президент і уряд) – оперативне вирішен
ня проблем, організація виконання законів, право вето. Іноді
говорять про те, що виконавча влада виконує закони. На наш
погляд, це не так, адже закони повинні виконувати всі. Для ха
рактеристики виконавчої влади більш підходить “організація
виконання законів”: прийняття відповідних рішень, постанов,
указів тощо, які забезпечують реалізацію нормативноправових
актів.
Функції виконавчої влади поділяються на основні та допо
міжні.
Основні функції виконавчої влади мають глобальне значення
для життя суспільства. До сучасних основних функцій належать:
1) функція охорони громадського порядку та забезпечення на
ціональної (державної) безпеки;
2) регулятивноуправлінська функція – діяльність державних
органів та установ з приводу керівництва економікою, фінан
сами, культурою, освітою, охороною здоров’я, обороною,
внутрішніми та зовнішніми справами держави;
3) функція забезпечення прав і свобод громадян.
Допоміжні функції мають інструментальний характер і спря
мовані на обслуговування кожної з основних функцій. Це – нор
мотворча, оперативновиконавча та юрисдикційна.
Нормотворча функція полягає у виданні органами виконав
чої влади нормативних актів державного управління.
Оперативно%виконавча функція полягає в тому, що органи
виконавчої влади забезпечують реалізацію правових норм, які
містяться як у законах, так і в підзаконних актах.
Юрисдикційна функція виконавчої влади – це діяльність
її органів з приводу застосування адміністративних, дисцип
лінарних, матеріальних та фінансових санкцій до громадян і
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працівників апарату державного управління, що скоїли пра
вопорушення.
Поділ влади в парламентських формах правління умовно
можна назвати німецькою системою, а в умовах президентської –
американською системою поділу влади.
Поділ влади є функціональною ознакою правової держави.
Це обумовлено самою необхідністю поділу повноважень, тим,
що державі властива агресивність та системою стримувань і про
тиваг.
Необхідність поділу повноважень пояснюється тим, що над
мірна концентрація повноважень в руках одного органу чи осо
би неможлива через недостатню кваліфікацію того чи іншого
робітника, адже він не здатен керувати всім. Крім того, необ
хідної є певна спеціалізація органів: міністерство закордонних
справ повинно займатися відносинами з іншими державами, а
міністерство охорони здоров’я організацією охорони здоров’я
громадян.
Агресивність держави як чинник, що обумовлює необхідність
поділу влади, можна висвітлити, коли згадати, якщо влада не
поділена, то агресія спрямована назовні (на інші держави або на
народ). Якщо влада поділена, то влади спрямовують агресію одна
на одну, а народ та інші держави не страждають. До речі, саме
відсутність поділу влади в зовнішній політиці іноді призводить
до її агресивності.
Система стримувань і противаг є гарантом проти узурпації
влади будьякою з гілок державної влади і водночас утворює пев
ний механізм їх взаємодії, що сприяє взаємному інформуванню
та стримуванню, пошуку прийнятних варіантів під час підготов
ки урядових та законодавчих заходів.
На систему стримувань і противаг впливають зовнішні чин
ники, розподіл повноважень, поділ функцій держави, різні тер
міни функціонування будьяких державних органів та особливі
повноваження судової влади.
До зовнішніх чинників належать інші держави, політичні
партії, рухи тощо. Розподіл повноважень на користь якоїсь
однієї з влад – законодавчої (представницької) чи виконавчої
(адміністративної) – ламає всю систему стримувань і противаг.
Так, збільшення повноважень представницької влади, що склада
ється з непрофесіоналів, в умовах низької правової культури насе
лення призводить до того, що органи представницької влади нама
гаються втручатися в усі справи, до яких зможуть дотягнутися.
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Водночас ухил у бік адміністративної влади може призвести до
бюрократизації державного механізму й істотного зростання
бюрократизму.
Поділ функцій держави також суттєво впливає на систему
стримувань і противаг. Так, Конгрес США ухвалює закони, які
не повинні суперечити Конституції (за винятком так званих “по
правок до конституції”). Якщо ж вони їй суперечать, то Прези
дент США має право їх не підписувати. Тоді відповідний білль
(так називаються законодавчі акти США) не стає законом. Якщо
ж Президент підписав його, то Верховний Суд США може його
відмінити як антиконституційний. Крім того, відповідні зако
нодавчі акти повинні бути затверджені конгресами окремих
штатів. Це заважає узурпації влади Конгресом США. Щодо Пре
зидента, то він не може узурпувати владу, тому що Конгрес має
право прийняти бюджет і не дати Президентові грошей на його
політику. Крім того, є ще Верховний Суд США, який може від
міняти акти Президента. Класичним прикладом цього є доля
“Нового курсу” Ф.Д. Рузвельта, коли з 1933 по 1936 рік ціла
низка законопроектів і реформ, схвалених Конгресом з ініціа
тиви Рузвельта, була визнана Верховним Судом США некон
ституційними, а, отже, недійсними, адже в них вже не було по
треби. Для боротьби з Верховним Судом президент Ф.Д. Руз
вельт розробив план заміни консервативно настроєних судів
тими юристами, що прихильно ставилися до «нового курсу» і
до нього особисто. У 1937 році він, скориставшись похилим ві
ком більшості членів Верховного Суду, запропонував, щоб ті
члени Верховного Суду, які досягли 70 років, подавали у від
ставку. У разі ж їхнього опору Рузвельт намагався одержати
право призначати додаткових членів, щоб нейтралізувати опо
зицію тих п’ятьох членів Верховного Суду, що постійно голосу
вали проти рузвельтовських реформ. За активної підтримки
консервативного крила демократичної партії республіканцям
вдалося завдати Рузвельту першої серйозної поразки в сенаті,
проваливши його план цієї реорганізації. Система стримувань і
противаг – у дії. Щодо Верховного Суду США, то він не здатен
узурпувати владу, адже організацію виконання судових рішень
покладено на органи виконавчої влади.
Різні терміни функціонування окремих державних органів
дозволяють існувати без особливих перебоїв різним інститутам
держави. На прикладі України це можна пояснити таким чином:
термін повноважень Верховної Ради України та Президента

Ãëàâà 10. Äåðæàâíà âëàäà

149

України – 5 років, а Конституційного Суду України – 9 років. Це
дозволяє державному апарату функціонувати без перебоїв.
Щодо особливих повноважень судової влади, то, як показує
досвід США, де на найвищому рівні реалізовано принцип поділу
влади на законодавчу (двопалатний конгрес), виконавчу (прези
дент та його адміністрація) і судову (Верховний суд США), остан
ній необхідно розглядати не лише як інститут судової влади, а
як інститут політичної системи.
Крім того, вплив судової влади в США на політику реалізуєть
ся в певних юридичних рамках, які відображають особливості
американського конституціоналізму, історичного розвитку краї
ни і специфічні риси американської державності. Суди США, здій
снюючи функцію судового контролю, створюючи судові прецеден
ти, здатні своїми рішеннями брати активну участь в політичному
житті держави і робити свій внесок у реалізацію політичного кур
су держави. Головна особливість участі американських судів у
політичному процесі полягає в тому, що значна частина політико
управлінських рішень, прийняття яких у більшості інших держав
є прерогативою законодавчих органів та уряду, у цій державі прий
мається саме в судовому порядку. Головну роль у цьому процесі
відіграє Верховний суд США. Наприклад, у 1935 році Верховний
Суд США визнав введені під тиском Ф.Д. Рузвельта 16 липня
1933 р. Законом “Про відновлення національної економіки” ко
декси справедливої конкуренції такими, що порушують Консти
туцію США. Розглядаючи справу «Птахоторгова корпорація Шех
тера проти Сполучених Штатів Америки», Верховний Суд вирі
шив: «Якщо ділова діяльність, значення якої не поширюється за
межі того чи іншого штату, може взагалі вважатися законним
об’єктом федерального контролю, то встановлення меж втручан
ня держави в цю діяльність перетворюється з питання про вико
ристання влади в питання про довільну дискримінацію. Ми вва
жаємо, що спроба використовувати положення кодексу для вста
новлення тривалості робочого дня і рівня заробітної платні осіб,
які працюють по найманню в позивачів, зайнятих веденням спра
ви, значення якої не виходить за межі одного штату, не є закон
ним використанням федеральної влади»1.
1

Из материалов Верховного Суда по делу «Птицеторговая корпорация Шехтера»
против Соединённых Штатов Америки 1935 г. // Хрестоматия по всеобщей исто
рии государства и права / ред. К. И. Батыр и Е. В. Поликарпова. – М. : Юристъ,
1996. – Т. 2 : Документы Нового и Новейшего времени. – С. 309.
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І нарешті, дані соціологічних досліджень доводять той факт,
що сила судової влади полягає в повазі до неї і до винесених су
дових рішень. Таке ставлення до судової влади з боку держав
них органів, пересічних громадян та юридичних осіб формуєть
ся тривалий час й існує передусім у країнах з давніми демокра
тичними традиціями, там, де утверджується принцип верховен
ства права.
Єдність влади. Проте весь цей поділ влади можна вважати не
лише засобом її обмеження, а й показником єдності влади, внут
рішньо розділеній внаслідок поділу функцій. Тобто державна
влада є єдиною тому, що вона здійснюється державним апара
том у цілому і не існує кількох “державних влад”, які конкуру
ють одна з одною.
Як явище єдність держаної влади виникає від початку заро
дження держави. Воно визрівало як інтегрована влада, що лік
відувала родовий лад з його партикуляризмом (відособленіс
тю за родами).
Єдність державної влади насамперед означає, що в державі
не може бути дві, три або більше різних влад, неоднакових за
своєю природою, принциповими ідеями та такими, що мають
відокремлені засоби державного примусу.
Державна влада є єдиною. У минулому єдність державної вла
ди мала персональний характер. Стародавні деспоти, необмежені
монархи Середньовіччя, фюрер (вождь) нацистської Німеччини,
дуче (вождь) фашистської Італії, каудильйо Іспанії та деяких
країн Латинської Америки, довічні президенти зосереджували
у своїх руках всю повноту державної влади.
На відміну від персонального у Новий час затвердився колек
тивістський підхід до єдності державної влади, згідно з яким уся
влада належить народу.
На сьогодні існує три різновиди ідеї єдності державної влади:
1) соціальна єдність, яка випливає з єдиної природи панівних
(домінуючих) у суспільстві соціальних груп. Найпоширені
шим варіантом такої єдності є народний суверенітет;
2) єдність основних цілей і напрямів діяльності всіх органів
держави, що обумовлено необхідністю узгодженого управлін
ня суспільством, без чого воно може бути втягнуто в стан
анархії та розпаду, а різні цілі в діяльності вищих органів
держави можуть призвести до їх збройного протистояння;
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3) організаційно%правова єдність означає створення системи
органів держави з їх ієрархією та розподілом повноважень.

Саме в межах організаційноправової єдності можуть існува
ти такі принципи, як поділ і з’єднання влади.
З’єднання влади. З’єднання влади – це об’єднання законо
давчої та виконавчої (а іноді й судової) влади в одному органі.
Ухвалюючи закон, такий орган сам стане організовувати його ви
конання.
З’єднання влади існувало в межах загальної системи Рад, що
офіційно існувала в СРСР. З погляду такого підходу органами
державної влади були лише Ради депутатів (робочих, солдатсь
ких та селянських депутатів; депутатів трудящих; народних де
путатів тощо). Уся повнота влади належала системі Рад, що скла
далася з Верховних Рад (СРСР та союзних і автономних респуб
лік) та місцевих Рад. Ради були всевладними внаслідок того, що
вони отримували повноваження безпосередньо від народу (про
летаріату, трудящих тощо). Усі інші органи формувалися та ко
нтролювалися Радами. Усі ці органи, що створювалися “Радян
ською владою”, не вважалися органами державної влади і поді
лялися на органи державного управління, суди та прокуратуру.
Функціонери органів державного управління, суду та прокура
тури могли бути одночасно депутатами Рад, законодавцями. У
цьому разі виконавці законів, виступаючи у ролі законодавців,
повинні були піклуватися про якість рішень, що їм належало
виконувати.
Принцип з’єднання законодавчої, виконавчої та судової вла
ди виявився досить живучим, оскільки подібне рішення має такі
переваги:
1) забезпечує оперативне вирішення будьяких питань. У роки
Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. з’єднання влади в
руках Державного комітету оборони дозволило об’єднати зу
силля проти німецької навали, адже ДКО сам приймав рі
шення, що мали силу закону, і створював усі умови для їх
виконання. Таке об’єднання забезпечило оперативне вирі
шення всіх питань щодо знищення агресора;
2) виключає можливість перекладати відповідальність і прови
ну за помилки на інші органи, адже якщо сам прийняв рі
шення, сам його виконав, то й сам повинен відповідати за
його наслідки. Це саме стосується й органів;
3) «звільняє» від боротьби з іншими органами за обсяг влад
них повноважень. З’єднання влади в руках одного органу
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не дозволяє боротися за обсяг владних повноважень, адже
сам з собою не станеш боротися.
Ïðèêëàä 10.11
². Êàãàíåöü ïðî ïåðåâàãè ç’ºäíàííÿ âëàäè
Íàñàäæåíà â Óêðà¿í³ “äåìîêðàòè÷íà” ñèñòåìà äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ç
ãîðèçîíòàëüíèì ðîçïîä³ëîì âëàä – öå íå ùî ³íøå, ÿê ðåçóëüòàò îðãàí³çàö³éíî¿ â³éíè. Ç ïîãëÿäó çàêîí³â ìåíåäæìåíòó íèí³øíÿ ñèñòåìà äåðæàâíî¿
îðãàí³çàö³¿ º ïîâíèì àáñóðäîì, îñê³ëüêè, ïîâòîðèìîñÿ, ðîçä³ëèòè ìîæíà
ðîáîòó ³ ïðàâà, àëå â³äïîâ³äàëüí³ñòü íå ä³ëèòüñÿ â ïðèíöèï³ (òàì, äå â³äïîâ³äàº á³ëüøå îäíîãî, óæå íå â³äïîâ³äàº í³õòî). Ðîçïîðîøåííÿ âëàäè ³, ÿê
íàñë³äîê, ¿¿ áåçâ³äïîâ³äàëüí³ñòü òà êîðóìïîâàí³ñòü ñòâîðþþòü ñïðèÿòëèâ³
óìîâè äëÿ ïðèõîâàíî¿ àãðåñ³¿ ç áîêó ñêîíñîë³äîâàíî¿ ³ ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ ñèëè
(³íøî¿ äåðæàâè, ÒÍÊ, òîòàë³òàðíî¿ ñåêòè), ÿêà íå ïåðåéìàºòüñÿ ïñåâäîäåìîêðàòè÷íèìè ³ëþç³ÿìè. Çëåò äåðæàâîòâîð÷î¿ ïîòóãè óêðà¿íñüêèõ åòíîñ³â
çàâæäè â³äáóâàâñÿ ïðè çàñòîñóâàíí³ íèìè òðàäèö³éíî¿ äëÿ Óêðà¿íè ãåòüìàíñüêî¿ ìîäåë³ – Ãåòüìàíàòó. “Óêðà¿íñüêà ìîäåëü” ïåðåäáà÷àº ïåðåâ³ðåíèé
òèñÿ÷îë³òòÿìè âåðòèêàëüíèé ðîçïîä³ë âëàäè íà îñíîâ³ áàëàíñó ñôåð Ìóäðîñò³ ³ Ä³¿ – Öåðêâè ³ Ãåòüìàíàòó.
Ãåòüìàí êîíöåíòðóº ó ñâî¿õ ðóêàõ âñþ ïîâíîòó çàêîíîäàâ÷î¿, âèêîíàâ÷î¿ ³ ñóäîâî¿ âëàäè. ßê íàñë³äîê, ì³æ òðüîìà ã³ëêàìè âëàäè çíèêàº ïðîòèñòîÿííÿ, çäàòíå çàãàëüìóâàòè àáî ö³ëêîì çðóéíóâàòè áóäü-ÿê³ ïåðåòâîðåííÿ â äåðæàâ³. Íàòîì³ñòü Ãåòüìàí îòðèìóº âñ³ íåîáõ³äí³ ïîâíîâàæåííÿ äëÿ
çä³éñíåííÿ ñèñòåìíèõ ïåðåòâîðåíü. Êîíöåíòðàö³ÿ âëàäè òà ¿¿ ïåðñîíàë³çàö³ÿ ïîçáàâëÿº âëàäó àíîí³ìíîñò³ é êîëåêòèâíî¿ áåçâ³äïîâ³äàëüíîñò³. Ãåòüìàí îñîáèñòî â³äïîâ³äàº çà ñòàí ñïðàâ ó ñâî¿é äåðæàâ³, ïîä³áíî ÿê ãîëîâà
ëþäèíè â³äïîâ³äàº çà ñòàí ³ ïîâåä³íêó êåðîâàíîãî íåþ ò³ëà. Çà ðåçóëüòàòè
ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ Ãåòüìàí â³äïîâ³äàº âëàñíèì ìàéíîì, ñâîáîäîþ ³ æèòòÿì.
Ãåòüìàí îáèðàºòüñÿ âñåíàðîäíî, ùî ðîáèòü éîãî âèðàçíèêîì íàðîäíî¿
âîë³ ³ íàäàº éîãî âëàä³ ìàêñèìàëüíî¿ ëåã³òèìíîñò³. Ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ Ãåòüìàíà º ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ æèòòÿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ³ éîãî ê³ëüê³ñíå çðîñòàííÿ. Äëÿ îö³íêè ÿêîñò³ æèòòÿ â ì³æíàðîäí³é ïðàêòèö³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ
²íäåêñ ëþäñüêîãî ðîçâèòêó, ÿêèé ðîçðàõîâóºòüñÿ çà ìåòîäèêîþ Ïðîãðàìè
ðîçâèòêó ÎÎÍ íà îñíîâ³ ³íäåêñ³â òðèâàëîñò³ æèòòÿ, äîñÿãíóòîãî ð³âíÿ îñâ³òè
³ ðåàëüíèõ äîõîä³â íà äóøó íàñåëåííÿ. Äëÿ îö³íêè ä³ÿëüíîñò³ Ãåòüìàíà ìàº
âèêîðèñòîâóâàòèñÿ Íàö³îíàëüíèé ³íäåêñ ëþäñüêîãî ðîçâèòêó, ÿêèé, îêð³ì
òðüîõ ³íäåêñ³â ÎÎÍ, òàêîæ âêëþ÷àòèìå ³íäåêñ íàðîäæóâàíîñò³. Çíèæåííÿ
Íàö³îíàëüíîãî ³íäåêñó ëþäñüêîãî ðîçâèòêó ï³ñëÿ òðüîõ ðîê³â ãåòüìàíñòâà º
ï³äñòàâîþ äëÿ ïåðåîáðàííÿ Ãåòüìàíà ³ ïîðóøåííÿ ïðîòè íüîãî êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè ç îïèñàíèìè âèùå íàñë³äêàìè.
Äæåðåëî: Êàãàíåöü ². Â. Àð³éñüêèé ñòàíäàðò: Óêðà¿íñüêà ³äåÿ åïîõè
âåëèêîãî ïåðåõîäó / ². Â. Êàãàíåöü. – Ê. : À.Ñ.Ê., 2004. – Ñ. 78–79.
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Однак таке з’єднання має певні недоліки. Всевладні органи
стають абсолютно безконтрольними, вони врештірешт можуть
вийти зпід контролю суб’єкта (першоджерела) влади.
За такою організацією державної влади відкривається прос
тір для встановлення й функціонування різного роду диктатур
та тираній. Як цілком слушно писав Джон Емерік Едвард Даль
берг лорд Актон єпископу Манделлу Крейтону у 1887 році, “вла
да розбещує, абсолютна влада розбещує абсолютно”1.

1

Цит. за: Коул А. Конец империи : роман / А. Коул, К. Банч ; [пер. с англ.
В. Гольдича, И. Оганесовой]. – М. : АСТ, 2001. – С. 590.
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Ã ë à â à 11

Ôóíêö³¿ äåðæàâè
Завдання і функції держави



Форми і методи реалізації функцій держави

§ 1. Çàâäàííÿ ³ ôóíêö³¿ äåðæàâè
Цілі і завдання держави. Кожна держава задля власного свідо
мого існування ставить перед собою певну мету. Так, метою ра
дянської держави була побудова комуністичного суспільства.
Метою соціальноправової держави – максимальне задоволення
потреб громадян країни, реалізація їхніх соціальноекономічних
інтересів.
Мета держави – це той бажаний результат, якого вона праг
не досягти.
Для реалізації зазначеної мети держава повинна вирішити
певні завдання. Так, радянська держава для побудови комуніс
тичного суспільства вважала за необхідне вирішити таке завдан
ня, як знищення опору “експлуататорських” класів: буржуазії,
дворянства, інтелігенції, заможних селян тощо.
Завдання держави – це та робота, що потребує виконання для
реалізації мети держави.
Цілком справедливо, що розрізняють завданняідеали (стра
тегічні завдання, які є кінцевим результатом розвитку держави,
хоча й досить віддаленим) і завданнязасоби (тактичні завдання,
які діють впродовж певного історичного проміжку часу). До так%
тичних завдань належать:
 деструктивні (рушійні) – спрямовані на усунення старого,
традиційного суспільства;
 конструктивні (творчі) – спрямовані на створення нового,
відмінного від існуючого в даний момент суспільства;
 стабілізуючі – передбачають збереження існуючого суспіль
ства, досягнення стійкого стану тих відносин, що вже скла
лися в суспільстві.
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Стратегічні завдання поділяються за сферами дії на:
 політичні – відповідають за організацію й функціонування
політикоправової сфери;
 соціальні – характеризують становище різних соціальних
груп у суспільстві;
 економічні – належать до організації господарського життя
суспільства (розвитку продуктивних сил та виробничих від
носин);
 національні – аналізують взаємовідносини націй та народ
ностей всередині країни;
 міжнародні – висвітлюють зв’язки держави з іншими краї
нами;
 ідеологічні (культурні) – висвітлюють проблеми загальної
грамотності та ідейних позицій населення.
Загальна характеристика функції держави. Для реалізації
зазначених стратегічних та тактичних завдань держава наділя
ється відповідними функціями.
Функції держави – це основні напрями її діяльності.
Торкаючись проблеми співвідношення понять “функція дер
жави” і “завдання держави”, слід зазначити, що поняття “завдан
ня держави” і “функції держави” є неподільними. Невипадково
відповідність завданням держави є суттєвою ознакою категорії
функцій держави, причому навіть оформлення завдань та функ
цій збігаються або майже збігаються.
Постановка перед державою й суспільством певних завдань
породжує необхідність реалізації відповідних функцій, оскіль
ки без зазначеної реалізації завдання держави не будуть вико
нані. Визначальними у співвідношенні завдань і функцій є перші,
а не другі. Функції держави – це, звісно, не її завдання, хоча й
пов’язані з останніми і навіть іноді залежать від них. Однак при
всій своїй значущості завдання не є першоосновою для розвитку
держави та її функцій, оскільки самі походять з економічних та
політичних потреб суспільства, визначаються закономірностя
ми їх розвитку і залежать від національноісторичної та іншої
специфіки кожної держави.
Таким чином, завдання передбачає, з одного боку, необхід
ність досягнення певної мети відповідного характеру, з іншо
го – необхідність певного виду діяльності. Функції держави
залежать від її завдань, бо останні зумовлюють саме існування
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функцій, визначають їх зміст, впливають на форми і методи
їхньої реалізації.
Проблема взаємозв’язку функцій та завдань держави на пев
них етапах її існування вирішується як стосовно внутрішніх, так
і зовнішніх функцій, адже історичні причини їх виникнення –
породжені відповідно внутрішніми об’єктивними законами роз
витку держави або зовнішніми умовами. І в різні історичні пері
оди те чи інше завдання могло вирішуватися шляхом реалізації
кількох функції держави, і, навпаки, одна функція могла бути
розрахована на досягнення низки завдань.
Існує кілька підстав для класифікації функцій держави
(табл. 11.1). Так, залежно від тривалості здійснення певної
діяльності держави розрізняють постійні та тимчасові функції.
За соціальним змістом державної діяльності функції поділяють
на загальносоціальні та класові. Досить цікавим є поділ функ
цій за ознакою відповідності конкретної діяльності держави її
стратегічним завданням на відкриті, що визнаються публічно
та свідомо реалізуються, і латентні, що виникають усупереч
стратегічним завданням держави, а іноді й незалежно від її ба
жання та всупереч останньому.
Однак найпоширенішою класифікацією державних функцій
є їх поділ за сферою дії на внутрішні та зовнішні. Розрізняють
також глобальні функції держави (табл. 11.2).
Внутрішні функції держави. Внутрішні функції держави спря
мовані всередину країни і забезпечують її внутрішню політику.
До внутрішніх функцій держави належать політична, еконо
мічна, соціальна, екологічна, охоронна та культурноосвітянська.

Таблиця 11.1. Класифікація функцій держави
Çàëåæíî â³ä òðèâàëîñò³ çä³éñíåííÿ
ïåâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâè
Çà ñîö³àëüíèì çì³ñòîì
Фунêції
äеðжàвè

Çà â³äïîâ³äí³ñòþ êîíêðåòíî¿
ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâè ¿¿ ñòðàòåã³÷íèì
çàâäàííÿì
Çà ñôåðîþ ä³¿

Ïîñò³éí³
Òèì÷àñîâ³
Çàãàëüíîñîö³àëüí³
Êëàñîâ³
Â³äêðèò³
Ëàòåíòí³
Âíóòð³øí³
Çîâí³øí³
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Таблиця 11.2. Функції держави
Ôóíêö³¿ äåðæàâè
Âíóòð³øí³ ôóíêö³¿

Çîâí³øí³ ôóíêö³¿

Ãëîáàëüí³ ôóíêö³¿

-

ïîë³òè÷íà

-

â³éñüêîâà

-

çàõèñò ïðàâ ëþäèíè

-

åêîíîì³÷íà

-

äèïëîìàòè÷íà

-

-

ñîö³àëüíà

-

ãóìàí³òàðíà

-

åêîëîã³÷íà

-

-

îõîðîííà

âçàºìîâèã³äíà
òîðã³âëÿ

ñï³âðîá³òíèöòâî ç ³íøèìè
äåðæàâàìè ó âèð³øåíí³
äåìîãðàô³÷íèõ, ñèðîâèííèõ
òà åíåðãåòè÷íèõ ïðîáëåì

êóëüòóðíîîñâ³òÿíñüêà

-

ðåãóëþâàííÿ
ìèòíî¿ ñïðàâè

-

-

ïîïåðåäæåííÿ åêîëîã³÷íèõ
êàòàñòðîô òà ë³êâ³äàö³ÿ
¿õí³õ íàñë³äê³â

-

ñï³âðîá³òíèöòâî ó ñôåð³
îñâîºííÿ êîñìîñó

-

³íôîðìàö³éíà

-

ï³äòðèìàííÿ ñâ³òîâîãî
ïîðÿäêó

Політична функція передбачає розроблення внутрішньої
політики держави, регулювання сфери політичних відносин, за
безпечення політичної стабільності, ефективне здійснення влад
них повноважень тощо.
Економічна функція – це сукупність однорідних напрямів
діяльності держави у сфері регулювання розвитку економіки
країни в оптимальному режимі.
Завданням держави в економічній сфері є потреба знайти оп
тимальну міру і найефективніші форми державного регулюван
ня економіки, які, не руйнуючи її ринкової природи, водночас
забезпечували її максимальну соціальну ефективність.
Економічна функція держави складається з таких основних
напрямів:
1) фінанси;
2) оподаткування;
3) валютне регулювання;
4) регулювання питань власності;
5) регулювання підприємництва.
Економічна функція держави передбачає втручання держа
ви в економічну сферу. Таке втручання може бути як постійним
і директивним (воно існувало, наприклад, у СРСР), так і разо
вим (наприклад, у США за часів “Нового курсу” Ф.Д. Рузвель
та). Тобто держава є своєрідним підприємцем, що координує еко
номічний процес.
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Соціальна функція держави полягає у створенні умов, що за
безпечують гідне життя і вільний розвиток людини шляхом га
рантування певного обсягу благ за рахунок держави. До соціаль
ної функції держави належить визначення основних напрямів
соціальної політики, що потребує організації соціального жит
тя, створює рівновагу та стабільність соціальних сил. В Україні
соціальну політику становлять: регулювання ринку праці та за
йнятості населення, у тому числі демографічна та міграційна
політика; регулювання трудових відносин, у тому числі охорона
праці і кадрова політика; регулювання системи оплати праці та
доходів населення; організація системи соціального забезпечен
ня населення (соціальне страхування, пенсійне забезпечення,
соціальна та адресна допомога, соціальний захист окремих кате
горій громадян тощо); гуманітарна політика (освіта, наука, охо
рона здоров’я, культура, спорт, відпочинок, туризм); житлова
політика тощо.
Екологічна функція полягає в забезпеченні екологічного бла
гополуччя громадян, їхньої екологічної безпеки, охороні навко
лишнього природного середовища, адже останнє є ареалом існу
вання людства. Воно досить давно охороняється державою. При
кладом такої охорони є боротьба з браконьєрством. Охороняючи
фауну (тобто тваринний світ), держава завжди боролася з брако
ньєрами. Як приклад можна навести історію Робін Гуда. За леген
дами це був розбійник, який грабував багатих, щоб роздати май
но бідним. З погляду закону він був бандитом (організація банди
для систематичної злочинної діяльності), розбійником (неодно
разові збройні пограбування) та, насамперед, браконьєром, адже
саме з цього розпочався конфлікт Робін Гуда з ноттингемським
шерифом, коли розбійник почав полювати на оленів у Шервуд
ському лісі. Щодо флори (рослинного світу), то в Західній Європі
функція держави стосовно її охорони існує з XV століття, коли в
Європі починають зникати європейські ліси. Це була перша в
писаній історії екологічна катастрофа. Саме з цього періоду по
чинає діяти жорстке законодавство, яке передбачало покарання
за незаконне вирубування лісу. До речі, саме з цього періоду в
Західній Європі люди перестають митися, з’являються забобони
щодо води (якщо миєшся, то обов’язково захворієш тощо) і по
чинає розвиватися парфумерна промисловість.
Охоронна функція – це функція охорони прав і свобод грома
дян, усіх форм власності, правопорядку. Вона полягає у визнанні,
законодавчому закріпленні й державній гарантованості зазначених
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цінностей. Так, охорона форм власності означає, що держава охо
роняє і захищає форми власності. На жаль, в Україні в постра
дянський період до приватної власності ставилися з недовірою.
Характерним може бути приклад, коли з чужої присадибної ді
лянки “збирали врожай” не її власники. Заяви до міліції резуль
татів не давали, більше того: звинувачували самих власників у
жадібності. У той самий час, наприклад, у США, фермер, який
вбиває такого “збирача врожаю”, або постовий, який захищає фе
деральну власність, є у своєму праві, адже право власності недо
торканне і священне. Недаремно його проголосили природним пра
вом ще мислителі Нового часу. Щодо охорони правопорядку, то
держава охороняє його за допомогою спеціальних органів поліції.
Культурно#освітянська функція – це переважно фінансова
та організаційна підтримка науководослідної діяльності, ство
рення й забезпечення умов для задоволення культурних потреб
людей, надання можливості загальної освіти, забезпечення ви
сокої якості освіти. Культурноосвітянська функція реалізуєть
ся в таких напрямах:
1) консолідація нації та розвиток її національної свідомості;
2) сприяння розвитку самобутності всіх корінних народів та
національних меншин;
3) організація освіти;
4) сприяння розвитку культури, науки і техніки;
5) охорона культурної спадщини.
Активна увага держави до питань освіти і виховання, на нашу
думку, зумовлена піклуванням про майбутнє. Мабуть, саме тому
в багатьох державах отримання середньої освіти є не лише пра
вом, а й обов’язком громадян.
Зовнішні функції держави. На відміну від внутрішніх функ
цій зовнішні функції забезпечують зовнішню політику держа
ви, а тому спрямовані за межі країни.
Розрізняють зовнішньополітичні, зовнішньоекономічні та
глобальні функції.
До зовнішньополітичних належать такі функції, як військо
ва, дипломатична та гуманітарна. До зовнішньоекономічних –
взаємовигідна торгівля з іншими країнами та регулювання мит
ної справи. Глобальними визнаються ті функції, що мають загаль
нопланетарний характер і стосуються інтересів усіх країн.
Військова функція полягає в тому, що лише держава орга
нізує захист країни від нападав ззовні, оголошує війну та веде

160

×ÀÑÒÈÍÀ ²². ÒÅÎÐ²ß ÄÅÐÆÀÂÈ

загарбницькі війни. Слід мати на увазі, що історично військова
функція була першою серед зовнішніх функцій держави. Сучас
не розуміння цієї функції ототожнює її з функцією оборони, що
спрямована на забезпечення військової безпеки, захисту сувере
нітету та територіальної цілісності держави шляхом підтримки
високого рівня збройних сил країни. Крім того, функція оборо
ни полягає в організації боротьби проти підривної діяльності іно
земних держав.
Дипломатична функція – це встановлення та підтримка дип
ломатичних відносин з іншими державами відповідно до світо
вих норм і принципів міжнародного права.
Гуманітарна функція – підтримка та розвиток культурних
і наукових зв’язків з іншими державами; забезпечення збережен
ня історичних пам’яток та інших об’єктів, що мають культурну
цінність; вживання заходів щодо повернення культурних ціннос
тей усього народу, які знаходяться за кордоном.
Взаємовигідна торгівля полягає в реалізації інтересів Укра
їни у сфері економіки, торгівлі, бізнесу шляхом її інтеграції у
світову економіку. Іноді між державами підписуються міжна
родні договори стосовно корисних копалин, технологій тощо.
Наприклад, Туркменістан може поставляти в Україну газ, Азер
байджан – нафту тощо. Україна ж може поставляти цим країнам
літаки. Це і є взаємовигідна торгівля на основі міждержавних
договорів.
Регулювання митної справи, тобто всі функції держави та
органів державної влади щодо регулювання питань, пов’язаних
з переміщенням товарів і транспортних засобів через державний
кордон.
Колись для СРСР були характерні такі зовнішні функції: все
бічна допомога соціалістичним країнам та підтримка національ
новизвольного руху.
Всебічна допомога соціалістичним країнам. Це могла бути
як мирна допомога (майже безкоштовні нафта й газ), так і не зо
всім мирна. У 1968 році Чехословаччина вирішила, що їй досить
соціалізму. КПЧ почало проводити політику, яка згодом отри
мала назву “соціалізму з людським обличчям”. СРСР “допоміг”
ЧССР зрозуміти свою помилку за допомогою танків. Заради спра
ведливості слід зазначити, що, крім СРСР, у цій “допомозі” бра
ли участь НДР, Польща, Угорщина та Болгарія.
Підтримка національно#визвольного руху. Ця підтримка була
різноманітною. Насамперед – це допомога різним організаціям, які
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згодом навіть у СРСР назвуть терористичними. Якщо ж такий
рух перемагав, то СРСР допомагав йому будувати “світле май
бутнє” (навіть якщо це – не комунізм). Якщо ж національнови
звольний рух мав на меті комуністичне майбутнє, то допомога й
підтримка його була всебічними. Класичним прикладом цього є
досвід Куби.
1 ñ³÷íÿ 1959 ð. êóáèíñüêèé íàö³îíàë³ñò Ô³äåëü Êàñòðî ïîâàëèâ êóáèíñüêîãî äèêòàòîðà Áàòèñòó. Ïðîòÿãîì 1959–1960 ðð. áóëà íàö³îíàë³çîâàíà ëåãêà òà õàð÷îâà ïðîìèñëîâ³ñòü Êóáè, ïðîâåäåíà àãðàðíà ðåôîðìà. Öå âèêëèêàëî íåâäîâîëåííÿ â ÑØÀ, ÿê³ âäàëèñÿ äî åêîíîì³÷íî¿ áëîêàäè òà
ïðÿìî¿ àãðåñ³¿ (âòîðãíåííÿ ó Ïëàéÿ-Õ³ðîí). ßê ïðàâèëî, ï³ñëÿ öèõ êðîê³â óðÿä,
ÿêèé ïðîâîäèâ àíòèàìåðèêàíñüêó ïîë³òèêó, ³øîâ ó â³äñòàâêó àáî éîãî âàëèëè ñàì³ ãðîìàäÿíè êðà¿íè.
² òîä³ íàö³îíàë³ñò Êàñòðî âäàâñÿ äî íåçâè÷àéíîãî êðîêó: â³í çâåðíóâñÿ
äî ÑÐÑÐ ïî äîïîìîãó, ïðîãîëîñèâøè, ùî Êóáà áóäóâàòèìå ñîö³àë³çì. Æîäåí ç ëàòèíîàìåðèêàíñüêèõ äèêòàòîð³â íå âäàâàâñÿ äî òàêîãî êðîêó. Ë³äåð
ÑÐÑÐ Ì. Õðóùîâ äóæå çðàä³â, êîëè çðîçóì³â, ùî ï³ä áîêîì ó ÑØÀ áóäå
òàêèé “íåïîòîïëþâàíèé àâ³àíîñåöü”, ÿê Êóáà. Ùîá çàõèñòèòè ðåæèì Êàñòðî, áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ïîñèëêó íà “Îñòð³â Ñâîáîäè” (ÿê òîä³ íàçèâàëè Êóáó) ìàòåð³àëüíî¿ òà â³éñüêîâî¿ äîïîìîãè, çîêðåìà é ðàêåò ç ÿäåðíîþ “íà÷èíêîþ”.
Ôîòîãðàô³¿ ç ñóïóòíèê³â ëÿãëè íà ñò³ë ïðåçèäåíòà ÑØÀ Äæ. Ô. Êåííåä³.
Ùîá íå äîïóñòèòè á³ëüøå ðàêåò, ÑØÀ áëîêóâàëî Êóáó â³éñüêîâèìè êîðàáëÿìè. Ñâ³ò îïèíèâñÿ ïåðåä ÿäåðíîþ â³éíîþ. Îäíàê ñâ³òîâ³ ïîùàñòèëî:
ä³çíàâøèñü ç ðîçøèôðîâàíîãî ðàäÿíñüêîþ ðîçâ³äêîþ òàºìíîãî ëèñòóâàííÿ ïðî çãîäó ÑØÀ âèçíàòè íåçàëåæí³ñòü Êóáè, ÿêùî ÑÐÑÐ çàáåðå ÿäåðí³
ðàêåòè, Ì. Õðóùîâ â³ääàâ íàêàç ïðî äåìîíòàæ ðàêåò…

Таким чином СРСР допомагав національновизвольному руху.
З появою СНД з’явилися нові зовнішньополітичні й зовніш
ньоекономічні функції: створення оборонних союзів, створення
та реалізація економічного союзу тощо.
Глобальні функції держави. Наявність глобальних функцій
практично усуває відмінність між внутрішніми та зовнішніми
функціями. Вони спрямовані на вирішення глобальних проблем
людства.
До глобальних функції держави належать:
1. Функція захисту прав і свобод людства. Це пов’язане з
тим, що будьякі порушення прав людини не є внутрішньою спра
вою держави.
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2. Функція співробітництва з іншими державами у вирішенні
демографічних, сировинних та енергетичних проблем полягає у
пошуку та знаходженні взаємоприйнятних вирішень проблем,
які стосуються інтересів народу і всього людства в цілому і по
требують міжнародного реагування на перебої в демографічній,
сировинній, енергетичній та інших сферах.
3. Функція попередження екологічних катастроф та лікві%
дація їх наслідків. Зазначена функція є особливо актуальною для
України, де відбулася низка екологічних катастроф, серед яких
найвідомішими були: Чорнобильська катастрофа 1986 року та
дощі з талію в м. Чернівці у 1989 році. Спільна діяльність бага
тьох держав у напряму ліквідації Чорнобильської проблеми є
однією з функцій держав світу.
4. Функція співробітництва у сфері освоєння космосу. Зазна
чена функція реалізована активною участю держав у космічних
польотах супутників на Марс, створенні Міжнародної космічної
станції тощо.
5. Інформаційна функція – участь у розвитку світового
інформаційного простору, встановлення режиму використання
інформаційних ресурсів на основі рівноправного співробітницт
ва з іншими державами.
6. Функція підтримання світового порядку полягає у збере
женні миру, попередженні ядерної війни, роззброєнні, ліквідації
ядерної зброї, а також співробітництві з іншими державами у
боротьбі з організованою злочинністю, тероризмом і в регулю
ванні міжнародних конфліктів. Іноді вона виражається в поси
ланні військових миротворців.
Ïðèêëàä 11.1
Â.Â. Ñóõîíîñ (ìîë.) ïðî ðîëü ãëîáàëüíîãî ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà
Äåìîêðàòèçàö³ÿ äåðæàâíîãî ðåæèìó â Óêðà¿í³ ³ çðîñòàííÿ îñâ³÷åíîñò³
íàñåëåííÿ íàäàþòü âèíÿòêîâîãî çíà÷åííÿ çàñîáàì ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ (ÇÌ²),
ï³ä âïëèâîì ÿêèõ ôîðìóþòüñÿ ñóñï³ëüíà äóìêà òà ïîë³òèêà äåðæàâè. Íà
æàëü, â Óêðà¿í³ ÇÌ² ùå íå ñòàëè “÷åòâåðòîþ âëàäîþ”, ÿêà íå ïîñòóïàºòüñÿ
âïëèâîâ³ñòþ ³íøèì òðüîì ã³ëêàì âëàäè. Öå îñîáëèâî ïðèêðî òîìó, ùî áåç
íèõ íåìîæëèâå íîðìàëüíå æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà ³ äåðæàâè.
Îäíàê, ä³éñíî, íîâ³ ìîæëèâîñò³ â³äêðèâàþòüñÿ ïåðåä ÇÌ² ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì äî ãëîáàëüíîãî ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà. Ïîâ’ÿçàí³ ç öèì íàñë³äêè äëÿ ñóñï³ëüñòâà òà äåðæàâè àêòèâíî îáãîâîðþâàëèñÿ íà íàéâèùîìó
ð³âí³. Òàê, 22 ëèïíÿ 2000 ð. íà ñàì³ò³ “Âåëèêî¿ ñ³ìêè” òà Ðîñ³¿, ùî ïðîõîäèâ
íà Îê³íàâ³ (ßïîí³ÿ) áóëà ïðèéíÿòà Õàðò³ÿ ãëîáàëüíîãî ³íôîðìàö³éíîãî
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ñóñï³ëüñòâà. Ïóíêò 1 çàçíà÷åíî¿ Õàðò³¿ âèçíà÷àº, ùî “³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàòèâí³ òåõíîëîã³¿ º îäíèì ³ç íàéâàæëèâ³øèõ ÷èííèê³â, ùî âïëèâàþòü íà ôîðìóâàííÿ ñóñï³ëüñòâà ÕÕ² ñòîë³òòÿ. ¯õ ðåâîëþö³éíèé âïëèâ ñòîñóºòüñÿ æèòòÿ
ëþäåé, ¿õ îñâ³òè òà ïðàö³, à òàêîæ âçàºìîä³¿ óðÿäó ç ãðîìàäÿíñüêèì ñóñï³ëüñòâîì”. Ñïåö³àë³ñòè ââàæàþòü, ùî ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàòèâí³ òåõíîëîã³¿
ðàäèêàëüíî çì³íÿòü ÿê ì³ñöåâ³, òàê ³ íàö³îíàëüí³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ³ äåðæàâíî-ïîë³òè÷í³ ³íñòèòóòè. Òàê³ æ çì³íè â³äáóäóòüñÿ ³ â ñôåð³ ãëîáàëüíèõ
³íñòèòóò³â. Íåîáõ³äí³ñòü ï³äâèùåííÿ ðîë³ öèõ òåõíîëîã³é â çàáåçïå÷åíí³ ãðîìàäñüêîãî äîáðîáóòó òà äåìîêðàò³¿ çàéìàº öåíòðàëüíå ì³ñöå ó ñó÷àñíèõ
äèñêóñ³ÿõ ç ïðîáëåì ãëîáàë³çàö³¿.
Äæåðåëî: Ñóõîíîñ Â. Â. Äèíàì³êà ñó÷àñíîãî äåðæàâíî-ïîë³òè÷íîãî
ðåæèìó â Óêðà¿í³: àíòèíîì³ÿ äåìîêðàòèçìó ³ àâòîðèòàðèçìó :
ìîíîãðàô³ÿ / Âîëîäèìèð Â³êòîðîâè÷ Ñóõîíîñ. – Ñóìè :
Óí³âåðñèòåòñüêà êíèãà, 2003. – Ñ. 281–282.

§ 2. Ôîðìè ³ ìåòîäè ðåàë³çàö³¿ ôóíêö³é äåðæàâè
Загальна характеристика форм і методів діяльності держави.
Функції держави реалізуються в конкретних діях, що вчиняють
суб’єкти державної влади. Ці дії є досить різноманітними і мо
жуть бути зведені в більшменш однорідні групи. Зовні практич
не вираження діяльності держави з приводу реалізації своїх
функцій отримало назву форм реалізації державної влади.
Держава повинна виконувати свої функції у властивих їй
формах, застосовуючи у своїй діяльності різні методи.
Форми реалізації функцій держави – це діяльність конкрет
них державних органів з приводу реалізації функцій держави.
Форми реалізації функцій держави залежно від того, наскіль
ки в управлінні використовуються правові механізми, можна
поділити на правові, договірні та організаційні.
Методи здійснення функцій держави різноманітні. Так, для
реалізації економічної функції потрібною стає низка конкретних
економічних методів: прогнозування, планування, пільгове кре
дитування та інвестування, державні субсидії, захист спожива
чів тощо.
Загалом же у своїй діяльності держава використовує методи
переконання, стимулювання і примусу.
Примус завжди повинен забезпечувати виконання правил
поведінки шляхом певних заходів (запобігання, відповідальності
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тощо). Примус – це такий метод, за якого бажана поведінка за
безпечується можливістю застосування сили або погрози її засто
сування. Економічні методи примусу – це методи непрямого
впливу на об’єкт (високі податкові ставки тощо). Як правило,
примус відбувається шляхом застосування до правопорушників
законних заходів покарання, перевиховання та спонукання до
діяльності, спрямованої на усунення шкоди, завданої такою по
ведінкою іншим суб’єктам.
Переконання становить собою такий метод здійснення функ
цій, коли суб’єкт впливає на суспільну та індивідуальну свідо
мість, сприяє її формуванню у формі обґрунтування, пояснення,
обговорення, демонстрації певного прикладу, правового вихован
ня населення, проведенням різних профілактичних заходів тощо.
Саме серед економічних методів переконання виділяють прогно
зування, планування та інвестування. Поряд з цим держава ши
роко використовує пропаганду та ідеологію з метою роз’яснення
важливості поставлених перед нею завдань, перспективи їх ви
рішення, засоби досягнення.
Стимулювання – це спонукання до дій. Стимули можуть бути
матеріальними та моральними. Як правило, стимулювання здій
снюється шляхом надання різних пільг і нагород колективам й
особам, які не допускають правопорушень і беруть активну участь
у боротьбі з ними, показують високу якість роботи тощо.
Правова форма реалізації функцій держави. Правова форма
реалізації функцій держави – це однорідна за своїми зовнішніми
ознаками (характером та юридичними наслідками) діяльність дер
жавних органів, пов’язана з виданням юридичних актів.
У правових формах відображається зв’язок держави і права,
обов’язок держави діяти під час виконання своїх функцій на ос
нові права й у його межах. Крім того, вони зазначають, як дер
жавні органи та посадові особи працюють, які юридичні дії вчи
няють. Як правило, правові форми визначаються природою суб’
єкта державної влади та його компетенцією у сфері реалізації дер
жавновладних повноважень.
До правових форм реалізації функцій держави належить пра
вотворча й правозастосовча діяльність, яка, у свою чергу, поді
ляється на оперативновиконавчу та правоохоронну.
Правотворча діяльність – це форма здійснення функцій
держави шляхом видання нормативноправових актів, видан
ня та санкціонування, зміни чи відміни правових норм. Без
правотворчої діяльності реалізація низки функцій держави
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неможлива. Так, наприклад, досить ускладненою є реалізація со
ціальної функцій держави без кодифікованого соціального зако
нодавства.
Правозастосовча діяльність – це діяльність державних ор
ганів з приводу виконання законів та підзаконних нормативних
актів шляхом видання актів застосування права.
Оперативно#виконавча діяльність становить собою пов’я
зану з повсякденним вирішенням різноманітних питань управ
ління справами суспільства владну, творчу виконавчорозпоряд
ницьку роботу державних органів з приводу реалізації функ
цій держави шляхом видання актів застосування норм права,
які є підставою для виникнення, зміни чи припинення право
відносин.
Правоохоронна діяльність – це форма здійснення функцій
держави шляхом владної оперативної роботи державних органів
з приводу охорони норм права від порушень, захисту наданих
громадянам суб’єктивних прав та забезпечення покладених на
них юридичних обов’язків.
Договірна форма реалізації функцій держави. Сьогодні зро
стає роль договірної форми реалізації функцій держави.
В умовах договірної форми реалізації функцій держави мова
йде не лише про вдосконалення та поширення дії договорів як
юридичної форми господарськоекономічних відносин, а й про
те, що договір може і повинен бути покладений в основу правово%
го регулювання як політичних, так і управлінських відносин.
Основу демократичної, соціальної, правової держави становить
взаємна угода (договір) громадян, консенсус, що виражається в
конституюванні, визнанні та підтримці державної влади.
У принципі, проблема договірних відносин у державному
управлінні пов’язана з його децентралізацією. Якщо говорити
про загальні тенденції розвитку державного управління, то воно
полягає в тому, що розпорядницькі засоби, як правило, поступа
ються договірним засобам, а однобічне державновладне рішен
ня все більшою мірою поєднується з договірними формами взає
мовідносин. Результатом такого поєднання стає поява так зва
них адміністративних договорів.
Існує низка аргументів на користь їх широкого застосування:
1. Застосування договору спрощує відносини між його сто
ронами, надає можливість безпосередньо звертатися одне до од
ного з питань його виконання, а органу, який зацікавлений у
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дотриманні договору, – безпосередньо приводити у рух чинни
ки, що сприяють його виконанню.
2. Це можливість особливо точного регулювання договором
відносин між сторонами та встановлення точної регламентації
тих питань, у яких зацікавлений хоча б один з учасників цих від
носин. Водночас адміністративний акт саме внаслідок своєї од
нобічності (оскільки виходить виключно від органу, що його ви
дав) не дає достатньо гарантій повного і всебічного врахування
інтересів іншої сторони.
3. Діяльність у формі договору в результаті створення кращих
можливостей контролю за роботою органу управління ефектив
но сприяє інтенсифікації відповідної діяльності.
4. Договірна форма може зробити значний внесок у розши
рення гласності, демократизації державного управління.
Сторонами адміністративного договору є орган державного
управління та громадська організація. Предмет договору –
управлінські відносини, тобто такі, що закріплюють управлін
ську компетенцію органів держави. Відповідальність сторін діє
за інстанціями. Так, для органу державного управління такою
інстанцією є орган, що знаходиться вище (так, районна держа
вна адміністрація відповідає перед обласною державною адмі
ністрацією). Щодо іншої сторони, то правління громадської ор
ганізації, яке фактично укладає адміністративний договір, є
відповідальною перед загальними зборами членів цієї органі
зації.
Організаційна форма реалізації функцій держави. Правова і
договірна форми не вичерпують усіх форм здіснення державної
влади. Поряд з ними широко використовуються різні неправо
вові форми, які, як правило, називаються організаційною ді
яльністю держави.
Організаційна форма реалізації функцій держави полягає
в однорідній за зовнішніми ознаками діяльності держави, яка
не пов’язана з виданням юридичних актів, а тому не тягне за со
бою юридичних наслідків.
Проте це не означає, що організаційна діяльність не регулю
ється правом, адже будьякі її форми так чи інакше реалізують
ся в межах певного правового врегулювання, на основі виконан
ня вимог законності.
Розрізняють організаційнорегламентуючу, організаційно
господарську та організаційноідеологічну діяльність.
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Організаційно#регламентуюча діяльність – це оперативна
поточна організаційна робота з приводу вирішення тих чи інших
конкретнополітичних завдань, технікоорганізаційного забезпе
чення функціонування різних ланок державного механізму (ка
дрова робота, підготовка документів тощо).
Організаційно#господарська діяльність – це оперативно
технічна, поточна господарська робота (економічне обґрунтуван
ня, контрольноревізійна діяльність, бухгалтерський облік, ста
тистика, організація постачання, збуту тощо) з приводу матері
альнотехнічного забезпечення виконання різних державних
функцій.
Організаційно#ідеологічна діяльність – це повсякденна опе
ративнороз’яснювальна, виховна робота з приводу забезпечен
ня виконання різних функцій держави (наприклад, роз’яснення
законів та підзаконних актів, що видаються державними орга
нами; формування суспільної думки; робота засобів масової
інформації тощо).
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Ìåõàí³çì äåðæàâè
Поняття і структура механізму держави



Державні технології

§ 1. Ïîíÿòòÿ ³ ñòðóêòóðà ìåõàí³çìó äåðæàâè
Механізм держави та її організації. Для реалізації функцій дер
жави необхідно створити певний механізм.
Зв’язок між функціями держави та її механізмом є нероз
ривним і безпосереднім. Адже якщо механізм створюється
саме для виконання функцій держави, то останні відіграють
визначальну роль. Органи й установи держави змушені при
стосовуватися до її функцій, що змінюються. Якщо, наприк
лад, у суспільстві домінують функції, що випливають із націо
нальних або класових протиріч, то після цього виходять на пер
ший план такі елементи механізму держави, як органи при
мусу і насильства.
Загалом під механізмом держави розуміють цілісну, ієрар
хічну систему державних органів, що здійснюють державну вла
ду, а також установ та підприємств, за допомогою яких реалізу
ються завдання й функції держави.
Погоджуючись із наведеним визначенням, слід мати на увазі,
що, як і будьякий механізм, механізм держави не є недіючим
агрегатом: він якось повинен діяти. Саме тому правознавці наго
лошують на тому, що, крім механізму держави, має існувати ме
ханізм функціонування держави як сукупності внутрішніх чин
ників, інститутів та засобів, що забезпечують дію складових ча
стин держави в їх взаємозалежності1.

1
Див.: Общая теория права и государства : учебник / [Афанасьев В. С., Гера
симов А. П., Корнев А. В. и др.] ; под ред. В. В. Лазарева. – [2е изд., перераб. и
доп.]. – М. : Юристъ, 1996. – С. 45.
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На нашу думку, не слід протиставляти механізм держави і
механізм функціонування держави. Річ у тому, що нефункціо
нуючий механізм держави є, по суті, мертвим.
Саме тому можна дати таке визначення механізму держави.
Механізм держави – це цілісна система державних органі
зацій або технологій, які практично здійснюють державну
владу, завдання і функції держави.
Наведене визначення доводить, що структура механізму дер
жави мінлива і різноманітна. Вона може розглядатися як статич
на (державні організації), так і динамічна (державні технології)
(табл .12.1).
У цьому визначенні до державних організацій відносять дер
жавні підприємства, установи та органи.
Державні підприємства – це засновані на державній власності
самостійні статутні суб’єкти господарювання, які мають права юри
дичної особи та здійснюють виробничу, науководослідницьку і
комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку.
Таблиця 12.1. Структура механізму держави
Äåðæàâí³ ï³äïðèºìñòâà
Äåðæàâí³ óñòàíîâè
Îðãàíè çàêîíîäàâ÷î¿ âëàäè

Äåðæàâí³
îðãàí³çàö³¿
Äåðæàâí³ îðãàíè

Îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè
Ñóäîâ³ îðãàíè
Ãëàâà äåðæàâè

Áþðîêðàò³ÿ
Äèêòàòóðà

Мехàнізм
äеðжàвè

Ñîö³àëüíà ³ºðàðõ³ÿ
Êðåàòèâíà êîðïîðàö³ÿ
Äåðæàâí³
òåõíîëîã³¿

Åëåêòðîííå âðÿäóâàííÿ
Àäõîêðàò³ÿ
Ðîçóìíà îðãàí³çàö³ÿ
Äåðæàâíå ïëàíóâàííÿ
Äåðæàâíå
ïðîåêòóâàííÿ

Äåðæàâíå ïðîãíîçóâàííÿ
Äåðæàâíå ïðîãðàìóâàííÿ
Äåðæàâíå ìîäåëþâàííÿ
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Державні установи – це ті державні організації, що не ма
ють владних повноважень, але виконують загальносоціальні
функції у сфері науки, охорони здоров’я, освіти, економіки
тощо. До державних установ належать державні школи, лікарні
тощо.
Державні органи – це державні організації, що беруть участь
у здійсненні функцій держави і наділені для цього владними пов
новаженнями.
Державними підприємствами є загальнодержавні підприєм
ства, що становлять економічну основу державної влади, та ко
мунальні підприємства, які знаходяться у власності адміністра
тивнотериторіальних одиниць. Державними установами є дер
жавні школи, професійнотехнічні та середні спеціальні на
вчальні заклади, вищі навчальні заклади, державні лікарні
тощо. Державними є законодавчі, виконавчі та судові органи, що
утворюють державний апарат, який складається з органів управ
ління і органів примусу.
До органів управління належать: вищі органи держави (пред
ставницькі, глава держави, уряд) та їх структури на місцях (ви
конкоми, губернатори, голови адміністрації, місцеві ради народ
них депутатів тощо).
До органів примусу відносять: органи правопорядку, суд,
прокуратуру, а також силові структури (армія, поліція, розвід
ка). Останні виконують рішення вищих органів держави, вико
ристовуючи зокрема методи примусу.
Поняття, ознаки і класифікація державних органів. Меха
нізм держави часто ототожнюють з апаратом держави. Однак це
не зовсім правильно. Апарат держави – це, швидше за все,
сукупність органів, за допомогою яких практично здійснюється
державна влада. Як бачимо, структура державного апарату пе
редбачає лише державні органи; державні установи та підпри
ємства до неї не входять.
Державний орган – це структурно організований колектив
державних службовців, наділений владними повноваження
ми та необхідними матеріальними засобами для здійснення
завдань, пов’язаних з реалізацією тієї чи іншої функції дер
жави.
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Для державного органу характерна низка ознак.
Орган держави – частина єдиного механізму держави, міцно
пов’язаний з іншими. Пам’ятаєте, у кінофільмі “Втікач” з Гари
соном Фордом у головній ролі, коли його герой тікає з в’язниці,
його переслідує герой Томі Лі Джонса – судовий виконавець. У
цьому й полягає єдність механізму держави: суддя (судова влада)
виносить вирок, а судовий виконавець (виконавча влада) його ви
конує.
Орган держави складається з державних службовців, тобто
осіб, що згідно зі ст. 1 Закону України від 16 грудня 1993 р. “Про
державну службу” “…займають посади в державних органах та
їх апараті, щодо практичного виконання завдань і функцій дер
жави та одержують заробітну плату за рахунок державних кош
тів”1. Під посадою розуміється “…визначена структурою і штат
ним розписом первинна структурна одиниця державного органу
та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними
актами коло службових повноважень”2.
Орган держави має внутрішню структуру: управління, від
діли тощо. Наприклад, у міністерстві внутрішніх справ є управ
ління карного розшуку, паспортний відділ тощо.
Орган держави має компетенцію – владні повноваження пев
ного змісту та обсягу. Владні повноваження означають сукупність
прав і обов’язків, яка дозволяє державним органам виконувати
функції держави. Згідно з Законом України від 16 грудня 1993 р.
“Про державну службу” до основних обов’язків належать додер
жання Конституції України, збереження державної таємниці
тощо (ст. 10). Державні службовці мають право на оплату праці
залежно від посади, на безпристрасне службове розслідування,
яке може довести невинуватість державного службовця тощо.
Крім того, є ще безпосередні права й обов’язки: наприклад, пра
во народного депутата на депутатський запит.
Орган держави видає обов’язкові щодо виконання правові
акти і забезпечує їх виконання. Такими правовими актами є
нормативноправові акти (наприклад, закони) і разові правові
акти (укази Президента про помилування тощо).

1

Про державну службу : [Закон України : офіц текст : станом на 22 березня
1996 року] // Міжнародні правові акти та законодавство окремих країн про ко
рупцію / ред. М. І. Камлик та Б. В. Романюк. – К. : Школяр, 1999. – С. 401.
2
Там само. – С. 401–402.
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Для здійснення своєї компетенції орган держави має мате%
ріальну базу (будинки, споруди, автомобілі тощо) і фінансується
з бюджету.
Орган держави бере активну участь у реалізації функцій
держави. Наприклад, міністерство охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки України здійснює еко
логічну функцію держави: охороняє навколишнє природне се
редовище, забезпечує екологічну безпеку в умовах ядерного сві
ту тощо.
Органи держави класифікуються за різними ознаками: за
способом виникнення, за обсягом владних повноважень, за ши
ротою компетенції, за способом формування, за порядком при
йняття рішення і за принципом поділу влади (табл. 12.2).
При цьому за способом виникнення органи держави можуть
бути первинними і похідними, за обсягом владних повноважень –
вищими, центральними, місцевими і міжтериторіальними,
за широтою компетенції – органами загальної і спеціальної
компетенції, за способом формування – виборними (парламент)
і призначуваними (уряд), за порядком прийняття рішення – одно
осібними (президент) і колегіальними (парламент). І, нарешті,

Таблиця 12.2. Класифікація органів держави
Çà ñïîñîáîì âèíèêíåííÿ

Ïåðâèíí³
Ïîõ³äí³
Âèù³

Çà îáñÿãîì âëàäíèõ
ïîâíîâàæåíü

Öåíòðàëüí³
Ì³ñöåâ³
Ì³æòåðèòîð³àëüí³

Кëàсèфіêàція
оðгàнів
äеðжàвè

Çà øèðîòîþ êîìïåòåíö³¿
Çà ïîðÿäêîì ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ
Çà ñïîñîáîì ôîðìóâàííÿ

Îðãàíè çàãàëüíî¿ êîìïåòåíö³¿
Îðãàíè ñïåö³àëüíî¿ êîìïåòåíö³¿
Îäíîîñ³áí³
Êîëåã³àëüí³
Âèáîðí³
Ïðèçíà÷óâàí³
Çàêîíîäàâ÷³

Çà ïðèíöèïîì ïîä³ëó âëàäè

Âèêîíàâ÷³
Ñóäîâ³
Ãëàâà äåðæàâè
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за принципом поділу влади органи держави поділяються на зако
нодавчі (парламент), виконавчі (уряд), судові та главу держави.
Первинні органи виникають у порядку спадкування або оби
раються (представницькі органи, глава держави). Народ безпо
середньо обирає органи народного представництва (парламент,
Верховна Рада України тощо) або главу держави (президента).
Монарх же одержує трон, успадковуючи його безпосередньо від
своїх предків.
Похідні органи створюються як первинні. До похідних орга
нів належать прокуратура, уряд тощо. Уряд в Україні (Кабінет
Міністрів України) формується спільно Верховною Радою Укра
їни та Президентом України.
Вищі органи – державна влада загалом поширюється на те
риторію всієї держави. Так, влада Президента України поширю
ється на всю територію України: його Укази мають чинність на
всій території нашої держави.
Центральні органи – державна влада поширюється на тери
торію всієї держави у певній сфері. До таких органів в Україні
належать міністерства, відомства, державні комітети тощо.
Регіонально#місцеві органи – державна влада поширюється
на певну адміністративнотериторіальну одиницю (виконком).
Так, накази Сумської обласної державної адміністрації є обов’яз
ковими лише на території Сумської області.
Міжтериторіальні органи – територія, на якій здійснюють
ся владні повноваження, не збігається з адміністративнотери
торіальними одиницями (митниця, управління залізниць тощо).
Органи загальної компетенції правомочні вирішувати ши
роке коло питань. Так, Кабінет Міністрів України забезпечує
здійснення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової по
літики, політики у сферах праці й зайнятості населення, соці
ального захисту, освіти, науки й культури, охорони природи, еко
логічної безпеки і природокористування.
Органи спеціальної компетенції спеціалізуються на вико
нанні якоїсь однієї функції. Наприклад, міністерство фінансів
спеціалізується лише на фінансовій, ціновій, інвестиційній та
податковій функції.
Законодавчі, виконавчі і судові органи. Є класифікація орга
нів державної влади залежно від принципу поділу влади. У цьо
му разі виділяють представницькі органи, органи державного
управління та органи правосуддя.
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Представницькі органи – це колективні постійні або періо
дично діючі виборні органи державної влади, наділені правом
представляти інтереси своїх виборців.
Залежно від терміну їх повноважень вони можуть бути по
стійними або періодично діючими. Так, Верховна Рада СРСР була
періодично діючим представницьким органом, а сучасна Верхов
на Рада України – постійно діючим.
Представницькі органи ще називають органами законодав
чої влади, або законодавчими органами. Їхні назви відобража
ють національну специфіку тієї чи іншої країни: Верховна Рада,
Федеральні збори, конгрес, кортеси тощо. Проте найпоширені
шою назвою вищих органів народного представництва став пар
ламент.
Парламент – це загальнонаціональний представницький
орган державної влади, який діє постійно і головним призначен
ням якого є здійснення законотворчості.
Основними функціями парламентів є законотворча, контроль
на та установча.
Законотворча функція передбачає прийняття як законода
вчих (закони, біллі, ордонанси, декрети, постанови), так і полі
тикоправових (декларації, заяви, звернення) актів.
Контрольна функція – це здійснення контролю над органа
ми державного управління та посадовими особами.
Установча функція передбачає формування спеціальних ко
місій та комітетів.
Розрізняють кілька різновидів парламентів. На сьогодні най
поширенішими варіантами парламентів є або однопалатний пар
ламент (Всекитайські збори народних представників у КНР, Дер
жавні збори в Угорщині, Народні збори в Болгарії чи Верховна
Рада в Україні), або двопалатний парламент (Конгрес у США,
Парламент у Франції, Генеральні кортеси в Іспанії, Федеральні
збори в РФ).
Зазвичай чомусь вважають, що двопалатний парламент ха
рактерний виключно для федерацій. Проте, як ми бачимо, і такі
унітарні держави, як Франція, Іспанія, Японія, Італія та Поль
ща, мають саме двопалатний парламент. Слід мати на увазі, що
кількість палат не завжди залежить від форми державнотери
торіального устрою. Проте складна форма (федеративна) зумов
лює створення двопалатного парламенту.
Існують й інші варіанти парламентів. Так, парламент Об’єд
наного королівства Великобританії та Північної Ірландії формально
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складається з трьох палат: Палати общин, Палати лордів та Його
Величності Короля (чи Її Величності Королеви).
Органи державного управління, як правило, називаються
органами виконавчої влади, або виконавчими органами.
Органи державного управління – це окремий вид держав
них органів, діяльність яких спрямована на організацію вико
нання законів та інших нормативних актів і здійснення держав
ного управління.
У цьому разі під державним управлінням розуміють певний
вид діяльності органів держави, що має виконавчий і розпоряд
чий характер і полягає в організуючому впливі на суспільні від
носини в економічній, соціальнокультурній та адміністратив
нополітичній сферах шляхом застосування державновладних
повноважень.
Як правило, систему органів виконавчої влади утворюють
уряди та виконавчі структури в центрі й на місцях.
Уряд – це вищий колегіальний орган виконавчої влади дер
жави. До центральних органів виконавчої влади належать міні
стерства, державні комітети, відомства тощо. До виконавчих
структур на місцях – губернатори, префекти тощо.
У різних державах уряд має різні назви: кабінет міністрів
(Великобританія, Україна, Узбекистан), рада міністрів (Фран
ція, Італія, Польща), державна рада (КНР), власне уряд (Росія)
тощо.
В Україні систему виконавчих органів утворюють вищі орга
ни (Кабінет Міністрів України), центральні органи (міністерст
ва, державні комітети та відомства), місцеві органи (обласні та
районні державні адміністрації). Проте є й інші варіанти струк
тури органів виконавчої влади. Так, у Великобританії система
виконавчих органів складається з вищого органу (Кабінет міні
стрів Великобританії – Уряд Її Величності), центральних орга
нів (державних міністерств та відомств), місцевих органів (орга
нів місцевого самоврядування) та державних корпорацій (Пошто
ве відомство, Бібісі). В Угорщині система органів виконавчої
влади складається з вищого органу (Рада міністрів Угорщини),
центральних органів (міністерства, органи загальнонаціональної
компетенції, міністерські відділи та автономні підрозділи центра
льних органів влади). На місцях (округи та міста) діють муніци
палітети. Досить специфічними є органи виконавчої влади в рам
ках федеративних держав. Так, у ФРН, крім федерального уря
ду (кабінет міністрів на чолі з федеральним канцлером), діють
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кабінети міністрів окремих земель. Те саме існує в США, де, крім
національного уряду (президент США та його адміністрація), ді
ють уряди 50 штатів та уряд федерального округу Колумбія). У
США, крім федеративного розмежування органів виконавчої
влади, є також вертикальне розмежування на вищі органи (на
ціональний уряд та уряди штатів), центральні органи (13 мініс
терств та державний департамент, 60 агентств, урядові комісії),
місцеві органи влади.
І нарешті, органи судової влади або судові органи.
Органи судової влади – це органи, які здійснюють функції
правосуддя.
У цьому разі під правосуддям розуміють діяльність суду з
розгляду й вирішення у визначеному законом процесуальному
порядку віднесених до його компетенції цивільних, господарсь
ких, кримінальних та адміністративних справ з метою охорони
прав і свобод людини та громадянина, прав і законних інтересів
юридичних осіб та інтересів держави.
Структура судової влади може бути різноманітною. Проте вже
сьогодні домінують дві моделі: американська (централізована)
та німецька (децентралізована). Перша передбачає об’єднання
всіх судових систем (загальних і арбітражних судів та Конститу
ційного суду) у єдину систему під егідою Верховного Суду. Саме
в цьому полягає сутність американської моделі. Друга пов’язана
з існуванням чинних й утворенням нових самостійних спеціалі
зованих систем судів (німецька модель). Останній варіант був
прийнятий і Концепцією судовоправової реформи в Україні
1992 р. Крім Конституційного Суду України, загальних і арбіт
ражних судів, нею передбачено утворення в перспективі самос
тійної системи адміністративних судів і проведення подальшої
роботи зі спеціалізації судів.
Глава держави. Центральне місце в системі вищих органів
державної влади належить главі держави.
Глава держави – це відносно, повністю або частково самос
тійний у правотворчій сфері вищий державний орган, що,
уособлюючи єдність різних гілок влади в державі, представ
ляє її всередині країни та поза її межами.
Глава держави “очолює”, “репрезентує” державу, знаходя
чись немовби понад повсякденною політикою з її партійною бо
ротьбою, парламентськими колізіями, виборчими перегонами.
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Як правило, його статус характеризується політичною нейтраль
ністю, звільненням від політичної відповідальності. Він є верхо
вним представником держави на міжнародній арені і вважаєть
ся носієм верховної влади в країні.
Існує п’ять моделей, за якими глава держави уособлює єдність
державної влади:
1) абсолютно доцентрова – глава держави, уособлюючи
єдність різних гілок влади, одноосібно здійснює всі їхні пов
новаження;
2) відносно доцентрова – глава держави, уособлюючи єдність
різних гілок влади, здійснює їхні повноваження разом з
іншими органами (парламентом чи урядом);
3) відносно відцентрова – глава держави уособлює єдність різ
них гілок влади, але вища законодавча влада належить пар
ламенту, а вища виконавча влада – уряду, що не заперечує
можливості того, що глава держави може реалізувати пов
новаження виконавчої та/або законодавчої влади;
4) паралельна – глава держави уособлює виконавчу (іноді рег
ламентарну) владу, а законодавча влада належить іншому
органу;
5) фрагментарна – наявність єдиної системи органів державної
влади, глава держави є складовою частиною цієї системи.
Існує принаймні три класифікації, за якими можна поділи
ти інститут глави держави. Так, за кількісним складом можна
виділити одноосібного та колегіального главу держави. У свою
чергу, колегіальний глава держави може реалізовувати олігар#
хічну (більше двох осіб виконують обов’язки глави держави)
та діархічну (дві особи виконують обов’язки глави держави)
моделі. При цьому остання модель може існувати у вигляді
функціональної діархії (між співправителями існує розподіл
повноважень), територіальної діархії (кожен співправитель
уособлює свою територію), особистої діархії (співправителі фор
муються без урахування будьяких чинників територіального
чи функціонального характеру) та вертикальної діархії (один
співправитель впливає на порядок формування й функціонуван
ня іншого співправителя). Друга класифікація пов’язана зі спо%
собом формування: спадкоємний (король Іспанії), виборний
(Президент України), призначуваний (номінальний глава дер
жави – королева Великої Британії призначає реального главу
держави – генералгубернатора Канади) та узурпатор (Августо
Піночет став президентом Чилі після державного перевороту
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1973 року). Третя – за формою правління (монарх і республі
канський глава держави).
Так, в умовах монархії глава держави справляє суттєвий
вплив на життя держави, привносячи в нього певну стабільність.
Якщо ж детально проаналізувати статус монарха, то побачи
мо, що в умовах абсолютної й дуалістичної монархії повноважен
ня монарха дозволяють главі держави прямо втручатися в полі
тичні справи. Водночас у межах парламентарної монархії такий
вплив має дещо завуальований характер. Наприклад, той факт,
що конституція Японії не передбачає владних повноважень мі
кадо (японського імператора), не означає, що він не може впли
вати на справи в державі. Будучи символом нації, для якої сим
волізм не є чимось несуттєвим, він морально впливає на життя
своєї країни. Інший приклад пов’язаний з Великобританією, де
королева начебто “царює, але не править”. Це правило не озна
чає, що королева не зможе впливати на життя своєї країни. Так,
саме вона своїм указом зможе розпустити палату представників.
Цей указ, щоправда, повинен затвердити прем’єрміністр, але річ
у тому, що його формально призначає саме королева. Палату ж
лордів монарх контролює, адже саме він призначає лордів. Тре
тім прикладом може бути досвід Іспанії, де король Хуан Карлос І
зумів придушити заколот військових у 1981 році, звернувшись
до іспанської нації. Відсутність підтримки з боку короля призве
ла до втрати легітимності заколоту.
Таким чином, лише відданість ідеалам демократії не дозво
ляє монарху в умовах парламентарної монархії порушувати пра
ва своїх підданих. Але це не означає, що монарх не може вплива
ти на життя своєї країни.
Щодо республік, то в умовах президентської республіки гла
ва держави є одночасно главою виконавчої влади. Саме тому він
може суттєво впливати на життя держави. В умовах парламент
ських республік такий вплив не досить значний. Ситуація зі змі
шаною республікою є неоднозначною.
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§ 2. Äåðæàâí³ òåõíîëîã³¿
Поняття і види державних технологій. Взаємозв’язок між дер
жавними організаціями здійснюється за допомогою державних
технологій.
Державні технології – це обумовлені станом знань та загаль
ною ефективністю способи досягнення мети, що встановлю
ється державою.
До державних технологій належать бюрократія, диктатура,
адхократія, державне проектування, креативна корпорація, еле
ктронне врядування, соціальна ієрархія, розумна організація
тощо.
Найвідомішими із зазначених державних технологій є бюро
кратія і диктатура.
Бюрократія (фр. Bureau – контора, канцелярія) – це дер
жавна технологія, для якої характерні спеціалізований роз
поділ праці, чітка управлінська ієрархія, правила, стандар
ти та загальнообов’язкові регламентовані процедури, вико
нання яких не залежить від того, хто саме і стосовно кого їх
виконує.
В умовах бюрократії всі рівні перед єдиним порядком. Уніфі
кація перетворюється на гарантію проти недоліків державних
чиновників і можливості зловживань, на гаранта стабільності в
суспільстві.
На відміну від бюрократії бюрократизм – хвороба суспіль
ства, «темний бік» бюрократії, що означає владу «бюро», тобто
письмового столу, контори, «конторовладдя», інакше кажучи, –
владу апарату, відірваного від народу.
Якщо чітку бюрократію можна вітати, то з бюрократизмом
потрібно боротися.
На сьогодні можна виділити два основні методи боротьби з
бюрократизмом – косметичний (наприклад, критика) та ради%
кальний (зміна бюрократії на якусь іншу державну технологію –
диктатуру, адхократію тощо).
Диктатура (лат. dicto – диктую, наказую) – необмежене во
лодарювання однієї особи або якоїсь верстви чи групи, яке спи
рається на насильство і не пов’язане жодними законами.
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Адхократія (лат. ad hoc – для цього, застосовуючи до цього,
спеціально для цього випадку, для певного випадку) – структу
ра холдингового типу, що координує роботу багатьох тимчасо
вих робочих груп, які виникають і припиняють свою діяльність
відповідно до темпів змін в оточуючому організацію середовищі.
Прикладом вдалого використання адхократичної технології
можна вважати радянський ядерний проект.
Як відомо, для отримання атомної зброї 20 серпня 1945 р. Дер
жавним комітетом оборони на чолі з Й. Сталіним засновано спеці
альний комітет у складі Л. Берія (голова), Г. Маленков, М. Возне
сенський, Б. Ванников, А. Завенягін, І. Курчатов, П. Капиця,
В. Махнеєв та М. Первухін. На Комітет було покладено «керівни
цтво всіма роботами з використання внутріатомної енергії урану»1.
Більш конкретною метою було створення атомної бомби з потуж
ністю вибуху, що був би еквівалентним вибуху десятків тисяч тонн
тротилу. Для того, щоб у найкоротші строки досягти цього, необ
хідно було залучити велику кількість спеціалістів, фінансів та
розвідувальних даних. Щодо першого, то загальновідомим є той
факт, що коли потрібно було формувати команду для створення
атомної бомби, керівнику проекту Ігорю Курчатову наказали по
дати список усіх необхідних йому спеціалістів. Потім Лаврентій
Берія «витягнув» усіх цих людей з різних інститутів, армії, а де
кого – із самого ГУЛАГу. Кожен залучений Курчатовим до проек
ту вчений написав свій список – хто потрібен йому.
І цих людей також знайшли та залучили до проекту. СРСР щедро
фінансував створення своєї атомної бомби. Щодо розвідки, то за
гальновідомим є факт, що радянські органи державної безпеки
збирали атомні секрети практично з усього цивілізованого світу
(США, Великобританія, Німеччина, Японія). Результат –
у 1949 році в Радянському Союзі випробувана атомна бомба (прак
тично через чотири роки після вибухів у Хіросімі та Нагасакі).
Ïðèêëàä 12.1
Ã. Ìàëèíåöüêèé ïðî îðãàí³çàö³éíî-êàäðîâå çàáåçïå÷åííÿ ïðîðèâó
â ãàëóç³ íàíîòåõíîëîã³é â Ðîñ³¿ òà ÑØÀ â êîíòåêñò³ àäõîêðàò³¿
Ñüîãîäí³ ãîëîâíèì ó ñôåð³ íàíîòåõíîëîã³é ñòàâ íåàêàäåì³÷íèé ²íñòèòóò ÿäåðíèõ äîñë³äæåíü ³ì. Êóð÷àòîâà. Àëå æ íàíîòåõ – öå íå ëèøå ÿäåðíà ô³çèêà. Íå ìåíøå ïðàâî íàçèâàòèñÿ íàíîòåõíîëîã³ÿìè ìàþòü ³ ò³, õòî
1

Берия С. Мой отец – Лаврентий Берия / Серго Берия. – М. : Современник, 1994. –
С. 261. – (Осмысление века: дети об отцах).
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ïðàöþº ç ðå÷îâèíîþ íà àòîìíîìó ð³âí³: ãåíí³ ³íæåíåðè òà á³îòåõíîëîãè. ×è
äîñë³äíèêè â ãàëóç³ ì³êðîåëåêòðîí³êè, ÿê³ âì³þòü ðîçòàøîâóâàòè îäèí ì³ëüéîí åëåìåíò³â ì³êðîñõåìè íà îäíîìó êðèñòàë³. Ó íàíîåëåêòðîí³ö³ ìîâà ï³äå
âæå ïðî ñîòí³ ì³ëüéîí³â åëåìåíò³â íà îäèí êðèñòàë. Îäíàê òóò çíàäîáëÿòüñÿ ò³, õòî ìàâ ñïðàâó ç ì³ëüéîíîì. ²ç ôàõ³âöÿìè â ãàëóç³ øòó÷íîãî ³íòåëåêòó.
Àëå íàíîåëåêòðîí³êó âæå ìîæíà çð³âíÿòè çà ñêëàäí³ñòþ ç ãîëîâíèì ìîçêîì
ëþäèíè – à òîìó òóò ñòàþòü ïîòð³áíèìè ³ ñïåö³àë³ñòè ç öåíòðàëüíî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè. À ùå é ò³, õòî çàéìàºòüñÿ òåõíîëîã³ÿìè äð³áíîäèñïåðñíèõ ïîðîøê³â – äå ò³ ÷è ³íø³ ðå÷îâèíè äðîáëÿòüñÿ äî ðîçì³ð³â íàíî÷àñòîê òà íàáóâàþòü íîâèõ âëàñòèâîñòåé. Îäíàê ÷îìóñü ö³ äîñë³äíèêè çàëèøèëèñÿ îñòîðîíü ðîñ³éñüêîãî íàíîòåõïðîåêòó. Âèð³øèâøè òàêå ïèòàííÿ, ìè ìîæåìî çàëó÷èòè äî ïðîåêòó ôóíäàìåíòàëüíó íàóêó ³ ñòâîðèòè òå, áåç ÷îãî íåìîæëèâèé ñåðéîçíèé ïðîåêò – ìàòåìàòè÷í³ ìîäåë³.
Îòæå, êð³ì óñ³õ íàçâàíèõ äîñë³äíèê³â, ñë³ä çàëó÷àòè äî ñïðàâè ³ ìàòåìàòèê³â, ³ äîñë³äíèê³â ïîâåä³íêè ñêëàäíèõ, «íåïåðåäáà÷óâàíèõ» ñèñòåì ç
áàãàòüîõ õàîòè÷íèõ åëåìåíò³â. Òîìó ïðîáëåìà ðîçâèòêó íàíîòåõó ìàº ÿñêðàâî âèðàæåíèé ì³æäèñöèïë³íàðíèé õàðàêòåð…
Äàâàéòå ïîäèâèìîñÿ, ÿê íàíîòåõíîã³¿ ðîçâèâàþòü ó íàøîãî ãîëîâíîãî
ñóïðîòèâíèêà – Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ. Ç ÷îãî âîíè ðîçïî÷àëè?
Âîíè çðîçóì³ëè, ùî äî ìåòè ìîæíà éòè íå ëèøå â³ä íàéïðîñò³øèõ
ñòðóêòóð, â³ä ð³âíÿ àòîì³â äî ñòâîðåííÿ ñêëàäíèõ îá’ºêò³â, àëå ìîæíà
ðóõàòèñÿ ³íàêøå: ñïî÷àòêó ðîç³áðàòèñÿ ç îðãàí³çàö³ºþ ñêëàäíèõ ñèñòåì.
Çðîçóì³òè, ùî æ ìè õî÷åìî ñêîíñòðóþâàòè ³ íà ÿêèõ ïðèíöèïàõ – ³ ïîò³ì
äëÿ öüîãî øóêàòè àäåêâàòíèé áóä³âåëüíèé ìàòåð³àë íà íàíîð³âí³. Ó ÑØÀ
êîìïëåêñ äîñë³äæåíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç òàêèì ï³äõîäîì, íàçèâàºòüñÿ
NanoBioInfoCognito. Òîáòî àìåðèêàíö³ â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó çðîçóì³ëè, ùî
íàíîòåõ ì³öíî ïîâ’ÿçàíèé ç ãåííî-³íæåíåðíèìè (á³îëîã³÷íèìè), ³íôîðìàö³éíèìè òà êîãí³òèâíèìè òåõíîëîã³ÿìè (òåõíîëîã³ÿìè ï³çíàííÿ). Íà öüîìó ïåðåòèí³ íàðîäæóþòüñÿ íîâ³ íàïðÿìè â ïðèêëàäí³é ìàòåìàòèö³, ÿê³ äàþòü ïðèíöèïîâî íîâ³ ìîæëèâîñò³. Çàçâè÷àé ¿õ íàçèâàþòü á³îîá÷èñëþâà÷àìè, àáî íåéðîíàóêîþ…
Ó 2000 ðîö³ àìåðèêàíö³ âèïóñòèëè «á³ëó êíèãó» ç íàíîòåõíîëîã³é, äå
÷åñíî âèçíàëè: ïåðøèõ íàñë³äê³â ðîáîòè ñë³ä ÷åêàòè ì³í³ìóì ÷åðåç äåñÿòèë³òòÿ. Çàòå âîíè ñêðóïóëüîçíî ç³áðàëè ³íôîðìàö³þ ïðî òå, ùî â êðà¿í³ âæå
çðîáëåíå ó ñôåð³ íàíîòåõó, ÿê³ â÷åí³ (ç óêàç³âêîþ ¿õí³õ êîîðäèíàò) ïðàöþþòü
çà çàäàíîþ òåìàòèêîþ ³ ÿêèõ óñï³õ³â âîíè äîñÿãëè. Òîáòî áóëî ñôîðìîâàíå
åêñïåðòíå ñï³âòîâàðèñòâî.
Äæåðåëî: Êàëàøíèêîâ Ì. Öóíàìè 2010-õ ãîäîâ / Ìàêñèì Êàëàøíèêîâ. –
Ì. : Ôîëèî, 2008. – Ñ. 252, 254–255.
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Креативна корпорація – тип корпорації, основним завдан
ням утворення та діяльності якого є не стільки координація мети
корпорації та суспільства, скільки “...самовираження та само
ствердження її творців”.
Ïðèêëàä 12.2
Â.Â. Ñóõîíîñ (ìîë.) ïðî îçíàêè êðåàòèâíî¿ êîðïîðàö³¿
Ïî-ïåðøå, ãîëîâíîþ ìîòèâàö³ºþ ïðàö³ º ñàìîðåàë³çàö³ÿ ÿê òâîðö³â, òàê
³ ñï³âðîá³òíèê³â òà êåð³âíèê³â êðåàòèâíî¿ êîðïîðàö³¿. Ïðàãíåííÿ äî ñàìîðåàë³çàö³¿ âèñóâàº íîâ³ ³äåàëè òà ö³ë³, ùî íàñàìïåðåä âèÿâëÿºòüñÿ â îñâîºíí³
òà ïîøóêó ïðèíöèïîâî íîâîãî. Êðåàòèâí³ êîðïîðàö³¿ áóäóþòüñÿ íàâêîëî òâîð÷èõ îñîáèñòîñòåé. Öå ãàðàíòóº ¿õí³ ñò³éê³ñòü òà ïðîöâ³òàííÿ. Ë³äåðàìè òàêî¿
êîìïàí³¿ ðóõàº “äóõ ïåðøîïðîõ³äíèêà”. Ñïðÿìîâàí³ñòü íà òâîð÷³ñòü ñòèìóëþº ìàêñèìàëüíèé ðîçâèòîê ïîòåíö³àëó ñï³âðîá³òíèê³â, à á³çíåñ ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ïðîäóêò òâîð÷îñò³, ÿê äëÿ õóäîæíèêà – éîãî êàðòèíà, à äëÿ ïèñüìåííèêà – éîãî òâ³ð. Õàðàêòåðíî, ùî óñï³õ âëàñíèê³â êðåàòèâíî¿ êîðïîðàö³¿
îáóìîâëåíèé íå ñò³ëüêè òèì, ùî âîíè êîíòðîëþþòü îñíîâíó ÷àñòèíó êàï³òàëó ñâî¿õ êîìïàí³é, ñê³ëüêè òèì, ùî âîíè ÿê çàñíîâíèêè á³çíåñó, ÿêèé ñòàº
ãîëîâíèì ïðîÿâîì ¿õ òâîð÷èõ ìîæëèâîñòåé, óîñîáëþº ç ïîãëÿäó ñóñï³ëüñòâà íàñàìïåðåä ñòâîðåíèé íèìè ñîö³àëüíî-âèðîáíè÷èé îðãàí³çì. Ö³ ëþäè
ñòàíîâëÿòü ñîáîþ æèâó ³ñòîð³þ êîìïàí³¿, ìàþòü âèñîêèé àâòîðèòåò â î÷àõ ¿¿
ïðàö³âíèê³â òà ïàðòíåð³â. Ïðèêìåòíî, ùî âåëåòåíñüê³ áàãàòñòâà íîâèõ ï³äïðèºìö³â, ÿê³ âæå ñòàëè ëåãåíäàìè ñó÷àñíîãî á³çíåñó, íå çîñåðåäæóþòüñÿ
íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ â îôøîðíèõ çîíàõ, ÿê ó á³ëüøîñò³ óêðà¿íñüêèõ “îë³ãàðõ³â”, à ïðåäñòàâëåí³ àêö³ÿìè ¿õí³õ âëàñíèõ êîìïàí³é ³ ôàêòè÷íî íå ³ñíóþòü ïîçà ¿õ äîñÿãíåííÿìè. Á³ëüøå òîãî, ðåàë³çóâàòè ïàêåòè àêö³é, ùî ¿ì
íàëåæàòü, ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ ïðàêòè÷íî íåìîæëèâî, àäæå öå àâòîìàòè÷íî
ïîçíà÷èòüñÿ íà ä³ÿëüíîñò³ êîìïàí³¿. Öå äîçâîëÿº ñòâåðäæóâàòè, ùî ñàìå
ñòàâëåííÿ òàêèõ ï³äïðèºìö³â äî á³çíåñó ÿê äî ñâîãî òâîð³ííÿ, ùî âèêëèêàº
á³ëüøó ïðèõèëüí³ñòü ö³ëÿì ïåâíî¿ îðãàí³çàö³¿, í³æ ñòàâëåííÿ äî íå¿ ÿê äî
ñâîº¿ âëàñíîñò³, º íàéâàæëèâ³øîþ â³äì³òíîþ îçíàêîþ êðåàòèâíî¿ êîðïîðàö³¿.
Ïî-äðóãå, âëàñíèêè àáî êåð³âíèêè êðåàòèâíî¿ êîðïîðàö³¿ íåñóòü çà íå¿
ìàêñèìàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ÿê çà ñâîº óëþáëåíå òâîð³ííÿ. ¯õ àâòîðèòåò
äîñÿãàºòüñÿ íå àâòîðèòàðíèìè ìåòîäàìè, à âèçíàííÿì ¿õ òàëàíò³â, çàñëóã
òà çíàíü. Âèñîêå ïî÷óòòÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çóìîâëþº ôîðìóâàííÿ îñîáèñòî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó ñï³âðîá³òíèê³â êîìïàí³¿.
Ïî-òðåòº, ñïðÿìîâàí³ñòü íà òâîð÷³ñòü òà óñï³õ ôîðìóº â êîìïàí³¿ ïî÷óòòÿ êîìàíäè ³ ñï³âðîá³òíèöòâà, ðîçâèâàº ïî÷óòòÿ çíà÷óùîñò³ äëÿ êîìïàí³¿
êîæíîãî îêðåìîãî ñï³âðîá³òíèêà. Îñòàííº ïðèçâîäèòü äî çíèùåííÿ ñòàòóñíèõ â³äì³ííîñòåé òà í³âåëþâàííÿ ñàìîãî ïîíÿòòÿ êåð³âíèê³â ³ ï³äëåãëèõ. Íà
êîæíîìó åòàï³ ôóíêö³îíóâàííÿ êðåàòèâíî¿ êîðïîðàö³¿ êåð³âíèêîì ñòàº îñîáèñò³ñòü, ÿêà º íàéá³ëüø àâòîðèòåòíîþ ïðè âèð³øåíí³ êîíêðåòíî¿ ïðîáëåìè.
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Ïî-÷åòâåðòå, ñòâîðþºòüñÿ òâîð÷à àòìîñôåðà. Íà çì³íó êåð³âíèöòâó
ï³äëåãëèìè ïðèõîäèòü êåð³âíèöòâî òâîð÷èìè ïðîöåñàìè, êóäè âòÿãóþòüñÿ
íîâ³ òâîð÷³ òà àêòèâí³ ëþäè, òèì ñàìèì ïîñèëþþ÷è òà ïîøèðþþ÷è öåé ïðîöåñ äàë³.
Ïî-ï’ÿòå, ñàìîîðãàí³çàö³ÿ âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ñï³âðîá³òíèê³â ³ âì³ííÿ ðîçä³ëèòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü äîçâîëÿº ïîºäíàòè íåîáõ³äí³ â êîæíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó ³íäèâ³äóàë³çì òà àâòîíîìí³ñòü ç êîëåêòèâ³çìîì ³ êîìàíäíîþ ðîáîòîþ. Óñå öå çàáåçïå÷óº çðîñòàííÿ îñîáèñòî¿ ñâîáîäè òà ðîçâèòîê
ìîæëèâîñòåé êîæíîãî.
Ïî-øîñòå, êðåàòèâíà êîðïîðàö³ÿ ôîðìóº åêîíîì³÷íó òà ñîö³àëüíó êîí’þíêòóðó, çäàòíà ñàìà ñåáå îðãàí³çóâàòè òà ïåðåáóäóâàòè.
Ïî-ñüîìå, çäàòí³ñòü äî çì³í, âèñîêèé òâîð÷èé ïîòåíö³àë êðåàòèâíèõ
êîðïîðàö³é çóìîâëþº ¿õ íàâ÷åí³ñòü ñàìèõ ñåáå. Òàê³ êîìïàí³¿ ñïðèÿþòü ôîðìóâàííþ íîâèõ êðåàòèâíèõ êîðïîðàö³é, ÿê³ ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ áóäóòü êåðóâàòèñÿ ïîä³áíèìè ïðèíöèïàìè. Öå ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî ÿäðîì ïåðñîíàëó
êðåàòèâíî¿ êîðïîðàö³¿ º ïðàö³âíèêè, ÿê³, ÿê ³ ¿¿ çàñíîâíèêè, íàñàìïåðåä ïðàãíóòü äî ñàìîðåàë³çàö³¿ ³ äîñèòü ÷àñòî ðîçãëÿäàþòü ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ó ðàìêàõ êðåàòèâíî¿ êîðïîðàö³¿ ÿê êðîê äî ïî÷àòêó âëàñíîãî á³çíåñó. Â óìîâàõ,
êîëè ä³ÿëüí³ñòü ñòàº îð³ºíòîâàíîþ íà ïðîöåñ, à îêðåì³ ïðàö³âíèêè ïåâíèì
÷èíîì ïåðñîí³ô³êóþòü éîãî îêðåì³ åëåìåíòè, äëÿ âèä³ëåííÿ ç êîìïàí³é ñàìîñò³éíèõ ñòðóêòóð âæå íå ³ñíóº ñåðéîçíèõ ïåðåïîí. Ó ðåçóëüòàò³ êðåàòèâí³
êîðïîðàö³¿ ïîñò³éíî â³äíîâëþþòü ñàì³ ñåáå, ¿õ ê³ëüê³ñòü øâèäêî çðîñòàº, à
íîâ³ ô³ðìè, ùî âèíèêàþòü ó ðåçóëüòàò³ öüîãî “â³äáðóíüêóâàííÿ”, ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ïî÷èíàþòü êåðóâàòèñÿ òèìè ñàìèìè ïðèíöèïàìè, ùî é ïîïåðåäí³. Ïðè
öüîìó ÿñêðàâà ³íäèâ³äóàëüí³ñòü çàñíîâíèê³â òà âëàñíèê³â êðåàòèâíèõ êîðïîðàö³é íå º ïðîÿâîì ¿õ ³íäèâ³äóàë³çìó, àäæå ãîëîâíèìè óìîâàìè âçàºìîä³¿
ì³æ òâîð÷èìè îñîáèñòîñòÿìè ñòàº ìàêñèìàëüíà ëîÿëüí³ñòü ì³æ íèìè ³ âèñîêèé ñòóï³íü ñîë³äàðíîñò³, ùî â³äíîâëþþòüñÿ â êîæí³é íîâ³é âèðîáíè÷³é
ñòðóêòóð³.
Ïî-âîñüìå, åòè÷í³ ö³ííîñò³ òà ñîö³àëüí³ ö³ë³ âõîäÿòü äî áàçîâî¿ ñèñòåìè
ö³ííîñòåé êðåàòèâíèõ êîðïîðàö³é, çá³ëüøóþ÷è òèì ñàìèì ñâîºð³äíèé ñîö³àëüíèé êàï³òàë.
Ïî-äåâ’ÿòå, ìîäóëüíà ñòðóêòóðà êðåàòèâíî¿ êîðïîðàö³¿, ùî òàêîæ íàãàäóº ìîçà¿êó ÷è ìåðåæ³, äîçâîëÿº ñòâîðþâàòè òâîð÷³ ãðóïè òà ñòðóêòóðè ð³çíî¿ êîíô³ãóðàö³¿. Ï³ñëÿ æ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ – ñòâîðþâàòè íîâ³ (öå íàãàäóº ãðó “êîíñòðóêòîð”).
Ïî-äåñÿòå, ïðàãíåííÿ äî íîâîââåäåíü äîçâîëÿº ÿê øâèäêî ðåàãóâàòè íà ì³íëèâ³ çîâí³øí³ óìîâè, òàê ³ ñàìèì çì³íþâàòè ¿õ. Êðåàòèâíà êîðïîðàö³ÿ ïðîïîíóº êë³ºíòàì ÿê³ñíî íîâ³ ïðîäóêòè òà ïîñëóãè. Ïðè öüîìó âîíà
íå íàáóâàº ôîðìè äèâåðñèô³êîâàíèõ ñòðóêòóð òà êîíãëîìåðàò³â, à çáåð³ãàº òó âóçüêó ñïåö³àë³çàö³þ, ùî áóëà ïåðåäáà÷åíà ïðè ¿¿ óòâîðåíí³. Çíà÷íîþ ì³ðîþ ñàìå ï³ä âïëèâîì íå÷óâàíîãî êîìåðö³éíîãî óñï³õó êðåàòèâíèõ
êîðïîðàö³é îñíîâí³ ðèñè ¿õíüî¿ âíóòð³øíüî¿ îðãàí³çàö³¿ ñòàëè çàïîçè÷àòèñÿ
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é òðàäèö³éíèìè ïðîìèñëîâèìè ï³äïðèºìñòâàìè. Òàêèì ÷èíîì, êðåàòèâí³
êîðïîðàö³¿ â³ä³ãðàþòü âàæëèâó ðîëü ó ðîçâèòêó ñó÷àñíîãî ãîñïîäàðñòâà, àäæå
âîíè ôîðìóþòü íå ëèøå íîâ³ ïîòðåáè ³ âèçíà÷àþòü íîâ³ ö³ë³ åêîíîì³êè, à é
ïðèñêîðþþòü çì³íó çâè÷íèõ ôîðì ãîñïîäàðñüêî¿ îðãàí³çàö³¿.
Ïî-îäèíàäöÿòå, êðåàòèâíà êîðïîðàö³ÿ âèíèêàº, ÿê ïðàâèëî, ç íàäð
ïîïåðåäí³õ îðãàí³çàö³éíèõ ñòðóêòóð, ÿê³ âæå õàðàêòåðèçóþòüñÿ ïîð³âíÿíî
âèñîêîþ åôåêòèâí³ñòþ. Âîíà ôîðìóºòüñÿ, íàñàìïåðåä, â³äïîâ³äíî äî óÿâëåíü ¿¿ òâîðö³â ñòîñîâíî îïòèìàëüíèõ ñïîñîá³â ðåàë³çàö³¿ ñâîãî òâîð÷îãî
ïîòåíö³àëó. ßêùî êîìïàí³ÿ, ùî âèíèêëà òàêèì ÷èíîì, ïî÷èíàº óñï³øíî ôóíêö³îíóâàòè, íà ïåâíîìó åòàï³ ðîçâèòêó ìîòèâ ñàìîðåàë³çàö³¿ ¿¿ îðãàí³çàòîðà
ÿê ðîçðîáíèêà, òâîðöÿ òà âèðîáíèêà ïðèíöèïîâî íîâî¿ ïîñëóãè ÷è ïðîäóêö³¿,
³íôîðìàö³¿ àáî çíàííÿ äîïîâíþºòüñÿ (àáî íàâ³òü çàì³íþºòüñÿ) ìîòèâîì éîãî
ñàìîðåàë³çàö³¿ ÿê òâîðöÿ êîìïàí³¿ ÿê ñîö³àëüíî¿ ñòðóêòóðè.
Òîìó, ÿê ïðàâèëî, êðåàòèâíà êîðïîðàö³ÿ ó ñâîºìó ðîçâèòêó ïðîõîäèòü
äâà åòàïè. Íà ïåðøîìó åòàï³ ¿¿ çàñíîâíèêè ïðàãíóòü äî ñàìîðåàë³çàö³¿
ñåáå ÿê òâîðö³â ïðèíöèïîâî íîâîãî ïðîäóêòó, ³ íà öüîìó åòàï³ êîìïàí³ÿ
êîíêóðóº, ÿê ïðàâèëî, ç ï³äïðèºìñòâàìè, ùî âèðîáëÿþòü àíàëîã³÷í³ àáî
ïîä³áí³ òîâàðè ÷è ïîñëóãè. Ó öèõ óìîâàõ ïîâí³ñòþ ðîçêðèâàºòüñÿ òâîð÷èé
ïîòåíö³àë çàñíîâíèê³â êîìïàí³¿, íàêîïè÷åíèé íèìè ùå â ïîïåðåäí³é îðãàí³çàö³¿. Íà äðóãîìó åòàï³ çàñíîâíèêè êðåàòèâíî¿ êîðïîðàö³¿ ñîö³àë³çóþòüñÿ ÿê âëàñíèêè êîìïàí³¿, ùî ñàìà ïî ñîá³ âèÿâëÿºòüñÿ ãîëîâíèì ðåçóëüòàòîì òà ïðîäóêòîì ¿õíüî¿ ä³ÿëüíîñò³. Íà äðóãîìó åòàï³ âëàñíèêè êîìïàí³¿
ïî÷èíàþòü êîíêóðóâàòè ç ³íøèìè êðåàòèâíèìè êîðïîðàö³ÿìè, áåçâ³äíîñíî
äî òîãî, ó ÿê³é ñôåð³ åêîíîì³êè âîíè ä³þòü, àäæå äîêàç ñâîº¿ ïåðåâàãè òà
ñâîº¿ óí³êàëüíîñò³ âîíè çìîæóòü çäîáóòè ëèøå â³ä âñåîõîïëþþ÷îãî, à íå
â³ä âóçüêîãàëóçåâîãî óñï³õó.
Äæåðåëî: Ñóõîíîñ Â. Â. Ïðàâîâèé àñïåêò áàíê³âñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
ç òî÷êè çîðó ôîðìóâàííÿ ïîñò³íäóñòð³àëüíîãî ñóñï³ëüñòâà / Â. Â. Ñóõîíîñ //
Ïðîáëåìè ³ ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè Óêðà¿íè : çá. òåç
äîïîâ³äåé çà ìàòåð³àëàìè Øîñòî¿ íàóêîâî-ïðàêòè÷íî¿ êîíôåðåíö³¿
(18–22 âåðåñíÿ 2002 ð.) / Óêðà¿íñüêà àêàäåì³ÿ áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè
Íàö³îíàëüíîãî Áàíêó Óêðà¿íè. – Ñóìè, 2003. – Ñ. 125–128.

Соціальна ієрархія – це правління осіб, які займають провід
ні позиції винятково за правом походження. Як державна техно
логія соціальна ієрархія була характерною для аграрного суспі
льства.
Розумна організація – динамічне середовище, здатне місти
ти в собі об’єднану когнітивну модель і виконувати самовільні
маніпуляції зі своєю когнітивною моделлю не лише вимушено
(реагуючи на зміни навколишнього середовища), а й самочинно,
за власною волею.
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Ïðè öüîìó êîãí³òèâíà ìîäåëü ñòàíîâèòü ñîáîþ ïåâíèé êîìïëåêñ çíàíü,
ÿêèì âèçíà÷àþòüñÿ ïðîôåñ³éí³ òà ñîö³àëüí³ íàâè÷êè ³íäèâ³äà. Ó ðåçóëüòàò³
ïîñò³éíî¿ âçàºìîä³¿ ³íäèâ³äóàëüíèõ êîãí³òèâíèõ ìîäåëåé îêðåìèõ îñ³á ôîðìóºòüñÿ îá’ºäíàíà êîãí³òèâíà ìîäåëü ïåâíî¿ ãðóïè ÷è îðãàí³çàö³¿.

Класичним прикладом реалізації технології розумної органі
зації є метод мозкового штурму, суть якого полягає в тому, щоб
висловити якнайбільшу кількість ідей за невеликий проміжок
часу, обговорити й здійснити їх селекцію. У результаті такого
мозкового штурму група людей немовби утворює «колективний
розум», знаходячи відповідь на запитання, які зазвичай одна лю
дина могла б не вирішити.
Óÿâ³ìî ñîá³ êàðòèíó: ç ïîðòó âèõîäÿòü òðè êîðàáë³ ³ çãîäîì ïîòðàïëÿþòü
ó øòîðì.
Êàï³òàí ïåðøîãî êîðàáëÿ íàêàçóº çàêðèòèñÿ, àëå âíàñë³äîê òîãî, ùî â³í
çâèê êåðóâàòè ÷åðåç ëþäåé, óñ³ éîãî íàêàçè çàï³çíþþòüñÿ ³ âðåøò³-ðåøò êîðàáåëü òîíå.
Êàï³òàí äðóãîãî êîðàáëÿ íàêàçóº ñòð³ëÿòè ó õâèë³, íàìàãàþ÷èñü íàëÿêàòè àáî çíèùèòè øòîðì. Çðîçóì³ëî, ùî òàêà òàêòèêà íå ïðèçâîäèòü äî æîäíèõ ïîçèòèâíèõ ðåçóëüòàò³â, ³ êîðàáåëü òàêîæ ãèíå.
Íà òðåòüîìó êîðàáë³ êàï³òàí çàçäàëåã³äü ï³äãîòóâàâñÿ äî øòîðìó. Êîðàáåëü îáëàäíàíî íàéíîâ³øîþ àïàðàòóðîþ, ñóïóòíèêîâèì çâ’ÿçêîì ³ êîìï’þòåðàìè. Êàï³òàí âêëþ÷àº âñþ àïàðàòóðó, ³ êîðàáåëüí³ êîìï’þòåðè áåðóòü êîðàáåëü ï³ä êîíòðîëü. Çà äîïîìîãîþ ñóïóòíèê³â ³ç êîñìîñó âîíè áà÷àòü óñ³ íåáåçïå÷í³ õâèë³ ³ çàçäàëåã³äü ïîâåðòàþòü êîðàáåëü äî íèõ. Îäíàê
êîðàáåëü íå ïåðåâåðòàºòüñÿ (õâèë³ çäåá³ëüøîãî º íåáåçïå÷íèìè, êîëè óäàðÿþòü îá áîðò êîðàáëÿ), òîìó ùî çóñòð³÷àº õâèë³ íîñîì. Ó ðåçóëüòàò³ êîðàáåëü âèæèâàº ³ ùàñëèâî ïîâåðòàºòüñÿ â ïîðò.
Ñòàí ñó÷àñíî¿ öèâ³ë³çàö³¿ íàãàäóº öåé øòîðì. Íà ñüîãîäí³ ëþäñòâî îïèíèëîñÿ â êîëîñàëüí³é òî÷ö³ á³ôóðêàö³¿ ³ íà ïîðîç³ òåõíîëîã³÷íî¿ ñèíãóëÿðíîñò³. Áþðîêðàò³ÿ ïåðåòâîðþºòüñÿ íà áþðîêðàòèçì. Çðîñòàº ð³âåíü êîðóïö³¿.
Ñòàð³ äåðæàâí³ òåõíîëîã³¿ (ó íàøîìó ïðèêëàä³ ¿õ îòîòîæíþþòü ç êàï³òàíàìè
ïåðøîãî (áþðîêðàò³ÿ) òà äðóãîãî (äèêòàòóðà) êîðàáë³â) âòðà÷àþòü ñâîþ ö³íí³ñòü. ªäèíèé øëÿõ âèéòè æèâèìè ³ç öüîãî øòîðìó – ïåðåéòè äî íîâèõ äåðæàâíèõ òåõíîëîã³é (ó íàøîìó ïðèêëàä³ öå êàï³òàí òðåòüîãî êîðàáëÿ, ÿêèé
óîñîáëþº äåðæàâíó òåõíîëîã³þ ðîçóìíî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà äîçâîëÿº çàçäàëåã³äü ïåðåäáà÷àòè áóäü-ÿê³ íåáåçïåêè òà â÷àñíî ¿õ óíèêàòè).

Державне проектування – діяльність зі створення держав
них проектів.
Державне проектування здійснюється в чотирьох напрямах:
державне планування, державне прогнозування, державне про
грамування і державне моделювання.
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Характеристика державного планування. Державне плану#
вання – це процес створення державних планів економічного,
соціального, культурного розвитку тощо.
Державні плани існували в минулому і були характерними для
авторитарних та тоталітарних держав (СРСР, Індонезія тощо).
Ïðèêëàä 12.3
Â. Ñóõîíîñ ïðî äåðæàâí³ ïëàíè â ÑÐÑÐ
Óïåðøå âîíè ç’ÿâèëèñÿ â ÑÐÑÐ ÿê âàð³àíò ñàìå äèðåêòèâíîãî ïëàíóâàííÿ. Íåäàðåìíî Â. Ëåí³í íàïîëÿãàâ íà òîìó, ùîá Äåðæïëàíó (äîïîì³æíèé îðãàí äåðæàâíî¿ âëàäè â ÑÐÑÐ, îñíîâíèì çàâäàííÿì ÿêîãî áóëà
åêîíîì³÷íà òà òåõí³÷íà åêñïåðòèçà) áóëè íàäàí³ äîäàòêîâ³ ðîçïîðÿäæåííÿ äëÿ òîãî, ùîá “...ð³øåííÿ Äåðæïëàíó íå ìîãëè áóòè óñóíåí³ çâè÷àéíèì ðàäÿíñüêèì ïîðÿäêîì, à ïîòðåáóâàëè á äëÿ ñâîãî ïîâòîðíîãî ð³øåííÿ îñîáëèâîãî ïîðÿäêó, íàïðèêëàä, âíåñåííÿ ïèòàííÿ äî ñåñ³¿ ÂÖÂÊ,
ï³äãîòîâêè ïèòàííÿ äëÿ ïîâòîðíîãî ð³øåííÿ çà îñîáëèâîþ ³íñòðóêö³ºþ, ç³
ñêëàäàííÿì íà îñíîâ³ îñîáëèâèõ ïðàâèë äîïîâ³äíèõ çàïèñîê äëÿ âèâàæåííÿ òîãî, ÷è ï³äëÿãàº öå ð³øåííÿ Äåðæïëàíó â³äì³í³, ³, íàðåøò³, ïðèçíà÷åííÿ îñîáëèâèõ òåðì³í³â äëÿ ïîâòîðíîãî âèð³øåííÿ ïèòàíü Äåðæïëàíó òîùî”.
²íøèé îñíîâîïîëîæíèê “íàóêîâîãî ñîö³àë³çìó” Î. Áîãäàíîâ ïðÿìî çàçíà÷àâ: “Ñîö³àë³çì º çàâäàííÿì “ãîñïîäàðñüêèì”, çàâäàííÿì ïëàíîì³ðíî¿ ãîñïîäàðñüêî¿ îðãàí³çàö³¿; âîíà âèð³øóºòüñÿ øëÿõîì “ãîñïîäàðñüêîãî ïëàíó”.
Ðåçóëüòàòîì òàêèõ ïîãëÿä³â ó ÑÐÑÐ ñòàëè ïëàíè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó (òàê çâàí³ “ï’ÿòèð³÷êè”). Ïåðøà ï’ÿòèð³÷êà â³äáóëàñÿ ó 1928–
1932 ðð. Âèçíà÷àþ÷è îñíîâíå çàâäàííÿ ï’ÿòèð³÷êè, É. Ñòàë³í 7 ñ³÷íÿ 1933 ð.
ó ñâî¿é äîïîâ³ä³ íà îá’ºäíàíîìó ïëåíóì³ ÖÊ òà ÖÊÊ ÂÊÏ(á) ãîâîðèâ: “Îñíîâíå çàâäàííÿ ï’ÿòèð³÷êè ïîëÿãàëî â òîìó, ùîá ïåðåòâîðèòè ÑÐÑÐ ç êðà¿íè
àãðàðíî¿ òà ñëàáêî¿, çàëåæíî¿ â³ä êàïðèç³â êàï³òàë³ñòè÷íèõ êðà¿í, – íà êðà¿íó ³íäóñòð³àëüíó ³ ìîãóòíþ, äîñèòü ñàìîñò³éíó ³ íåçàëåæíó â³ä êàïðèç³â ñâ³òîâîãî êàï³òàë³çìó”.
Äæåðåëî: Ñóõîíîñ Â. Â. Ðîëü ãëàâè äåðæàâè ó ôîðìóâàíí³ ³ ôóíêö³îíóâàíí³
äèíàì³÷íîãî âèì³ðó äåðæàâíîãî ìåõàí³çìó : òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íèé
òà ³ñòîðè÷íèé àñïåêòè / Â. Â. Ñóõîíîñ // Äåðæàâà ³ ïðàâî :
çá. íàóê. ïðàöü. Þðèäè÷í³ ³ ïîë³òè÷í³ íàóêè. – Ê. : ²í-ò äåðæàâè ³ ïðàâà
³ì. Â. Ì. Êîðåöüêîãî ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2004. – Âèï. 26. – Ñ. 23.

У СРСР планування, як правило, проходило чотири основні
етапи.
Перший етап передбачав підбиття підсумків виконання пла%
нів за минулий період. На цьому етапі визначався рівень розвитку
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економіки, виявлялися окремі невідповідності та диспропорції
в народному господарстві, узагальнювався новітній досвід, роз
кривалися додаткові резерви тощо.
Другий етап – це розроблення і доведення до підприємств,
установ і організацій директив КПРС та уряду з приводу укла%
дання нового плану розвитку народного господарства. У них фор
мулювалися головні господарчополітичні завдання плановано
го періоду, визначалися провідні ланки, темпи та пропорції у роз
витку народного господарства.
Третім етапом було складання проектів планів підприєм%
ствами, установами й організаціями, виконавчими комітета%
ми Рад народних депутатів, міністерствами та відомства%
ми. Складання планів “знизу вверх” забезпечувало демократич
ний централізм у плануванні, найбільш повно враховувало міс
цеві особливості та потреби, а також виявляло резерви вироб
ництва.
І, нарешті, четвертий етап передбачав затвердження планів
компетентними органами державної влади та управління і до%
ведення їх до виконавців.
Згідно з Конституцією СРСР народногосподарські плани
СРСР встановлювалися Верховною Радою СРСР (з розподілом
завдань за союзними республіками, міністерствами та відомства
ми СРСР). Ради Міністрів союзних республік відповідно до дер
жавних народногосподарських планів затверджували завдання
міністерствам та відомствам республіки.
Міністерства та відомства затверджували за певними показ
никами планові завдання підлеглим їм підприємствам.
На їх основі директор підприємства затверджував розгорну
тий техпромфінплан за всіма показниками.
Плани розвитку господарства та культури областей (країв),
районів, міст затверджувалися відповідними Радами народних
депутатів.
Планові органи (Держплан СРСР та ін.), як і всі органи управ
ління, були зобов’язані забезпечувати сталість планових завдань
шляхом ретельної ув’язки всіх показників плану.
Зміни планів підприємств вищими органами формально при
пускалися лише в надзвичайних випадках, після їх попередньо
го обговорення з керівництвом підприємств, з одночасним вне
сенням необхідних змін у взаємопов’язані між собою показники
плану та взаємовідносини з бюджетом відповідно до чинного за
конодавства.
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Останні положення були основним недоліком державного
планування в СРСР, адже саме за допомогою змін у плані в бік
зниження директори підприємств займалися приписками і од
ночасно отримували премії за перевиконання плану в той час,
коли вони лише виконували попередні плани.
Ïðèêëàä 12.4
É. Ñòàë³í ïðî åêîíîì³÷í³ çàêîíè ñîö³àë³çìó
²ñòîòí³ ìåæ³ é âèìîãè îñíîâíîãî åêîíîì³÷íîãî çàêîíó ñîö³àë³çìó ìîæíà
áóëî á ñôîðìóëþâàòè ïðèáëèçíî òàê: çàáåçïå÷åííÿ ìàêñèìàëüíîãî çàäîâîëåííÿ ïîñò³éíî çðîñòàþ÷èõ ìàòåð³àëüíèõ ³ êóëüòóðíèõ ïîòðåá âñüîãî ñóñï³ëüñòâà øëÿõîì áåçïåðåðâíîãî çðîñòàííÿ é óäîñêîíàëåííÿ ñîö³àë³ñòè÷íîãî âèðîáíèöòâà íà áàç³ âèùî¿ òåõí³êè.
Îòæå, çàì³ñòü çàáåçïå÷åííÿ ìàêñèìàëüíèõ ïðèáóòê³â, – çàáåçïå÷åííÿ
ìàêñèìàëüíîãî çàäîâîëåííÿ ìàòåð³àëüíèõ ³ êóëüòóðíèõ ïîòðåá ñóñï³ëüñòâà; çàì³ñòü ðîçâèòêó âèðîáíèöòâà ç ïåðåðâàìè â³ä ï³äíåñåííÿ äî êðèçè ³ â³ä
êðèçè äî ï³äíåñåííÿ, – áåçïåðåðâíå çðîñòàííÿ âèðîáíèöòâà; çàì³ñòü ïåð³îäè÷íèõ ïåðåðâ ó ðîçâèòêó òåõí³êè, ïðîäóêòèâíèõ ñèë ñóñï³ëüñòâà, ùî ñóïðîâîäæóþòüñÿ ðóéíóâàííÿì, – áåçïåðåðâíå âäîñêîíàëåííÿ âèðîáíèöòâà íà
áàç³ âèùî¿ òåõí³êè.
Ãîâîðÿòü, ùî îñíîâíèì åêîíîì³÷íèì çàêîíîì ñîö³àë³çìó º çàêîí ïëàíîì³ðíîãî, ïðîïîðö³éíîãî ðîçâèòêó íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà. Öå ïîìèëêà.
Ïëàíîì³ðíèé ðîçâèòîê íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà, à îòæå, ³ ïëàíóâàííÿ íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà, ùî º á³ëüø-ìåíø ïðàâèëüíèì â³ääçåðêàëåííÿì öüîãî çàêîíó, ñàì³ ïî ñîá³ í³÷îãî íå ìîæóòü äàòè, ÿêùî íåâ³äîìî, â ³ì’ÿ ÿêîãî
çàâäàííÿ çä³éñíþºòüñÿ ïëàíîâèé ðîçâèòîê íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà, àáî
ÿêùî çàâäàííÿ íåçðîçóì³ëå. Çàêîí ïëàíîì³ðíîãî ðîçâèòêó íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà ìîæå äàòè íàëåæíèé åôåêò ëèøå â òîìó ðàç³, ÿêùî º çàâäàííÿ,
â ³ì’ÿ çä³éñíåííÿ ÿêîãî çä³éñíþºòüñÿ ïëàíîâèé ðîçâèòîê íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà. Öå çàâäàííÿ íå ìîæå äàòè ñàì çàêîí ïëàíîì³ðíîãî ðîçâèòêó íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà. ¯¿ òèì á³ëüøå íå ìîæå äàòè ïëàíåðóâàííÿ íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà. Öå çàâäàííÿ ì³ñòèòüñÿ â îñíîâíîìó åêîíîì³÷íîìó çàêîí³ ñîö³àë³çìó ó âèãëÿä³ éîãî âèìîã, âèêëàäåíèõ âèùå. Òîìó ä³¿ çàêîíó
ïëàíîì³ðíîãî ðîçâèòêó íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà ìîæóòü îòðèìàòè ïîâíèé
ïðîñò³ð ëèøå â òîìó ðàç³, ÿêùî âîíè ñïèðàþòüñÿ íà îñíîâíèé åêîíîì³÷íèé çàêîí ñîö³àë³çìó.
Äæåðåëî: Ñòàëèí È. Â. Çàìå÷àíèÿ ïî ýêîíîìè÷åñêèì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ íîÿáðüñêîé äèñêóññèåé 1951 ãîäà / È. Â. Ñòàëèí // Ñòàëèí È. Â.
Ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìû ñîöèàëèçìà â ÑÑÑÐ / È. Â. Ñòàëèí //
Ñòàëèí È. Â. Ñî÷èíåíèÿ â 16 ò. / È. Â. Ñòàëèí. –
Ì. : Ïðîãðåññ, 1997. – Ò. 16. – Ñ. 182–183.
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Однак не можна говорити, що державні плани були характер
ними лише для соціалістичних країн. Так, в Індонезії існували
п’ятирічні плани розвитку – так звані РЕПЕЛІТА. У результаті
РЕПЕЛІТА IV (1984–1988) значно скоротилася кількість людей,
які жили поза межами бідності.
Характеристика видів сучасного державного проектування.
Для демократичного режиму більш характерними є інші три рі
зновиди державних проектів: державні прогнози, державні про
грами та державні моделі розвитку регіонів.
Державне прогнозування здійснюється на науковому
рівні. Варіанти такої науковості можуть бути різними, адже
будьяка організаційна діяльність немислима без прагнення
до передбачення. При цьому справжнє передбачення (науко
ве, повсякденне, інтуїтивне тощо) може не завжди розмежу
ватися з гаданнями, пророцтвами тощо. Звісна річ, як зазна
чав доктор юридичних наук А. Венгеров: “... передбачення
сприятливого чи несприятливого впливало на психіку і пове
дінку окремої людини і різного роду колективів” 1. Зазначене
передбачення впливало й на політику держави. Державне про
гнозування повинно здійснюватися на науковій основі. Варі
анти таких прогнозів можуть бути різними. Так, відомий фі
зик і економіст В. Феллер пропонує на основі аналізу історич
них циклів робити прогнози майбутнього2. Але, на нашу дум
ку, більш цікавим є прогнозування майбутнього на основі си
нергетики, яка досліджує механізми глобальної еволюції,
ієрархічної організації світу, феномени самоорганізації та само
розвитку, нелінійності та нерівноваженості, становлення “по
рядку через хаос” та нестійкості як основної характеристики
процесів еволюції.
Великим дослідником синергетики в політиці та праві був
професор А. Венгеров. Так, щодо співвідношення політики і си
нергетики він зазначав: “...синергетичне “управління” політи
кою насамперед повинно включати розуміння політичної систе
ми як багаторівневої. Це означає, що для вирішення будьяких
проблем недостатньо діяти на лише одному рівні, наприклад,
1

Венгеров А. Б. Предсказания и пророчества: за и против : историкофилософс
кий очерк / Анатолий Борисович Венгеров – М. : Московский рабочий, 1991. –
С. 202.
2
Феллер В. В. Новый миф о будущем : научнопопулярное издание / В. В. Фел
лер. – Самара : Самарский дом печати, 2000. – С. 11.
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макрорівні, вважаючи, що зміни, які відбудуться на макрорівні,
зможуть перебудувати всю політичну систему”1.
Говорячи про значення синергетики для права, А. Венгеров
наголошує: “Синергетика досліджує структури найрізноманіт
нішої природи, що складаються з багатьох підсистем, досліджує,
яким чином взаємодія таких підсистем (мікросистем) зумовлює
виникнення просторових, часових, просторовочасових, соціаль
них та інших структур у макроскопічному масштабі, тобто коли
макроскопічні структури утворюються в результаті самооргані
зації. Причому такими макроскопічними структурами, які без
перечно, цікавлять вченихюристів, можуть бути організаційні
утворення, наприклад, трудові колективи, або економічні ста
ни, наприклад, господарські зв’язки, відносини розподілу, не
трудові доходи (зокрема, їх динаміка) або соціальні об’єкти, такі,
як злочинність (регіональні, структурні характеристики), або
духовні явища (суспільна думка) тощо. Для синергетики основ
ним є дослідження переходів від мікросистем через деякі про
міжні серединні стани (мезостани, мезорівні) до макроструктур,
головним чином переходів типу “безпорядок – порядок” (до стій
ких структур). Поняття “нестійкість”, “порядок”, “безпорядок”,
“параметри порядку” і деякі інші входять до понятійного апара
ту синергетики, відображаючи загальність деяких процесів, що
утворюються самі собою в системах найрізноманітнішої приро
ди – біологічної, хімічної, соціальної, економічної, юридичної
тощо”2.
Державне програмування – це процес створення державою
програми розвитку (економічного, політичного, соціального,
культурного, правового тощо) суспільства.
Слід мати на увазі: державне програмування складається як
зі стратегії розвитку (так звані концепції), так і з тактики роз
витку (програми). Їх поєднання існує не завжди. Так, у СРСР
15 липня 1988 р. Політбюро ЦК КПРС своєю постановою затвер
дило розробку концепції інформатизації суспільства, де в п. 1
зазначено: “Схвалити викладені в наданій записці відділів ЦК
КПРС міркування з даного питання, яке має виключно важ
ливе значення для успіху перебудови соціальноекономічного,
1
Венгеров А. Б. Синергетика и политика / А. Б. Венгеров // Общественные науки
и современность. – 1993. – № 4. – С. 67.
2
Венгеров А. Б. Синергетика, юридическая наука, право / А. Б. Венгеров // Совет
ское государство и право. – 1986. – № 10. – С. 38–39.
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духовного і політичного життя радянського суспільства”1. Як ві
домо, уся інформатизація залишилася винятково на рівні кон
цепції. Більш вдалою, на нашу думку, була державна програма
переходу до ринку, розроблена робочою групою, утвореною спіль
ним рішенням М. Горбачова та Б. Єльцина. Так, ця державна про
грама не лише обмежилася концептуальними моментами, хоча
в ній була й концепція, а й запропонувала програму переходу до
ринку протягом 500 днів.
У цьому разі під концепцією розвитку розуміється аналіз по
точної ситуації, стратегічні напрями та мета розвитку, а також
механізми стабілізації ситуації в перехідний період.
Щодо програми, то вона передбачає певні алгоритми, конк
ретні кроки, певну тактику і, бажано, строки виконання відпо
відних реформ.
Так, у програмі переходу до ринку, наприклад, встановлюва
лося: “Система універсальних комерційних банків доповнюєть
ся спеціалізованими інститутами – кредитними кооперативами
та земельними банками, інвестиційними та пенсійними фонда
ми, брокерськими та лізинговими фірмами. Для цього центральні
банки республік на основі рекомендацій Ради управляючих Ре
зервною системою Союзу до кінця 1990 року випускають норма
тивні документи, що легалізують і стимулюють таку діяльність”2.
Державне модулювання – це процес створення моделей роз
витку певних регіонів.
Так, улітку 2003 року групою науковців Харківського інже
нерноекономічного університету під керівництвом доктора еко
номічних наук В. Пономаренка була розроблена модель соціаль
ноекономічного розвитку Харківської області до 2011 року. За
пропонована модель містила конкретні математичні розрахунки
основних напрямів регіонального розвитку на досить тривалий
строк. Насамперед це стосувалося аграрноіндустріального сек
тора області, який поєднував сільськогосподарське машинобу
дування та переробку сільськогосподарської продукції, а також
освоєння регіональних родовищ нафти та газу.

1

О разработке концепции информатизации общества. Постановление Политбю
ро ЦК КПСС от 15 июля 1988 года // Известия ЦК КПСС. – 1989. – № 1. – С. 55.
2
Переход к рынку. Концепция и программа / [Шаталин С., Петраков Н. Явлин
ский Г. и др.] ; под ред. С. С. Шаталина. – М. : Архангельское, 1990. – С. 83.
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Ôîðìà äåðæàâè
Поняття та елементи форми держави  Монархія  Республіка  Проста
держава  Складна держава і державоподібні об’єднання  Тоталітарний
режим  Авторитарний режим  Ліберальний режим  Демократичний
режим

§ 1. Ïîíÿòòÿ òà åëåìåíòè ôîðìè äåðæàâè
Поняття і структура форми держави. Поняття форми держави є
одним із найважливіших змістових характеристик державознав
ства.
Свого часу з почину прибічників історичного матеріалізму все
прогресивне було віднесено до змісту. Однак історія людства по
казала, що в часи найжорстокіших суспільнополітичних криз,
які викликають національні катастрофи, врятувати державу від
загибелі могла лише її форма, її внутрішня організація, якщо в
ній ще залишалися живі сили.
Усе, що в державі є стійкого, стабільного, належить зде
більшого до її форми. Прояв поняття «форма» відповідно до
держави може бути різноманітним – від уніформи державного
службовця, представника влади до структури держави, її вну
трішньої організації. Таким чином, можна дійти висновку, що
форма держави є нічим іншим, як зовнішнім виявом її сут
ності.
Ще давньогрецькі філософи Платон та Аристотель звертали
увагу на значення форми. З часом державноправова наука про
тягом століть тримала в центрі своєї уваги два питання: попер%
ше, які форми держави знає історія і сучасність, і, по%друге, яка
з відомих державних форм найкраще підходить для конкретно
го народу в певний час.
Характеризуючи це поняття, слід зупинитися на вимірах дер
жави та значенні слова “форма”. Загалом під формою розуміють
зовнішній вияв змісту того чи іншого явища або предмета. Так,
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планета Земля має форму кулі, дещо сплюснутої з боків. Щодо
держави, то вона розуміється як публічна, політикотериторі
альна організація суспільства.
Публічність, політичність і територіальна організація сус
пільства є основними вимірами держави, що утворюють її зміст.
Форма держави – це сукупність способів організації, устрою
та реалізації державної влади, що виражають зміст держави.
Виходячи з цього визначення, слід наголосити на тому, що
основними елементами форми держави є:
1) форма (державного) правління, що відображає публічний
вимір держави;
2) форма (державного, територіального) устрою, що відображає
територіальний вимір держави;
3) форма (державного, політичного, державноправового та по
літикоправового) режиму, що відображає політичний вимір
держави.
Форма правління: поняття і класифікація
Форма правління – це спосіб організації державної влади,
який засвідчує особливості відповідальності глави держави.
Існує дві основні форми правління – монархія і республіка.
Форма правління може також класифікуватися за типами та
за образами правління.
Тип правління – це сукупність найбільш загальних і стій
ких ознак монархії або республіки, характерних для певного ета
пу історичного розвитку визначених форм правління.
У межах монархії можна виділити три типи правління: арха
їчний, класичний та конституційний, в умовах республіки – ар
хаїчний та конституційний (табл. 13.1).
Архаїчна монархія закріплює будьяке єдиновладдя як мо
нархічний принцип. Класична монархія визнає монархією лише
спадковий принцип єдиновладдя. Конституційна монархія як
головний принцип правління закріплює юридичну невідпові
дальність монарха.
Архаїчна республіка закріплює головним принципом коле
гіальність та виборність. У межах конституційної республіки
виникає інститут президента.
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Образ правління – це спосіб організації державної влади,
який відображає особливості реалізації суверенних прав.
Усередині монархії можна виділити два образи правління –
необмежену монархію та обмежену монархію, усередині респуб
ліки розрізняють автархічну республіку, олігархічну республі
ку та поліархічну республіку.
Необмежена монархія передбачає реалізацію монархом своїх
суверенних прав без обмежень. Обмежена монархія закріплює
ситуацію, коли монарх реалізує свої суверенні права, будучи об
меженим якимось органом, документом чи традиціями.
Автархічна республіка передбачає вибори правителя, який,
будучи втіленням державного суверенітету, вирішує всі питан
ня державного характеру. Олігархічна республіка передбачає
формування елітної групи, якій належить державний суверені
тет. Поліархічна республіка закріплює принцип належності
державного суверенітету всьому народу.
Кожен образ правління складається із системи правління,
а остання може складатися із різновидів правління.
У сучасних умовах під системою правління розуміють особ
ливості реалізації владних повноважень глави держави з ураху
ванням його взаємодії з урядом та вищими представницькими
органами.
Обмежений образ передбачає традиціоналістичну, сеньйо
ральну, становопредставницьку, дуалістичну та парламентар
ну системи монархічного правління. В умовах необмеженого об
разу можна виділити деспотичну, самодержавну та абсолютну мо
нархії. При цьому деспотична монархія знає два різновиди – Схід
ну та Західну деспотії.
Автархічна республіка закріплює вождистську та монократич
ну системи правління, олігархічна – партократичну, теократич
ну, мілітократичну та аристократичну системи, поліархічна – пре
зидентську, парламентську та змішану системи. У свою чергу,
змішана система республіканського правління існує у вигляді
двох різновидів – президентськопарламентська та парламент
ськопрезидентська республіка.
Форма державноEтериторіального устрою. Існує кілька назв
територіальної організації суспільства, яка є одним з елементів
форми держави. Найвідомішими з них є форма державного уст
рою, форма територіального устрою, форма територіальнополі
тичного устрою, форма адміністративнотериторіального устрою
тощо.

Àðõà¿÷íèé

Êëàñè÷íèé

Êîíñòèòóö³éíèé

Àáñîëþòíà

Сèстемà

Різновèä

Ñàìîäåðæàâíà

Сèстемà

Çàõ³äíà
äåñïîò³ÿ

Ñõ³äíà
äåñïîò³ÿ

Різновèä

Òðàäèö³îíàë³ñòè÷íà

Ñåíüéîðàëüíà
Äóàë³ñòè÷íà

Äåñïîòè÷íà

–

Äåìîêðàòè÷íà

Ïàðëàìåíòñüêà

Сèстемà

Ñòàíîâîïðåäñòàâíèöüêà
Ïàðëàìåíòàðíà

Ïîë³àðõ³÷íà

Ïðåçèäåíòñüêîïàðëàìåíòñüêà

Îáìåæåíà

Çì³øàíà

Íåîáìåæåíà

Îë³ãàðõ³÷íà

–

Àðèñòîêðàòè÷íà

Òåîêðàòè÷íà

Обðàз

Ì³ë³òîêðàòè÷íà

Тèп

Ïàðëàìåíòñüêîïðåçèäåíòñüêà

Респубëіêà

Ïàðòîêðàòè÷íà

Монàðхія

–

Àâòàðõ³÷íà

Âîæäèñòñüêà

Фоðмà

Ìîíîêðàòè÷íà

Ïðåçèäåíòñüêà

Таблиця 13.1. Класифікація форми правління: співвідношення типу і образу правління
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Найпоширенішими з них є перші дві назви, а отже, для усунен
ня методологічної плутанини ми об’єднаємо ці поняття в одне –
форму державнотериторіального устрою.
Форма державно#територіального устрою – це територі
альна організація влади, що відбиває характер взаємовідно
син держави в цілому з її складовими частинами.
З формою державнотериторіального устрою пов’язане таке
явище, як міждержавні об’єднання.
Міждержавне об’єднання – це союз держав, утворений на
основі міждержавного договору з метою економічної та політич
ної інтеграції державучасниць.
Є кілька поглядів на останні. Так, А. Венгеров наголошує на
тому, що до міждержавних об’єднань належать імперія, конфе
дерація, спілка і співдружність1. Водночас В. Протасов вважає,
що конфедерація є формою державнотериторіального устрою2.
О. Скакун до міждержавних об’єднань відносить конфедерацію
та співдружність3, а Р. Мухаєв – конфедерацію, співдружність
та спілку4.
Водночас чітко доведено, що унітарні держави та федерації є
формою державнотериторіального устрою (рис. 13.1).
Виходячи з викладеного, слід мати на увазі, що в умовах на
явності суверенітету центральних органів держави ми маємо
справу з державою, а отже, і з формою державнотериторіально
го устрою. У цьому разі до зазначеної форми належать унітарні
держави та імперії (виключний суверенітет центру), а також фе
дерації (змішаний суверенітет центру та суб’єктів федерації).
Якщо ж суверенітету центру немає, то маємо справу з між
державними об’єднаннями.

1

Венгеров А. Б. Теория государства и права : учебник / Анатолий Борисович Вен
геров. – [3е изд.] – М. : Юриспруденция, 1999. – С. 124–126.
2
Протасов В. Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государ
ства: Вопросы и ответы / В. Н. Протасов. – М., 1999. – С. 158. – (Серия «Подгото
вка к экзамену»).
3
Скакун О. Ф. Теория государства и права : учебник / Ольга Федоровна Скакун. –
Х. : Консум, 2000. – С. 87–89.
4
Мухаев Р. Т. Теория государства и права : учебник / Р. Т. Мухаев. – М. : ПРИОР,
2001. – С. 159–161.
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Фоðмà äеðжàвно-теðèтоðіàëьного устðою
Öåíòðàë³çîâàíà ôîðìà
Óí³òàðíà
äåðæàâà

Ïðîñòà
óí³òàðíà
äåðæàâà

²ìïåð³ÿ

Ñêëàäíà
óí³òàðíà
äåðæàâà

Åäèíà
³ìïåð³ÿ

Êîëîí³àëüíà
³ìïåð³ÿ

Ñèìåòðè÷íà ôåäåðàö³ÿ

Íàö³îíàëüíà
ôåäåðàö³ÿ

Íàö³îíàëüíî-òåðèòîð³àëüíà
ôåäåðàö³ÿ

Äåöåíòðàë³çîâàíà ôîðìà
Ôåäåðàö³ÿ

Äåðæàâîïîä³áí³
îá’ºäíàííÿ

Ðåàëüíà
óí³ÿ

Þðèäè÷íà
êîíôåäåðàö³ÿ

Ì’ÿêà
ôåäåðàö³ÿ

Æîðñòêà
ôåäåðàö³ÿ

Àñèìåòðè÷íà ôåäåðàö³ÿ

Òåðèòîð³àëüíà
ôåäåðàö³ÿ

Çì³øàíà
ôåäåðàö³ÿ

Òåðèòîð³àëüíî-íàö³îíàëüíà
ôåäåðàö³ÿ

Рис. 13.1. Форми державнотериторіального устрою

Проте іноді назва необов’язково відображає реальність. Так,
конфедерація та унія можуть або мати обмежений суверенітет
центру, або ні. У першому випадку вони будуть державами, а в
другому – міждержавними об’єднаннями. Тому конфедерації та
унії слід вважати державоподібними об’єднаннями.
Отже, існує три різновиди держав за формою державнотери
торіального устрою:
1) проста держава;
2) складна держава;
3) державоподібне об’єднання.
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До простої держави належить унітарна та регіоналістична
держава, до складної – федерація та імперія.
Проте є й інші різновиди форми державнотериторіального
устрою: централізована (унітарні держави та імперії) та децен
тралізована (федерації та державоподібні об’єднання).
Політичний режим: поняття, склад і види
Політичний режим – це сукупність прийомів, методів і за
собів, за допомогою яких здійснюється державна влада, а дер
жава регулює відносини між людьми та взаємодіє із суспіль
ством і громадянином.
Політичний режим складається щонайменше з трьох компо
нентів, що зберігають певну самостійність, автономність.
Перший компонент, що складає зміст поняття “політичний
режим” – це спосіб взаємодії держави, суспільства і громадяни
на. Саме цей компонент визначає права і свободи особи, пріори
тетний тип її політикоправової культури, поведінки, свідомості
та менталітету. Зміст політичного режиму визначається тим, що
в державі є пріоритетним – права держави, права суспільства чи
права громадянина, що з переліку прав, закріплених у Загальній
декларації прав людини, держава визнає, гарантує або обмежує.
Другий компонент змісту “політичного режиму” має кілька
вимірів, обумовлених рівнем і якістю соціальноекономічного
розвитку суспільства, принципу поділу влади, способом форму
вання органів державної влади, статусами партійної системи,
політичної опозиції, ЗМІ, армії, поліції, церкви.
Третій компонент політичного режиму – це державний режим,
тобто методи здійснення державної влади, способи врегулювання
і розв’язування соціальних, політичних і правових конфліктів.
Теорія держави і права розрізняє кілька видів політичного
режиму.
Найпоширенішою з них є ідеологічна класифікація, що перед
бачає поділ політичних режимів на демократичні та недемокра
тичні. Раніше до недемократичних режимів належали тиранічні,
засновані на одноособовому правлінні. При цьому влада тирана
часто встановлювалася насильницьким шляхом, через захоплен
ня влади, та усуненням законної влади за допомогою державно
го перевороту. Тиранія була характерна для деяких полісів Ел
лади. Сьогодні на зміну тиранічному режиму прийшли інші різ
новиди недемократичних режимів – авторитарний та тоталітарний.
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В умовах авторитарного режиму держава декларує, що регулює
все, але якась частина суспільних відносин залишається неврегу
льованою (наприклад, бізнес у Чилі в період правління генерала
Августо Піночета Угарте). В умовах тоталітарного режиму держава
регулює економіку, політику й ідеологію (Німеччина в період вла
ди націоналсоціалістів Гітлера).
Однак поділ політичних режимів на демократичні та недемо
кратичні не дуже коректний. Насамперед тому, що демократія
стає ідеалом, а держава з так званим недемократичним режимом
одностайно вважається якоюсь «імперією зла». У цьому разі по
діл на демократичні та недемократичні політичні режими при
зводить до створення чорнобілих полюсів.
Інша класифікація політичного режиму пов’язана з особли
востями взаємодії держави і громадянського суспільства. Розріз
няють демократичні, авторитарні й тоталітарні режими. Слаб
кість такого поділу полягає в тому, що не зовсім зрозумілим є
місце в такій класифікації, що склалося в СРСР під час “Перебу
дови” у 1988–1989 роках.
Саме тому найкращою є класифікація всіх політичних режи
мів залежно від типу правового регулювання на демократичні,
ліберальні, авторитарні та тоталітарні (рис. 13.2).

Ïоëітèчнèй ðежèм
Äåìîêðàòè÷íèé

Ë³áåðàëüíèé

Ë³áåðàëüíîäåìîêðàòè÷íèé

Ñîö³àëäåìîêðàòè÷íèé

Ìîäåðí³çàö³éíèé

Ñòàá³ë³çàö³éíèé

Àâòîðèòàðíèé

Òèðàí³÷íèé

²äåîëîã³÷íèé

Ñîö³àëüíî-êëàñîâèé

Òîòàë³òàðíèé

²íôîðìàö³éíèé

Íàö³îíàëüíî-ðàñîâèé

Ðåë³ã³éíèé

Рис. 13.2. Класифікація політичних режимів
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Ïðèêëàä 13.1
Î. Êîâëåð ïðî ñï³ââ³äíîøåííÿ äåìîêðàòèçàö³¿ òà ë³áåðàë³çàö³¿
Íàñàìïåðåä çàãàëüíèìè áóëè ïðè÷èíè ïåðåõîäó äî ôîðñîâàíî¿ äåìîêðàòèçàö³¿. Ïðàâëÿ÷à åë³òà øóêàëà íàéåôåêòèâí³øèé âàð³àíò ôóíêö³îíóâàííÿ ³íäóñòð³àëüíîãî ñóñï³ëüñòâà íà ôîí³ íàðîñòàííÿ çà áàãàòüìà ïàðàìåòðàìè â³äñòàâàííÿ â³ä çàõ³äíèõ ñóñ³ä³â. Ñëàáêà ³ íåïîñë³äîâíà ë³áåðàë³çàö³ÿ, ùî ðîçïî÷àëàñÿ íåâäîâç³, íå ïðèíåñëà ³ñòîòíèõ ðåçóëüòàò³â, à, íàâïàêè, âèêëèêàëà âèáóõ ñïîä³âàíü íàñåëåííÿ. Çàðàäè ñïðàâåäëèâîñò³ ñë³ä ïîãîäèòèñÿ ç äóìêîþ òèõ, õòî ââàæàº, ùî îñíîâíèì äîñÿãíåííÿì ë³áåðàë³çàö³¿
ñòàëî íàáóòòÿ ñâîáîäè ñëîâà òà ³íøèõ “â³ëüíîñòåé”, àëå, ÿê çàçíà÷àº Ïüºòðî ä³ Êîðòîíà, ë³áåðàë³çàö³ÿ â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä äåìîêðàòèçàö³¿ òèì, ùî ïåðåäáà÷àº ëèøå íàäàííÿ âåðõàìè îáìåæåíèõ òà êîíòðîëüîâàíèõ ïîñòóïîê ó
ñôåð³ ïîë³òè÷íèõ òà ãðîìàäÿíñüêèõ ïðàâ, áåç íàäàííÿ ¿ì ïîâíîãî òà âñåîñÿæíîãî õàðàêòåðó. Ñàìå òîìó ë³áåðàë³çàö³ÿ çàâæäè ìîæå ïåðåäóâàòè äåìîêðàòèçàö³¿ ³ ñòàòè åëåìåíòîì ïåðåõîäó äî äåìîêðàò³¿: ðåæèì éäå íà ïåâí³
ïîñòóïêè òà ââîäèòü ñâîáîäè â òèõ ÷è ³íøèõ ñôåðàõ, âîäíî÷àñ ïðàãíó÷è
çáåðåãòè äåÿê³ àòðèáóòè àâòîðèòàðèçìó ³ îáìåæóþ÷è âèìîãè ó÷àñò³ â çä³éñíåíí³ âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü, ðîáèòü âèñíîâîê ä³ Êîðòîíà. Ïðîöåñ ë³áåðàë³çàö³¿ éøîâ â Óãîðùèí³ òà Ïîëüù³ ç 1956 ð., ó ×åõîñëîâà÷÷èí³ éîãî áóëî
ïåðåðâàíî ó 1968 ð., ó ÑÐÑÐ éøîâ ç 1982 ïî 1989 ð³ê, ó áàãàòüîõ æå êðà¿íàõ
Ñõ³äíî¿ ªâðîïè â³í â³äáóâàâñÿ ïðàêòè÷íî îäíî÷àñíî ç äåìîêðàòèçàö³ºþ.
Äæåðåëî: Êîâëåð À. È. Êðèçèñ äåìîêðàòèè? Äåìîêðàòèÿ íà ðóáåæå
ÕÕ² âåêà / À. È. Êîâëåð. – Ì. : Èíñòèòóò ãîñóäàðñòâà è ïðàâà ÐÀÍ,
1997. – Ñ. 72–73.

§ 2. Ìîíàðõ³ÿ
Поняття і принципи монархії
Монархія – така форма правління, де формально спадкоємний
одноосібний глава держави здійснює свої повноваження безстро
ково і звільняється від юридичної відповідальності перед свої
ми підданими.
Як відомо, монархія існує на основі трьох принципів: без
строковості, престолонаслідування та непогрішності трону.
Безстроковість означає, що влада монарха не обмежуєть
ся певним строком повноважень. Є лише два способи припинен
ня повноважень монарха – смерть або зречення. Останнє озна
чає, що монарх добровільно припиняє свої повноваження і біль
ше не вважається главою держави. Саме тому, на нашу думку,
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слід погодитися з О. Бушковим, який вважає, що ніякого вбивс
тва останнього російського імператора не було, адже Микола ІІ
добровільно зрікся з престолу на користь свого брата Михайла.
У Катеринбурзі вбили родину дворянина Романова1, адже жоден
з цієї родини вже не мав права на російський трон, а тому не мож
на говорити про вбивство царської сім’ї.
Престолонаслідування означає, що монарх, як правило, здо
буває свою владу у спадок від попередників. З цих позицій без
перечний інтерес становить Ватикан. Як відомо, “князі церкви”
обирають Папу. У той самий час вважається, що Папа, обираю
чи собі нове ім’я, позбавляється минулого, успадковуючи свій
трон від апостола Петра. Так, кардинал Кароль Войтила 16 жов
тня 1978 р. став верховним понтифіком Римськокатолицької
церкви Іоанном Павлом ІІ (попередником був Іоанн Павло І). Та
ким чином, формально трон здобув не Кароль Войтила, а Іоанн
Павло ІІ. І трон він здобув саме від попереднього Папи, який, у
свою чергу, здобув його від попередників. Першим же “спадко
давцем” був апостол Петро.
Третій принцип – непогрішність трону означає, що монарх
не несе відповідальності перед своїми підданими.
Єдиною державою, яка формально передбачає відповідаль
ність свого монарха, є Королівство Тонга, ст. 49 Конституційно
го акта якого передбачає, що протизаконно притягувати короля
до суду за його провини без згоди кабінету. Така формула дозво
ляє висунути гіпотезу про те, що в разі згоди кабінету короля
Тонга можна притягти до відповідальності. У реальності ж тако
го ніколи не може бути і перш за все тому, що сам кабінет згідно
зі ст. 51 формується королем, а його члени перебувають на своїх
посадах доти, доки цього бажає монарх.
Способи монархічного правління. На сьогодні відомими є три
способи одержання трону: спадкування, вибори та узурпація
(див. рис. 13.3).
Щодо спадкування, то нині існує два підходи до системи пре
столонаслідування. Перший з них є загальноприйнятим і поля
гає у визначенні статі спадкоємця трону. Такими системами є
салічна, кастильська та скандинавська. Салічна система забо
роняє жінці займати королівський трон. В умовах існування са
лічної системи пост глави держави може займати лише особа
1

Бушков А. А. Россия, которой не было: загадки, версии, гипотезы / А. А. Буш
ков. – М. : ОЛМАПРЕСС ; СПб. : Нева ; Красноярск : Бонус, 1997. – С. 506.
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Рис. 13.3. Способи монархічного правління

чоловічої статі. Кастильська система передбачає успадкування
трону жінкою, якщо відсутні спадкоємці чоловічої статі. Специ
фічним різновидом кастильської системи є австрійська система
престолонаслідування, яка передбачає можливість жінки наслі
дувати трон лише за умови відсутності спадкоємців чоловічої
статі. Скандинавська система передбачає отримання трону як
принцем, так і принцесою в порядку старшинства.
Інший підхід полягає у визначенні суб’єкта (чи об’єкта),
який здійснює визначення спадкоємця. З цих позицій можна ви
ділити такі системи спадкування, як петровська, органічна та
сетлементова. Петровська система спадкування полягає в тому,
що кандидатура спадкоємця трону визначається правлячим мо
нархом. Органічна система спадкування передбачає створення
спеціального органу, який визначатиме спадкоємця трону. Щодо
сетлементової системи, то вона передбачає, що спадкоємець тро
ну визначається спеціальним законодавчим актом (Act of
Settlement – Закон про престолонаслідування) – конституцією
або спеціальним актом про престолонаслідування.
Другий підхід – вибори, здебільшого існує в умовах федера
цій (ОАЕ, Малайзія) та так званої теократичної монархії (Вати
кан або Тибет до його завоювання КНР).
Стосовно узурпації, то вона не заперечується категорично
арабськими традиціями. Досвід палацевих переворотів в умовах
арабських абсолютних монархій свідчить про те, що різкі зміни
в керівництві країною часто дозволяють здійснити заходи не
лише для підтримки режиму та ослаблення напруження в сус
пільстві, а й для зміни важливих суспільнополітичних проце
сів, не говорячи про зміцнення стабільності монархії та політичної
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системи шляхом появи більш популярного лідера. Як приклад
можна навести ситуацію в АбуДабі 1962–1966 років. У 1962 році
з цього емірату почали експортувати нафту. Проте правитель
емірату – шейх Шахбут ІІ, який завдяки цьому експорту став
мультимільйонером, категорично відмовився витрачати гроші на
потреби своєї убогої країни. У 1966 році за згодою англійців Шах
бута було усунуто від влади. Престол перейшов до його брата
Заїда ІІ. З приходом до влади цього енергійного та прозорливого
правителя в АбуДабі розпочалася нова ера. Було затверджено
новий п’ятирічний план економічного та соціального розвитку
емірату, згідно з яким на реалізацію цілої низки проектів було
асигновано 740 млн дол. Рішучі кроки в зовнішній політиці до
зволили Заїду ІІ створити Об’єднані Арабські Емірати, і саме він
став першим раїсом. У 1981 році ОАЕ націоналізували шляхом
викупу всі нафтові родовища та інфраструктуру збуту, і на сьо
годні вони мають найвищий рівень життя у світі.
Історія монархічного правління. Історія монархічної держав
ності знає два періоди – архаїчний та усталений (див. рис. 13.4).
В архаїчний період монархія здебільшого розглядалася в
класичному вигляді, тобто як єдиновладдя (архаїчний тип мо
нархії). Проте багато питань про формування і функціонування
інституту монарха залишалися невирішеними. Зокрема, незро
зумілим був порядок одержання влади (найбільш поширеними
способами були вибори, спадкування влади чи узурпація). По
вноваження монархів фіксувалися не стільки в законодавчих
актах, скільки в етичних чи релігійних доктринах. Саме тому
цей період існування монархічної державності можна визначи
ти як архаїчний.
Щодо усталеного періоду, то саме він вніс певний порядок
як у формування інституту монарха (наприклад, Салічною прав
дою були врегульовані певні питання про спадкування трону),
так і в його функціонування (наприклад, дедалі частіше почи
нають з’являтися як законодавчі акти, так і нормативні дого
вори, у яких регламентувалися окремі повноваження монархів).
Монархія усталеного періоду (класична і конституційна мо
нархія) від початку мала сакральний характер, адже, по суті,
монархи були своєрідними “вождями народу”. На відміну від
влади герцогів, графів та інших феодалів влада монарха була не
лише вищою за них, а й належала до зовсім іншої категорії. І
тоді як влада феодалів була сукупністю різних прав, настільки
переплутаних, що досить важко було уявити кордони феодів, між
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3. Êîíñòèòóö³éíà ìîíàðõ³ÿ

Рис. 13.4. Історія монархічного правління

монархічними державами зазначені кордони існували. І якщо
жителі міст та селищ могли бути васалами кількох сюзеренів,
проте вони ніколи не могли бути підданими двох королів.
У Японії ж, на відміну від Західної Європи, співіснували два
інститути, що ніколи не проникали одне в одного. Так, імпера
тормікадо, як і європейські королі, був своєрідним божеством і
юридично сувереном усього народу. Проте на відміну від коро
лів він не очолював ієрархію васалів (феодальні сходи), яка за
микалася на сьогуні – верховному військовому вождеві. Резуль
татом цього було зосередження в руках сьогунів усієї реальної
влади. У Європі ж королі знаходилися на вершині зазначеної
ієрархії, а тому були позбавлені необхідності приносити васаль
ну клятву. Навпаки, саме король був верховним сюзереном і міг
на власний розсуд обирати зпоміж людей, які перебували під його
протекцією, окремих привілейованих осіб, щоб узяти їх через ри
туал васальної присяги під свою особливу опіку.
Але серед тих, кого було взято під “безпосередню королівську
опіку”, крім юрби дрібних сателітів, фігурували починаючи з
ІХ століття всі магнати, всі високі королівські чиновники, що
дуже скоро перетворилися на регіональних князів. Ця система
дозволяла королям керувати державою не лише прямо (іноді це
було досить складно через великі розміри королівств), а й за до
помогою васального права.
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Ïðèêëàä 13.2
Ì. Áëîê ïðî ñàêðàëüíó ïðèðîäó êîðîë³âñüêî¿ âëàäè
Â óÿâëåíí³ ìàñ öåé ñâÿùåííèé õàðàêòåð íå âò³ëþâàâñÿ ëèøå â ïîíÿòò³,
íàäòî àáñòðàêòíîìó, ïðàâà, ÿêå ìàëî öåðêîâíå ñïðÿìóâàííÿ. Íàâêîëî êîðîë³âñüêî¿ âëàäè çàãàëîì àáî íàâêîëî ð³çíèõ ¿¿ êîíêðåòíèõ âèÿâ³â óòâîðèâñÿ ö³ëèé öèêë ëåãåíä òà çàáîáîí³â. Ïðàâäà, ñâîãî ïîâíîãî ðîçêâ³òó â³í äîñÿã
ëèøå òîä³, êîëè ôàêòè÷íî óòâåðäèëàñÿ á³ëüø³ñòü ðåæèì³â ìîíàðõ³÷íî¿ âëàäè, òîáòî äåñü ó äâàíàäöÿòîìó-òðèíàäöÿòîìó ñòîë³òòÿõ. Àëå éîãî êîð³ííÿ
òÿãëîñÿ â³ä ïåðøî¿ ôåîäàëüíî¿ äîáè. Ç ê³íöÿ äåâ’ÿòîãî ñòîë³òòÿ àðõ³ºïèñêîïè ðåéìñüê³ îãîëîñèëè, ùî âîíè âîëîä³þòü ÷óäîä³éíèì ìèðîì, ÿêå êîëèñü
ïðèíåñëà Õëîäâ³ãîâ³ ãîëóáêà ç íåáà: òî áóâ ñïðàâä³ óí³êàëüíèé ïðèâ³ëåé,
ÿêèé âîäíî÷àñ íàäàâàâ ìîæëèâ³ñòü öèì ïðåëàòàì çàâîëîä³òè ó Ôðàíö³¿ ìîíîïîë³ºþ íà âèñâÿ÷åííÿ ìîíàðõ³â, à ôðàíöóçüêèì êîðîëÿì ï³äòðèìóâàòè
äóìêó ïðî òå, ùî ¿õ ïîìàçóº íà òðîí ñàìå Íåáî. Ââàæàëîñÿ, ùî êîðîë³
Ôðàíö³¿ ïðèíàéìí³ ï³ñëÿ Ô³ë³ïïà Ïåðøîãî, à ìîæå íàâ³òü ï³ñëÿ Ðîáåðòà Áëàãî÷åñòèâîãî, òà êîðîë³ Àíãë³¿ ï³ñëÿ Ãåíð³õà Ïåðøîãî ìàëè ñèëó ë³êóâàòè ïåâí³
õâîðîáè íàêëàäàííÿì ðóê. Êîëè â 1081 ð. ³ìïåðàòîð Ãåíð³õ ×åòâåðòèé – äî
ðå÷³, â³äëó÷åíèé â³ä öåðêâè, – ¿õàâ ÷åðåç Òîñêàíó, ñåëÿíè âèá³ãàëè éîìó
íàçóñòð³÷ é íàìàãàëèñÿ òîðêíóòèñÿ éîãî îäÿãó, ïåðåêîíàí³, ùî öåé äîòèê
çàáåçïå÷èòü ¿ì äîáðèé âðîæàé.
Äæåðåëî: Áëîê Ì. Ôåîäàëüíå ñóñï³ëüñòâî / Ì. Áëîê ;
ïåð. ç ôð. Â. Øîâêóíà. – Ê. : Âñåñâ³ò, 2001. – Ñ. 390.

Щодо історії архаїчної монархії, то вона знає дві основні систе
ми монархічного правління – деспотичну та традиціоналістичну.
У свою чергу деспотична монархія знає два типи:
1) східна деспотія – обумовлена релігійними віруваннями, що
природно обожнювали монарха (фараон Єгипту);
2) західна деспотія – обумовлена волею народу чи владної елі
ти, що надавала монарху божественного статусу нарівні з
іншими богами (римський імператор доби домінату).
В усталений період монархічна державність розвивалася про
тягом трьох періодів:
1) архаїчно#законодавчий – статус монарха врегульовувався
законодавчими актами нарівні з іншими питаннями (приват
на власність, покарання за злочини тощо);
2) договірний – статус монарха визначався в рамках відповід
ного нормативного договору. Можна вважати, що цей період
розпочався приблизно з 1215 року, коли в Англії була при
йнята «Велика Хартія вольностей»;
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3) конституційний – статус монарха став регламентуватися в
актах найвищої юридичної сили – конституціях. Цей період
розпочався в 1791 році, коли була прийнята перша у світі мо
нархічна конституція (Франція). Цей етап триває й понині, а
тому на сьогодні можна вважати будьяку монархію консти
туційною незалежно від діючої в ній системи правління.

Сучасні системи монархічного правління. На сьогодні мож
на виділити три системи монархічного правління: абсолютна мо
нархія, дуалістична монархія і парламентарна монархія.
Абсолютною слід вважати таку систему правління, де уряд
несе відповідальність лише перед монархомзаконодавцем, який
реалізує свої повноваження у виключно дискреційному порядку.
До абсолютних монархій такого типу, на наш погляд, нале
жать Бахрейн, Бруней, Кувейт, Об’єднані Арабські Емірати,
Оман та Саудівська Аравія.
Формула абсолютної монархії наведена на рис. 13.5.
В умовах парламентарної монархії глава держави реалізує
свої повноваження виключно в порядку контрасигнування.
До парламентарних монархій можна віднести як держави в
Європі, так і в Азії. Це такі країни, як Андорра, Бельгія, Вели
кобританія, Данія, Іспанія, Йорданія, Камбоджа, Малайзія, Ні
дерланди, Норвегія, Таїланд, Швеція та Японія.
Щодо дуалістичної монархії, то її слід визначати як таку,
що не належить ні до абсолютної, ні до парламентарної системи.
Проте найбільш відомими різновидами дуалістичної мо
нархії є:
1) дуалістичновідповідальна монархія – уряд несе відповідаль
ність і перед монархом, і перед парламентом (Марокко, Ліх
тенштейн);
2) дуалістичностатусна монархія – монарх має статус глави
держави і глави виконавчої влади, а законодавча влада на
лежить парламенту (Катар, Люксембург).

Âèêëþ÷íî
äèñêðåö³éíèé
ïîðÿäîê
ðåàë³çàö³¿
ïîâíîâàæåíü
ìîíàðõà

+

Óðÿä íåñå
â³äïîâ³äàëüí³ñòü
âèêëþ÷íî
ïåðåä
ìîíàðõîì

+

Ìîíàðõ áåðå
ó÷àñòü ó
çàêîíîòâîð÷îñò³

=

Рис. 13.5. Формула абсолютної монархії

Àáñîëþòíà
ìîíàðõ³ÿ
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Ïðèêëàä 13.3
Ð. Çëîòí³êîâ ïðî ïåðåâàãè ìîíàðõ³¿ íàä ðåñïóáë³êîþ
Âèçíàþ, ùî ÿ ñïî÷àòêó ñòàâèâñÿ äî ìîíàðõ³¿ ³, â³äïîâ³äíî, äî ìîíàðõ³ñò³â äåùî... çâåðõíüî, ÷è ùî, ñïðèéìàþ÷è ìîíàðõ³þ ÿê äåùî êóðéîçíèé, àáñîëþòíî íåïîòð³áíèé òà íåïðàöþþ÷èé çâè÷àé äåÿêèõ â³äñòàëèõ, íå çîâñ³ì
çíà÷íèõ àáî æ òðàäèö³éíî êîíñåðâàòèâíèõ êðà¿í. Ùîäî ðîñ³éñüêèõ ìîíàðõ³ñò³â, òî âîíè çäàâàëèñÿ ìåí³ áëàçíÿìè.
² îñü îäíîãî ðàçó ìåí³ òðàïèâñÿ ñòàòèñòè÷íèé çá³ðíèê. Ãîðòàþ÷è éîãî,
ÿ çâåðíóâ óâàãó íà òå, ùî ç äåñÿòè êðà¿í ç íàéâèùèì ð³âíåì æèòòÿ ãðîìàäÿí – ñ³ì º ìîíàðõ³ÿìè. Öå ìåíå çàö³êàâèëî, ³ ÿ ñïðîáóâàâ ïðîâåñòè ùîñü
íà çðàçîê ïîð³âíÿëüíîãî àíàë³çó çà íèçêîþ ïàðàìåòð³â, îð³ºíòóþ÷èñü ñàìå
íà öþ íåçâè÷àéíó îçíàêó. Âèÿâèëîñü, ùî ìîíàðõ³¿, ÿê öå íå äèâíî, çàëèøèëè ïîçàäó êðà¿íè ç ³íøîþ ôîðìîþ ïðàâë³ííÿ ïðàêòè÷íî çà áóäü-ÿêèì
ïîêàçíèêîì. Òðèâàë³ñòü æèòòÿ... ð³âåíü òåõíîëîã³÷íîãî ðîçâèòêó... ê³ëüê³ñòü
êîìï’þòåð³â íà äóøó íàñåëåííÿ... ð³âåíü îñâ³òè... òåìïè çðîñòàííÿ ïðîìèñëîâîñò³... ß ç’ÿñóâàâ, ùî ìîíàðõ³¿ âèïåðåäæàþòü ñâî¿õ ñóñ³ä³â ó áóäü-ÿê³é
ñâî¿é ³ïîñòàñ³ ³ â áóäü-ÿêîìó ðåã³îí³ (âèíÿòêè, çâ³ñíî ³ñíóþòü, àëå ñàìå
ïîîäèíîê³, òîáòî ñåðåä òèõ, ùî ñàìå ³ ï³äòâåðäæóþòü ïðàâèëî). Ó ªâðîï³
á³ëüø³ñòü ìîíàðõ³é íàëåæèòü äî êîíñòèòóö³éíîãî òèïó, òîáòî, øâèäøå çà
âñå, ¿õ ìîæíà áóëî á íàçâàòè ìîíàðõ³÷íèì âàð³àíòîì äåìîêðàòè÷íî¿ äåðæàâè, àëå ïðè öüîìó, çà ùî á ìîíàðõè íå áðàëèñÿ, ó íèõ öå âèõîäèëî
êðàùå, í³æ ó ñóñ³ä³â. Øâåäè, íàïðèêëàä, íå â³äìîâëÿþ÷èñü â³ä êîðîëÿ,
çìîãëè ïîáóäóâàòè ùîñü, ùî áóëî ïîò³ì íàçâàíî “øâåäñüêèì ñîö³àë³çìîì”.
Â àðàáñüêîìó ñâ³ò³, äå äåìîêðàò³ÿ íå ìàº áàãàòî ïðèõèëüíèê³â ³ ìîíàðõ³¿
³ñíóþòü ó ñâîºìó ïåðâîçäàííîìó àáñîëþòèñòñüêîìó âèãëÿä³, Êóâåéò, ÎÀÅ
òà Ñàóä³âñüêà Àðàâ³ÿ çàëèøèëè äàëåêî ïîçàäó ñâî¿õ ñóñ³ä³â – ²ðàí òà ²ðàê,
ùî ìàþòü íå ìåíø³ íàôòîâ³ çàïàñè.
Äæåðåëî: Çëîòíèêîâ Ð. Èìïåðèÿ. Âèâàò èìïåðàòîð! : ðîìàí /
Ðîìàí Çëîòíèêîâ. – Ì. : ÎËÌÀ-ÏÐÅÑÑ, Áëüôà-êíèãà, 2002. –
Ñ. 4–5. – (Ïåðøîòâ³ð).

§ 3. Ðåñïóáë³êà
Поняття і ознаки республіки
Республіка – така форма правління, де глава держави формаль
но обирається на певний термін і звітує перед своїми виборцями.
Ознаки республіки:
1) виборність вищих органів державної влади, у тому числі гла
ви держави;
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2) строковість владних повноважень: органи вищої влади оби
раються на певний термін;
3) належність влади народу, від імені і за дорученням якого
діють створені органи державної влади;
4) поділ влади;
5) гарантованість прав громадян з боку держави;
6) контроль суспільства за верховною владою.

Образи республіканського правління. Можна виділити три
форми панування: автархія (панування одного), олігархія (па
нування певної групи осіб або страти) та поліархія (панування
багатьох або всіх). Поєднуючись із республіканською формою
правління, зазначені форми панування утворюють відповідні об
рази республіканського правління – автархічний, олігархічний
та поліархічний.
Ідею республіки автархічного типу свого часу відстоював
А. Гітлер, і на сьогодні вона не набула значного поширення у світі.
Набагато більш відомими є республіки олігархічного і поліар
хічного типу.
У межах республіки олігархічного типу сьогодні відомі мілі
тократичні, теократичні та партократичні республіки.
В умовах мілітократичної республіки глава держави оби
рається та відправляє свої повноваження з урахуванням дум
ки військового керівництва. Класичний приклад мілітокра
тичної республіки – Чилі у 1974–1988 рр., коли при владі пе
ребувала військова хунта на чолі із генералом А. Піночетом
Угарте.
У межах теократичної системи республіканського правління
глава держави обирається з урахуванням волі вищої релігійної
верхівки. Найбільш відомими серед таких республік є ісламські:
Афганістан, Іран, Коморські острови, Мавританія, Пакистан та
деякі інші. Найбільш чітко теократичний характер республіки
виявляється в Ісламській Республіці Іран.
У межах партократичної системи республіканського прав
ління глава держави також обирається з урахуванням волі пра
влячої партії, але такі вибори здійснюються без якихось фор
мальних вимог. Зокрема, практично жодна з партократичних
республік на конституційному рівні не вимагає, щоб глава дер
жави належав до правлячої партії або щоб кандидатуру глави
держави спочатку визначали на вищому партійному форумі
(з’їзді чи конференції), хоча на практиці саме так все і відбува
ється.
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Щодо поліархічних республік, то всередині них і виділяють
ся президентські, парламентські та змішані (президентськопар
ламентські та парламентськопрезидентські) системи республі
канського правління.
Сучасні системи республіканського правління. Для прези%
дентської республіки характерними є такі ознаки:
1) президент є главою держави та головою уряду;
2) вибори президента здійснюються всенародно чи за допомо
гою колегії виборщиків;
3) колегія виборщиків завжди формується винятково виборцями;
4) у державному апараті немає посади прем’єрміністра чи рів
нозначної йому посадової особи або ж прем’єрміністр вико
нує лише певні адміністративні функції з керівництва засі
дання уряду;
5) міністри призначаються президентом за погодженням з пар
ламентом або його окремою палатою чи самостійно на влас
ний розсуд.
Таким чином, президентською слід вважати республіку, за
якої глава держави обирається всенародно або колегією вибор
щиків і очолює уряд.
Географія президентських республік є досить широкою. Так,
на Американському континенті до них належать США, Мекси
ка, Аргентина, Бразилія, Парагвай, Колумбія та ін. В Азії – Гру
зія, Індонезія, Туркменістан та ін. В Африці – Ліберія, ПАР,
Сомалі, Гана, Малаві, Нігерія та ін. В Океанії президентською
республікою може вважатися Кірібаті, а в Європі – Кіпр.
Для парламентської республіки характерними ознаками є:
1) глава держави – президент;
2) голова уряду – прем’єрміністр;
3) президент обирається парламентом або колегією виборщи
ків, яку, у свою чергу, частково обов’язково формує парла
мент;
4) прем’єрміністра призначає президент за пропозицією пар
ламенту. При цьому така пропозиція перш за все враховує
думку депутатських фракцій, що утворюють правлячу коа
ліцію. Саме правляча коаліція, або правляча партія, пропо
нує президенту кандидатуру прем’єрміністра;
5) міністрів призначає парламент за поданням прем’єрміністра.
Таким чином, парламентська республіка – це система прав
ління, відповідно до якої глава держави обирається за активної
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участі парламенту, а уряд очолюється відповідним головою –
прем’єрміністром і отримує від парламенту вотум довіри.
Прикладами парламентських республік є ФРН, Італія та інші
країни Європи. Деякі ознаки парламентської республіки має
Швейцарія, а тому її також можна з урахуванням певної специ
фіки віднести до парламентських республік. В Азії парламент
ських республік дуже мало (Індія, Ізраїль). В Африці парламе
нтська республіка існує в КабоВерде, Ефіопії та Еритреї, а в Оке
анії – у Вануату.
Поєднання ознак президентської та парламентської респуб
ліки утворило змішану республіку, за якої уряд формується
спільно парламентом та всенародно обраним главою держави
(президентом).
Для президентсько%парламентської республіки характерні
такі ознаки:
1) глава держави – президент;
2) голова уряду – прем’єрміністр або президент;
3) президент обирається всенародно;
4) у державному апараті обов’язково передбачається посада
прем’єрміністра, навіть якщо він не є головою уряду;
5) прем’єрміністр призначається президентом за згодою пар
ламенту чи самостійно;
6) міністри призначаються президентом за поданням прем’єр
міністра чи на власний розсуд або парламентом за поданням
прем’єрміністра.
Таким чином, президентсько#парламентською слід вважа
ти змішану республіку, відповідно до якої голова уряду призна
чається главою держави за згодою парламенту, а члени уряду при
значаються здебільшого за поданням голови (прем’єрміністра).
Прикладами президентськопарламентської республіки є
Франція (ст. 8 Конституції дозволяє президенту призначати пре
м’єрміністра), Росія (ст. 82 Конституції дозволяє Президенту РФ
за згодою Державної Думи призначати голову уряду), Греція (ст. 37
надає право президенту призначати прем’єрміністра), Україна
(п. 9 ст. 106 Конституції дозволяє Президенту призначати пре
м’єрміністра за згодою Верховної Ради України). Віднедавна
президентськопарламентською республікою стала Венесуела.
Для парламентсько%президентської республіки характерні
такі ознаки:
1) глава держави – президент;
2) голова уряду – прем’єрміністр;
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3) президент обирається всенародно;
4) прем’єрміністра призначає парламент за поданням прези
дента;
5) міністрів призначає парламент за поданням прем’єрмініст
ра чи президента.

Отже, парламентсько#президентська республіка – це змі
шана республіка, згідно з якою голова уряду призначається пар
ламентом за поданням глави держави, а члени уряду – за подан
ням голови (прем’єрміністра).
Прикладом парламентськопрезидентської республіки мож
на назвати Болгарію (президент пропонує Народним зборам кан
дидатуру прем’єрміністра, а останнього затверджує сам парла
мент), Монголію, Україну у 2006–2010 рр. та ін.

§ 4. Ïðîñòà äåðæàâà
Унітарна держава. Унітарна держава є домінуючою в усьому
світі. До унітарних держав відносять: країни Європи – Францію,
Швецію, Норвегію, Португалію, Фінляндію, Грецію, Польщу,
Україну, Білорусь та ін.; країни Азії – Камбоджу, Лаос, Таїланд,
Японію та ін.; деякі країни Латинської Америки та Африки.
Унітарна держава – це проста держава, територія якої
поділяється на адміністративнотериторіальні одиниці.
Ознаками унітарної держави є:
1) єдина конституція, норми якої поширюються на всю тери
торію держави;
2) єдина система вищих органів державної влади (глава держа
ви, парламент, уряд), юрисдикція яких поширюється також
на територію всієї країни; функціональна, предметна та те
риторіальна компетенція вищих і центральних органів вла
ди ні юридично, ні фактично не обмежується повноважен
нями будьяких регіональних та місцевих органів;
3) єдине громадянство; населення унітарних держав має єдину
політичну належність;
4) єдина система права;
5) єдина судова система;
6) територія унітарної держави зазвичай поділяється на адмі
ністративнотериторіальні одиниці.
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Є два варіанти унітарних держав – проста і складна.
В умовах простої унітарної держави існує регіональний по
діл виключно на адміністративнотериторіальні одиниці. Так,
Франція складається з 96 департаментів, а Туреччина – з 67 ілів,
Таїланд має у своєму складі 73 чангвати, а Філіппіни – 74 про
вінції.
Складна унітарна держава має у своєму складі автономні
утворення.
Автономія – це порівняно самостійні в здійсненні держав
ної влади чи місцевого самоврядування територіальні утворен
ня у межах певної держави.
Так, Україна має у своєму складі Автономну Республіку Крим.
Регіональна держава
Регіональна держава – це проста держава, уся територія якої
складається з автономних утворень.
До регіональних держав належать Іспанія, Італія та Шрі
Ланка.
Зазначені автономії можуть бути:
1) територіальними (більшість з областей Італії);
2) побутовогеографічними (окремі області Італії, наприклад,
Сицилія);
3) етнічними (країна Басків, Андалузія в Іспанії);
4) змішаними (ШріЛанка складається з етнічної провінції, що
населена тамілами та дев’яти сингальських провінцій).
У регіональних державах автономні утворення своїх консти
туцій не мають, але в конституціях зазначених держав за ними
закріплюються певні повноваження, для реалізації яких авто
номії можуть приймати певні нормативноправові акти. Самі ав
тономії діють на підставі певних статутів, які затверджуються
загальнодержавним парламентом.
Поряд з місцевими органами представницької та виконавчої
влади на території автономій діють представники центру – комі
сари, губернатори тощо.
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§ 5. Ñêëàäíà äåðæàâà ³ äåðæàâîïîä³áí³ îá’ºäíàííÿ
Федерація
Під федерацією розуміють таку складну союзну державу, час
тини якої (суб’єкти федерації) є державними утвореннями, пра
ва яких розширені аж до права суверенітету.
Для федерації характерні такі ознаки:
1) наявність єдиної території, яка складається із членів – суб’
єктів федерації, кожен з яких має власний адміністративно
територіальний устрій;
2) наявність конституції федерації та конституцій її суб’єктів;
3) наявність системи законодавства як федерації, так і її суб’
єктів;
4) наявність двопалатного федерального парламенту, де в од
ній із палат обов’язково представлені інтереси суб’єктів фе
дерації, та парламентів самих суб’єктів федерації, федераль
ного уряду й самостійних органів виконавчої влади суб’єк
тів федерації;
5) наявність громадянства як федерації, так і її суб’єктів, тобто
можливе подвійне громадянство (ФРН, Австрія);
6) можливість суб’єктів федерації мати власну судову та пра
вову системи (США);
7) наявність загальнофедеральної податкової та грошової сис
теми;
8) вертикальний розподіл влади між федеральним центром та
суб’єктами федерації;
9) федеральний центр має надзвичайні повноваження щодо
контролю зовнішньої політики;
10) федеральний центр може використовувати свою владу неза
лежно від схвалення суб’єктів федерації;
11) наявність певних суверенних прав у суб’єктів федерації;
12) суб’єкти федерації не мають права в односторонньому поряд
ку припиняти зв’язки з федеральним центром;
13) жодна з поправок до конституції не може діяти без схвален
ня суб’єктів федерації;
14) конституційний суд тлумачить конституцію і вирішує
суперечки між федеральним центром та суб’єктами феде
рації;
15) верховенство федерального законодавства над правом суб’
єктів.
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Федерація будується на основі трьох принципів: національ
ний, територіальний та змішаний.
Національний принцип передбачає утворення федерації шля
хом об’єднання національних держав. Прикладом такої федерації
був СРСР. На сучасному етапі до національних федерацій нале
жать Індія, Бельгія, Союзна Республіка Югославія (яка об’єднує
дві національні держави – Сербію та Чорногорію).
Територіальний принцип передбачає об’єднання певних те
риторій. Класичними прикладами територіальних федерації є
США чи латиноамериканські федерації (Мексика, Венесуела, Бра
зилія тощо), де об’єднуються території. Так, у США (Сполучені
Штати Америки) є об’єднання територій – Штатів (у назві United
States of America – Сполучені Штати Америки слово States озна
чає як штат, так і державутериторію, а тому United States of
America можна перекласти і як Сполучені Держави Америки).
Змішаний тип передбачає своєрідне змішане об’єднання: час
тина федерації об’єднується за національною ознакою, а інша –
за територіальною. Такий тип змішаної федерації можна назва
ти національно#територіальним. Прикладами таких федера
цій є Канада та Російська Федерація. Однак може існувати й
територіально#національна федерація. В її умовах об’єднують
ся території, але може бути певний національний (як правило,
мовний) елемент. Прикладом такої федерації є Федеративна
Республіка Німеччина, яка об’єднує землі: Саксонію, Баварію,
Прусію тощо, жителі яких говорять на різних діалектах, однак є
спільна німецька мова.
Щодо питання про класифікацію федерацій, то класифіка
ція залежно від права виходу з союзу на жорсткі, які не перед
бачають права виходу (наприклад, США), та м’які (передбача
ють таке право) вже не актуальна. З ліквідацією СРСР право на
цій на самовизначення було суттєво обмежене діючими на тери
торії колишнього Радянського Союзу конституціями.
Інша класифікація поділяє всі федерації на симетричні та
асиметричні. До перших належать США, ФРН, Канада та ін., до
других – Росія. Симетричними визнаються федерації, суб’єкти
яких мають однаковий правовий статус. Так, кожен штат у США,
кожна провінція в Канаді, кожна земля в ФРН мають однаковий
комплекс повноважень щодо вирішення певних питань регіо
нального рівня.
В умовах же асиметричної федерації правовий статус її суб’єк
тів дещо відрізняється. Так, у Росії “повноцінними” суб’єктами
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федерації можна вважати лише республіки, в яких існує своя
“державна” мова. Краї ж, області, Москва та СанктПетербург з
цієї точки зору не є повноцінними суб’єктами федерації.
Імперія. На відміну від федерацій імперії, як правило, утво
рювались як насильницьке об’єднання держав, що здійснювалось
або шляхом захоплення, або шляхом створення іншого виду тис
ку (економічного, політичного тощо). Однак іноді можливим було
і добровільне приєднання.
Імперія – це складна держава, утворена шляхом примусово
го об’єднання кількох народів навколо одного центру.
Існують різні класифікації імперії.
Так, залежно від центру утворення імперії поділяються на
імперіїметрополії (Британська, Голландська, Іспанська),
імперіїстолиці (Римська, Вавилонська), імперіїдержави (Єги
петська, Ассирійська, Перська) або “імперії вождя” (імперії Оле
ксандра Македонського, Карла Великого, Наполеона).
Залежно від виду збройних сил, що дозволили утворити імпе%
рію, остання може існувати як сухопутна (утворилася за допомо
гою армії – сухопутних сил) або морська (утворилася за допомо
гою флоту). Прикладом сухопутних імперій була Римська, а мор
ської – Британська імперія.
Залежно від наявності сухопутних кордонів між частина%
ми імперії останні можуть бути єдиними (між центром та провін
ціями є сухопутні кордони) або колоніальними (між метрополією
та колоніями немає сухопутних кордонів). Прикладом сухопут
ної імперії була Російська, яка, хоча й мала заморські території
(Аляска, Каліфорнія), проте не могла їх освоювати. Прикладом
колоніальної імперії була Британська.
Ïðèêëàä 13.4
Ð. Çëîòíèêîâ ïðî ³ìïåðñüêó åë³òó
Íà ìîº ïåðåêîíàííÿ, ëèøå ³ìïåð³ÿ çäàòíà äàòè ëþäèí³ îäíî÷àñíî ³
ñâîáîäó é ìîæëèâ³ñòü íàéìåíø îáìåæåíîãî ðîçâèòêó, ³ ñòàá³ëüí³ñòü, ³ áåçïåêó. À ì³ñöåâèé ë³äåð, òîé ñàìèé òîâàðèø Ñòàë³í, ÿêîãî òàê ÷àñòî çãàäóâàâ
²âàíþøèí, çàéìàâñÿ äîñòàòíüî, íà ì³é ïîãëÿä, áëàãîðîäíîþ ñïðàâîþ – áóäóâàâ ³ìïåð³þ. Àëå æ ç ÿêîþ íåçãðàáí³ñòþ â³í öå ðîáèâ!.. Ó âèñíîâêó, ÿêèé ÿ
ñôîðìóëþâàâ ñàì äëÿ ñåáå, çíà÷èëîñÿ, ùî, øâèäøå çà âñå, òîâàðèø Ñòàë³í óñå æ òàêè çíàâ, ÙÎ ñë³ä ðîáèòè çàäëÿ ïîáóäîâè ³ìïåð³¿, àëå àáñîëþòíî
íå óÿâëÿâ ñîá³ ßÊ.
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×èì ñêëàäí³øèì º ñîö³àëüíèé îðãàí³çì (³ ³ìïåð³ÿ, áåçïåðå÷íî, º íàéá³ëüø
ñêëàäíèì ñîö³àëüíèì îðãàí³çìîì ç óñ³õ ñòâîðåíèõ ëþäñòâîì, îñê³ëüêè âîíà
çàâæäè º ìóëüòèíàö³îíàëüíîþ òà ìóëüòèðåë³ã³éíîþ), òèì á³ëüøå â³í º ñõèëüíèì äî ïåðåáî¿â ñèñòåìè. ² äëÿ òîãî, ùîá óòðèìóâàòè éîãî â ïîðÿäêó, ïîòð³áí³
îñîáëèâ³ ëþäè, îñîáëèâà ñîö³àëüíà âåðñòâà – ³ìïåðñüêà åë³òà. Âîíà íå ìàº
í³÷îãî ñï³ëüíîãî ç òèìè, êîãî ââàæàº åë³òîþ íàòîâï – àêòîðàìè, ï³ñíÿðàìè,
ñâ³òñüêèìè òóñîâùèêàìè, ïîë³òèêàìè, ïîïóëÿðíèìè ñïîðòñìåíàìè. Àäæå âñ³
âîíè – ÷è ìàéæå âñ³ – ëþäè-êëîóíè, ïðèçíà÷åí³ çàéìàòè óâàãó òà ÷àñ ñó÷àñíèõ ñåëÿí – ìåíåäæåð³â, îô³ñíîãî ïëàíêòîíó òîùî.
²ìïåðñüêà åë³òà º ìåíø ïîì³òíîþ. Âîíà ìîæå áóòè ñòàíîâîþ àáî í³.
Íàé÷àñò³øå âîíà ðàíî ÷è ï³çíî ñòàº ÿêùî é íå ôîðìàëüíî-ñïàäêîºìíîþ,
òî çäåá³ëüøîãî ïðàêòè÷íî òàêîþ. Àäæå ÿêùî ùå ïðè çàïî÷àòêóâàíí³ ³ìïåð³¿
íå ñòâîðþºòüñÿ ïåâíà ñîö³àëüíà ìàøèíà íå ëèøå ç³ ñòâîðåííÿ, à é ç â³äòâîðåííÿ ³ìïåðñüêî¿ åë³òè, òî òåðì³í äëÿ òàêî¿ ³ìïåð³¿ – îäíå, äâà, ìàêñèìóì òðè ïîêîë³ííÿ.
À íàéá³ëüø åôåêòèâíà ñîö³àëüíà ìàøèíà ìîæå áàçóâàòèñÿ ëèøå íà
ñ³ì’¿, ùî ïðàêòè÷íî íåìèíó÷å ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî âñå íîâ³ òà íîâ³ ïîêîë³ííÿ ñ³ìåé ³ìïåðñüêî¿ åë³òè âêëþ÷àþòüñÿ ó ¿¿ ãîëîâíó ñïðàâó – óòðèìàííÿ
çâ’ÿçàíîñò³ ³ìïåð³¿. Ïðîòå öå íå îçíà÷àº, ùî ³ìïåðñüêà åë³òà ñòàº ðàç ³ íàçàâæäè çàêðèòîþ êàñòîþ. Íàâ³òü êîëè âîíà º îðãàí³çîâàíîþ çà ñòàíîâîþ
îçíàêîþ, âñå îäíî á³ëüø³ñòü ç òèõ, õòî óâ³éøîâ äî íå¿, êîëèñü òàêîæ âèéøëà
ç íèç³â. ² äëÿ ïðåäñòàâíèê³â íîâèõ ïîêîë³íü öèõ íèç³â çàâæäè ïîâèííà çàëèøàòèñÿ (³ íàñïðàâä³ çàëèøàºòüñÿ) ìîæëèâ³ñòü ïðîéòè òàêèì øëÿõîì.
Óçàãàë³ äîñòóïí³ñòü, õî÷à é íå àáñîëþòíà, ñîö³àëüíèõ ë³ôò³â – îäèí ³ç
êëþ÷îâèõ ïîêàçíèê³â ¿¿ ñò³éêîñò³ òà åôåêòèâíîñò³. Àäæå ÿêùî òàëàíîâèò³ é
àìá³ö³éí³ ïðåäñòàâíèêè íîâîãî ïîêîë³ííÿ ç ³íøèõ, íåïðàâëÿ÷èõ ñòàí³â ÷è
ñîö³àëüíèõ âåðñòâ, õàé ³ ïîäîëàâøè äåÿê³ ïåðåïîíè, ùî, øâèäøå çà âñå, º
çàñîáîì âèïðîáóâàííÿ ïðåòåíäåíò³â, í³æ ä³éñíî º íåïåðåáîðíîþ ñò³íîþ,
íå ìîæóòü óâ³éòè äî íå¿, âîíè ïî÷èíàþòü âèêîðèñòîâóâàòè ñâî¿ òàëàíòè òà
ñòâîðþâàí³ íèìè ìîæëèâîñò³ äëÿ áîðîòüáè ïðîòè íå¿. ² ðàíî ÷è ï³çíî ðóøàòü ³ìïåð³þ. Àäæå ³ìïåð³ÿ – ºäèíèé òèï äåðæàâè, ÿêèé ìàéæå íåìîæëèâî
çðóéíóâàòè ççîâí³. Âîíà º íàäòî æèâó÷îþ ³ çäàòíîþ àêóìóëþâàòè ïðàêòè÷íî
ôàíòàñòè÷íó ê³ëüê³ñòü ðåñóðñ³â. Íàâ³òü ïðîãðàø ó âàæê³é â³éí³, ÿê ïðàâèëî,
íå º äëÿ íå¿ âèðîêîì. Âîíà ìîæå ðóõíóòè, ÿêùî áóäå çðóéíîâàíà çñåðåäèíè. Òà é òî íå â³äðàçó.
Òàê îñü, òîâàðèø Ñòàë³í ñàìå é ïåðåéìàâñÿ òèì, ùî áóäóâàâ ³ìïåðñüêó
åë³òó. Òóò âîíà íàçèâàëàñÿ «÷ëåíè ÂÊÏ(á)». Íà æàëü, áóäóâàâ òàê, ÿê óì³â.
Àëå æ õòî áóäóº åë³òó çà äîïîìîãîþ ñòðàõó? ² òèì á³ëüøå ñòðàõó ô³çè÷íî¿
ðîçïðàâè? Í³, ïîêè íà ÷îë³ òîé, õòî é íàãí³÷óº öåé ñòðàõ, óñå ùå ìîæå áóòè
í³÷îãî. Îäíàê âàðòî ëèøå äîæèòè äî ïåðøî¿ òî÷êè ïåðåõîäó, òîáòî äî ìîìåíòó ïåðåäà÷³ âëàäè â³ä îäíîãî ë³äåðà äî ³íøîãî, – îñü òóò ³ ðîçïî÷èíàºòüñÿ îáâàë. Íîâîìó âîëîäàðþ õî÷-íå-õî÷ äîâîäèòüñÿ ïîñëàáèòè çâè÷àéíèé
òèñê íà êëþ÷îâó ÷àñòèíó åë³òè, àäæå ³íàêøå â³í íå çìîæå óòðèìàòèñÿ ïðè
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âëàä³. ² öå º ïî÷àòêîì ê³íöÿ. Ïîçáàâèâøèñü ï³äæèâëåííÿ ñòðàõîì ó ïåâí³é êëþ÷îâ³é ñôåð³, óñÿ ñèñòåìà åë³òè, ïîáóäîâàíà íà ñòðàõó, íåìèíó÷å ðîçë³çåòüñÿ,
ïî÷íå ðóéíóâàòèñÿ, ðîçâàëþâàòèñÿ, ïåðåòâîðþâàòèñÿ íå íà ê³ñòÿê, íå íà íàð³æíèé êàì³íü, à â ïàðàçèòà, ÿêèé êîðèñòóºòüñÿ ñèòóàö³ºþ òà ïðàãíå óðâàòè,
ïîêè ìîæëèâî. Òîìó ùî ìîæíà æ… âæå íå âáèâàþòü! Öå é º ê³íöåì ³ìïåð³¿.
Äæåðåëî: Çëîòíèêîâ Ð. Â. Ýëèòà ïëèò : ôàíòàñòè÷åñêèé ðîìàí /
Ð. Â. Çëîòíèêîâ. – Ì. : Áëüôà-êíèãà, 2009. – Ñ. 174–176. – (Ïåðøîòâ³ð).

Як тип політичної системи імперія характеризується асиме
тричними відносинами: центр – периферія (провінція) або мет
рополія – колонії.
Ознаки імперії:
1) це надзвичайно стійка й одночасно мінлива форма життєді
яльності суспільства, що однаковою мірою пристосовується
до різних способів виробництва та суспільноекономічних
формацій. Імперії існували і в умовах рабовласництва
(Вавилон, Персія, Рим), і в умовах феодалізму (Російська чи
Іспанська імперія), і при буржуазному укладі (Голландська
чи Британська колоніальна імперія), і при соціалістичному
(Радянська);
2) агресивність та експансіонізм імперій. Це зумовлено тим, що
імперії існують за рахунок зовнішніх чинників розвитку, а
не внутрішніх. Головний принцип їх життєдіяльності – це
захоплення територій, людей та матеріальних багатств інших
країн за допомогою сили;
3) імперія заснована на тотальній монополії, на всеохоплюю
чому, навіть фізичному, знищенні інакомислення;
4) в основі імперії лежать державний сектор та державна влас
ність. Надзвичайно великою була роль держави, що панува
ла над усіма сферами життя суспільства;
5) усі імперії прагнуть до розвитку військового та карнополі
цейського апарату. При цьому військовий механізм викори
стовується для зовнішньої експансії та захоплення чужих
земель і ресурсів, а карнополіцейський – для внутрішніх
політичних і національних чисток.
Державоподібні та міждержавні об’єднання. Деякі правоз
навці до форми державнотериторіального устрою відносять кон
федерацію і унію.
Конфедерація – це союз суверенних держав, утворених для
досягнення певних цілей.
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Для конфедерації характерні такі ознаки:
1) наявність наднаціональних органів управління, що створю
ються для реалізації узгодженої політики державчленів кон
федерації;
2) рішення цих загальних органів не мають прямої дії, а набу
вають юридичної чинності лише після затвердження їх
центральними органами влади відповідних держав – членів
конфедерації;
3) відсутність єдиного вищого законодавчого органу;
4) відсутність єдиного громадянства;
5) країни – члени конфедерації в повному обсязі самостійно
здійснюють міжнародну діяльність;
6) верховенство національного законодавства над законодавст
вом конфедерації;
7) право членів конфедерації на вільний вихід з неї та розір
вання конфедеративного договору.
Отже, конфедерація – це союз суверенних держав. Держава
передбачає власний державнотериторіальний устрій. Саме тому
конфедерація, як правило, не є формою державнотериторіаль
ного устрою, адже члени конфедерації мають право сувереніте
ту. Проте з цього правила є винятки. Так, сучасна Швейцарія
має назву Швейцарська конфедерація. Це дозволяє розрізняти
принаймні два різновиди конфедерацій.
Залежно від реального суверенітету всі конфедерації можна
поділити на юридичні та фактичні (рис. 13.6).

Êîíôåäåðàö³ÿ

Þðèäè÷íà êîíôåäåðàö³ÿ

Ôàêòè÷íà êîíôåäåðàö³ÿ

Ñêëàäíà äåðæàâà

Ì³æäåðæàâíå îá’ºäíàííÿ

Ðåàëüíà óí³ÿ

Îñîáèñòà óí³ÿ

Óí³ÿ

Рис. 13.6. Державоподібні об’єднання
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В умовах юридичної конфедерації держава вважається кон
федерацією лише формально, але по суті це федерація чи імпе
рія. Прикладом саме юридичної конфедерації можна вважати
сучасну Швейцарію, яка формально називається конфедерацією,
але по суті є федерацією.
Фактичною конфедерацією вважається така, де неухильно
дотримується право суверенітету членів конфедерації. Прикла
дом фактичної конфедерації може бути Конфедерація Південних
Штатів під час громадянської війни у США 1861–1865 рр.
Другим варіантом державоподібного об’єднання є унія.
Залежно від способу утворення унія може бути особистою або
реальною.
Особиста унія між державами утворюється в разі, якщо
монарх має право на трон у двох чи більше державах. Так, у 1580–
1598 рр. король Іспанії Філіпп ІІ одночасно стає королем Порту
галії (як Філіпп І). Проте об’єднання Іспанії і Португалії в одну
країну не відбулося. Між ними була утворена особиста унія.
Щодо реальної унії, то найвідомішим прикладом є унія між
королівством Польським і Великим князівством Литовським,
у результаті якої була утворена Річ Посполита, або унія між
Англією та Шотландією у 1706 році, результатом якої була
поява Великобританії. Таким чином, коли між державами
укладається договір про утворення унії, то така унія вважа
ється реальною.
Аналіз конфедерацій та уній свідчить, що в деяких випадках
конфедерації та унії є складними державами, а в інших – міждер
жавними об’єднаннями.
До останніх належать співдружності держав та їхні співтова
риства.
Співдружність держав – це аморфне організаційно оформ
лене об’єднання держав, що виступають як асоційовані учасни
ки при збереженні ними повного суверенітету та незалежності.
Співтовариство держав – це союз держав, утворений на ос
нові міждержавного договору з метою інтеграції ресурсів учас
ників для вирішення актуальних завдань.
Прикладом співтовариства можуть бути ЄС, НАТО та ін. При
кладом співдружності – СНД, Британська співдружність тощо.
Якщо проаналізувати конфедерації та унії з погляду їх належ
ності як до складних держав, так і до міждержавних об’єднань,
то дійдемо висновку, що до складних держав слід віднести ви
ключно юридичні конфедерації та реальні унії, тоді як фактичні
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конфедерації та особисті унії належать до міждержавних об’єд
нань разом зі спілками та співдружностями держав.
Саме внаслідок того, що унії та конфедерації можуть нале
жати до різних форм територіальної інтеграції, їх слід визнача
ти як державоподібні об’єднання.

§ 6. Òîòàë³òàðíèé ðåæèì
Поняття і види тоталітарних режимів. Уперше тоталітаризм став
аналізуватися в ХХ столітті як противага демократії. Проте як
явище він був відомий досить давно. Прихильниками тоталітар
ної моделі державності були Платон, Т. Кампанелла та ін. Тією
чи іншою мірою тоталітарні моделі існували в часи Середньовіч
чя. Так, на Близькому Сході була держава асасинівісмаїлітів.
Вона була знищена під час монгольської навали, проте до того
вона наводила жах на весь цивілізований світ, посилаючи асаси
нів вбивати державних і політичних діячів.
Ïðèêëàä 13.5
À. Äàðîë ïðî ïñèõîëîã³÷íó îáðîáêó àñàñèí³â
Õàñàí çàòÿãóâàâ ó ñâî¿ òåíåòà ìîëîäèõ ëþäåé ó â³ö³ â³ä äâàäöÿòè ðîê³â,
îñîáëèâî òèõ, õòî ìàâ ñõèëüí³ñòü äî çëî÷èí³â. Êîæíîãî äíÿ äî íüîãî ïðèõîäèëà þðáà þíàê³â, ³ â³í ðîçìîâëÿâ ç íèìè ïðî êðàñó ðàþ... “²íîä³ â³í äàâàâ
äåÿêèì ç öèõ ìîëîäèõ ëþäåé ñíîä³éíå ç³ëëÿ. ßê ò³ëüêè-íî ò³ çàñèíàëè, ¿õ
â³äíîñèëè â ð³çí³ ÷àñòèíè ÷óäåñíîãî ñàäó. Êîëè æ þíàêè ïðîêèäàëèñÿ, âîíè
áà÷èëè äèâîâèæíå âèäîâèùå: êîæíîãî ç íèõ îòî÷óâàëè ÷àð³âí³ ä³â÷àòà, ùî
ñï³âàëè, ãðàëè, çàòÿãóâàëè âèøóêàíèìè ëþáîâíèìè ëàñêàìè, ïîäàâàëè
ãîñòÿì ðîçê³øí³ ñòðàâè òà òîíê³ âèíà, à ò³, õòî áóâ çà÷àðîâàíèé ö³ºþ ðîçê³øøþ, ñïðàâä³ ââàæàëè, ùî ïîòðàïèëè äî ðàþ ³ çîâñ³ì íå ïðàãíóëè ïîêèíóòè
ö³ ÷óäåñà. Ï³ñëÿ ÷îòèðüîõ ÷è ï’ÿòè äí³â òàêîãî ðàéñüêîãî æèòòÿ þíàê³â çíîâó
ïðèñèïëÿëè ³ ñîííèõ ïîâåðòàëè äîäîìó. Ïîò³ì Õàñàí ïèòàâ ¿õ, äå âîíè
ïîáóâàëè, ³ ìîëîä³ ëþäè â³äïîâ³äàëè: “Ó ðàþ, çàâäÿêè òâî¿é ìèëîñò³, ïîâåëèòåëþ”.
² òîä³ ïåðåä íàòîâïîì ñâî¿õ îäíîêëàñíèê³â, ùî çà÷àðîâàíî ¿õ ñëóõàëè,
þíàêè ðîçïîâ³äàëè ïðî âñå, ùî áà÷èëè. Õàñàí æå ãîâîðèâ ¿ì: “Ïðîðîê çàïîâ³äàâ íàì, ùî òîé, õòî áóäå â³ðíî ñëóæèòè ñâîºìó Áîãó, ï³ñëÿ ñìåðò³ ïðÿìî
â³äïðàâèòüñÿ äî ðàþ. ßêùî æ âè äîâåäåòå ñâîþ â³ääàí³ñòü ³ áóäåòå âèêîíóâàòè ìî¿ íàêàçè, òî âàñ òàêîæ áóäå ÷åêàòè òàêà äîëÿ”.
Äæåðåëî: Äàðîë À. Òàéíûå îáùåñòâà / À. Äàðîë. –
Ì. : ÊÐÎÍ-ÏÐÅÑÑ, 1998. – Ñ. 22.
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З переходом до постіндустріального суспільства виникає
небезпека так званого інформаційного тоталітаризму, пов’я
заного з використанням інформаційних технологій та створен
ням своєрідної системи e%government (електронного управлін
ня, електронного уряду тощо). З одного боку, демократичні ідеї
e%government збагачують поняття свободи. З іншого – людина
постіндустріального суспільства стає більш враженою перед за
грозою тоталітаризму, адже в умовах зазначеного суспільства
вся економічна діяльність може перейти в суто електронну сфе
ру. Це призведе до того, що кожен громадянин матиме власну
електронну картку. Крім безперечних переваг, це відкриває
небувалий простір для державного контролю та впливу на гро
мадян. У такому постіндустріальному суспільстві державі на
віть необов’язково вбивати опозиціонерів: досить стерти інфор
мацію про них у базі даних (тобто стерти інформацію про гроші
та документи громадянина), і вони помруть від голоду. Недарем
но правозахисники в США борються проти проектів створення
громадських смарткарт, які містять повну інформацію про
власника.
Тоталітарний режим (лат. totus – весь, цілісний, сукупний)
характеризується абсолютним контролем держави над усіма
сферами суспільного життя, абсолютною покорою людини по
літичній владі та панівній ідеології.
Залежно від тоталітарної ідеї тоталітарні державнополі
тичні режими поділяються на соціальнокласовий, національно
расовий та релігійний тоталітаризм.
Соціально#класовий тоталітаризм спирається на соціально
класову ідеологію.
Прикладом соціальнокласового тоталітаризму є Радянський
Союз 1934–1953 рр. Хоча офіційно визнано, що тоталітаризм в
СРСР розпочався з 1929 року, з цим погодитися не можна, адже
з 1929 по 1934 рік ще точилася боротьба всередині ВКП(б) з пи
тань державного будівництва: йшла боротьба за владу між гру
пою Й. Сталіна та групами М. Бухаріна, М. Тухачевського та ін.
У 1934 році відбулася подія, яку можна вважати початком тота
літаризму в СРСР, – XVII з’їзд ВКП(б), на якому колишні опози
ціонери каялися в гріхах і славили Й. Сталіна.
Крім того, соціальнокласовий тоталітаризм існував у КНР
за часів Мао Цзедуна.
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Національно#расовий тоталітаризм спирається на національ
норасову ідеологію.
Прикладом національнорасового тоталітаризму є націонал
соціалістична (нацистська) Німеччина 1934–1945 рр. Хоча
А. Гітлер прийшов до влади у 1933 році, остаточно опозиція була
знищена 30 червня 1934 р. в “Ніч довгих ножів”, коли охоронні
загони SS знищили близько 2 тис. опозиціонерів: лідерів NSDAP,
Рейхсверу, SA (штурмові загони) та ін. Як відомо, деяких зни
щили “помилково”. Так, музичного критика Шмідта розстріля
ли замість лікаря Шмідта, лідер Гітлерюгенда Саксонії Ламмер
ман також помилково потрапив у списки на розстріл. Їхні вдови
отримали прах покійників та листи з вибаченнями.
Уперше ж національнорасовий тоталітаризм виник в умовах
фашистської Італії, яка проголосила курс на побудову тоталітар
ної держави.
Ïðèêëàä 13.6
Ì. Êàëàøíèêîâ ïðî â³äì³íí³ñòü ôàøèçìó â³ä íàöèçìó
Òàê ÷èì æå ôàøèçì â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä íàö³îíàë-ñîö³àë³çìó (íàöèçìó)?
Òèì, ùî â³í ïîä³ëÿº ëþäåé íà êàñòè é ñîðòè (äåìîêðàò³ÿ, äî ðå÷³, ¿õ òàêîæ
ïîä³ëÿº (çà òîâùèíîþ ãàìàíö³â), õî÷à é íå âèçíàº öüîãî). Îòæå, äëÿ íàöèñòà º âèùà ðàñà (éîãî íàðîä), ñîþçí³ éîãî ðàñ³ áðàòåðñüê³ íàðîäè (íàïðèêëàä, äëÿ Ã³òëåðà öå áðèòàíö³, ñêàíäèíàâè, ôëàìàíäö³ òà ³íø³ íîñ³¿ ìîâ ç
äàâíüîãåðìàíñüêèì êîð³ííÿì, ðîìàíñüê³ íàðîäè ïëþñ êåëüòè, ³ðàíö³, ³íäóñè òà ô³íè). ² º íèæ÷³ ðàñè. Ó Ã³òëåðà – öå íåãðè, ºâðå¿-ñåì³òè, ñëîâ’ÿíè (êð³ì
îí³ìå÷åíèõ ÷åõ³â òà õîðâàò³â) òîùî. Ç ïîãëÿäó íàöèñòà íàëåæí³ñòü äî âèùî¿
ðàñè â³äðàçó æ ðîáèòü ëþäèíó ³ñòîòîþ âèùîãî ïîðÿäêó...
Òàê îñü, íà ïîãëÿä íàö³îíàë-ñîö³àë³ñòà Ã³òëåðà, íàïðèêëàä, í³ìåöü, íàâ³òü íàéîñòàíí³øèé ï’ÿíèöÿ, – öå âèùà ðàñà, ³ â³í çà âèçíà÷åííÿì º âèùèì
çà ºâðåÿ àáî ðîñ³ÿíèíà, áóäü âîíè õî÷ òðè÷³ ãåí³ÿìè. Òîìó ùî ºâðåé òà ðîñ³ÿíèí – öå ëþäè íèæ÷èõ ðàñ...
Ôàøèçìó æ àáñîëþòíî áàéäóæîþ º íàö³îíàëüí³ñòü ëþäèíè. Â³í º ³íòåðíàö³îíàëüíèì. Ôàøèçì ïîä³ëÿº ëþäåé íå ñîðòè íåçàëåæíî â³ä ¿õíüî¿ êðîâ³.
Íàïðèêëàä, êëàñè÷íèé ºâðîïåéñüêèé ôàøèçì â³äðîäæóâàâ ñåðåäíüîâ³÷íèé
ïîä³ë: íà ñâÿùåíèê³â, âî¿í³â, ïðàö³âíèê³â òà ðàá³â. Â îäí³é êàñò³ âî¿í³â (¿õ
ôàøèñòè äóæå ïîâàæàëè) ìîæóòü îïèíèòèñÿ ³ í³ìåöü, ³ ºâðåé, ³ ðîñ³ÿíèí. ² â
êàñò³ ñâÿùåíèê³â, ³ ñåðåä ðàá³â.
Íàöèñò äèâèòüñÿ íà íàö³îíàëüí³ñòü ëþäèíè. Ôàøèñò – íà òå, õòî ïåðåä
íèì çà ñâî¿ì äóõîì òà çä³áíîñòÿìè.
Äæåðåëî: Êàëàøíèêîâ Ì. Âïåðåä â ÑÑÑÐ-2 / Ì. Êàëàøíèêîâ. –
Ì. : ßóçà, Ýêñìî, 2003. – Ñ. 66–67.
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Релігійний тоталітаризм спирається на релігійну ідеологію.
Держава асасинів реалізувала саме релігійний тоталітаризм.
Прикладом релігійного тоталітаризму є також Єзуїтська дер
жава в Парагваї, що існувала у 1610–1768 рр. Історія цієї дер
жави розпочалася у 1609 році, коли єзуїти в Гуайрі (Парагвай)
утворили поселення, які мали назву редукції (від лат. reduco –
привожу назад – до християнства тих індіанців, хто начебто втра
тив віру). Вони поєднували елементи феодалізму з рабовласниц
твом та патріархальнородовими відносинами. У редукціях, крім
бідних хатин індіанців, будувалися численні майстерні, шкіряні,
лісопильні, цеглинні заводи, були арсенали, склади та верфі. За
виконану роботу та покору єзуїти надавали індіанцям лише їжу
та одяг. З відома іспанської корони єзуїти підкоряли індіанців
не лише за допомогою сили, як світські владики, а й шляхом
омани, підкупу родоплемінної верхівки, а також проповідями про
створення раю на землі. У 1610 році на базі редукцій у Парагваї
виникла так звана “Єзуїтська держава”. Позбавивши індіанців
будьякої власності, єзуїти змушували їх важкою працею на по
лях та в майстернях створювати колосальні багатства для орде
ну. Індіанці вмирали від непосильної праці, голоду, хвороб, ги
нули у війнах з “непокірними” індіанцями. Найцікавіше ж по
лягало в тому, що індіанці, які жили в редукціях, не протестува
ли проти свого становища. Більше того, вони намагалися спові
датися своїм наставникамєзуїтам відразу ж, як тількино їх «від
відала» яканебудь крамольна думка. Збільшення влади та ба
гатства єзуїтів у Парагваї та інших іспанських колоніях стриво
жило іспанську корону, за наказом якої у 1768 році єзуїти були
вигнані з американських володінь Іспанії.
Ïðèêëàä 13.7
Ã. Áüîìåð ïðî ºçó¿òñüêó äåðæàâó â Ïàðàãâà¿
Íà ïåðøèé ïîãëÿä, ºçó¿òñüê³ ðåäóêö³¿ ÿâëÿëè ñîáîþ ÷àð³âíå âèäîâèùå:
çäàâàëîñÿ, ùî ³íä³àíö³ º ìàéæå öèâ³ë³çîâàíèìè, âîíè íà÷åáòî ìîæóòü ðîáèòè ãåòü óñå. Óñå, ùî ñïîæèâàþòü ó ðåäóêö³ÿõ, ¿ñò³âí³ ïðèïàñè, îäÿã, äîìàøí³é ïîñóä, ðîáî÷³ çíàðÿääÿ, ìàøèíè, ìåáë³, öåðêîâí³ ïðèêðàñè, ìóçè÷í³
³íñòðóìåíòè, ïðåäìåòè êóëüòó, – óñå âèãîòîâëÿºòüñÿ íà ì³ñö³ ñàìèìè õðèñòèÿíàìè. Âîíè âì³þòü òàêîæ â³äëèâàòè ãàðìàòè, äçâîíè, øðèôò äëÿ ïå÷àòêè, âèãîòîâëÿòè ãîäèííèêè, ë³ïèòè ñòàòó¿, ïèñàòè êàðòèíè. Òàêèì ÷èíîì, ñóêóïí³ñòü ðåäóêö³é Ïàðàíè òà Óðóãâàþ ñêëàäàþòü âåëèêèé åêîíîì³÷íèé îðãàí³çì, ÿêèé â³äòâîðþº â ïðèíöèï³ âñå, ùî ñïîæèâàº. Ëèøå ñ³ëü òà çàë³çî îòö³
âèìóøåí³, íà ñâ³é ïðåâåëèêèé æàëü, çàâîçèòè ççîâí³ ç âåëèêèìè âèòðàòàìè.
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Ïðîòå ÷èì áëèæ÷å ïðèäèâëÿºøñÿ äî ö³º¿ öèâ³ë³çàö³¿, òèì á³ëüøå äèâóºøñÿ
¿¿ øòó÷íîìó õàðàêòåðó. ßê ò³ëüêè-íî “õðèñòèÿíè” ïåðåñòàþòü îòðèìóâàòè â³ä
îòö³â ìîäåë³ òà êåð³âí³ óêàç³âêè, âîíè âæå íå ìîæóòü çðîáèòè í³÷îãî ãàðíîãî.
×è ìîæå â íèõ â³äñóòí³ìè º òâîð÷³ çä³áíîñò³? Àí³ñê³ëüêè. Áåç ñóìí³âó, ùî â
òîé ÷àñ, êîëè ñâÿò³ îòö³ ç³áðàëè ¿õ, âîíè áóëè á³äíèìè ç ïîãëÿäó öèâ³ë³çàö³¿,
àëå âîäíî÷àñ ³ íå íåçäàòíèìè äî íå¿. Íà æàëü, îòö³ íå ðîçâèíóëè ¿õí³õ ïðèðîäíèõ òâîð÷èõ çä³áíîñòåé, ³, ìîæëèâî, ó ñâîºìó íåòåðïëÿ÷îìó ïðàãíåíí³
ÿêíàéøâèäøå ñòâîðèòè öèâ³ë³çàö³þ çà ºâðîïåéñüêèì øàáëîíîì âîíè âèäðåñèðóâàëè ¿õ, ïåðåòâîðèâøè íà ñïðàâæí³ ìàøèíè. Ïîçáàâèâøè ³íä³àíö³â
ìàòåð³àëüíèõ ïðîáëåì, âîíè ïîçáàâèëè ¿õ ³ ò³º¿ ìàëî¿ ÷àñòêè ³í³ö³àòèâè, ùî
áóëà â íèõ ðàí³øå. Òîìó âèñîêà êóëüòóðà ì³ñ³é º, ïî ñóò³, ëèøå øòó÷íèì,
îðàíæåðåéíèì ïðîäóêòîì, ùî íåñå â ñàìîìó ñîá³ çàðîäêè ñìåðò³. Àäæå,
íåçâàæàþ÷è íà âñå äðåñèðóâàííÿ, ãóàðàí³ çàëèøèâñÿ â îñíîâíîìó òèì, ÷èì
³ áóâ: ë³íèâèì, îáìåæåíèì, ñõèëüíèì äî íèçüêèõ ïðèñòðàñòåé, ïðîæåðëèâèì òà áðóäíèì äèêóíîì. Â³í, ÿê ñòâåðäæóþòü ñàì³ îòö³, ïðàöþº ëèøå äîòè,
äîêè â³ä÷óâàº íà ñîá³ ïàëêó íàãëÿäà÷à. ßê ò³ëüêè-íî éîãî çàëèøàþòü íàîäèíö³, â³í áàéäóæå äîçâîëèòü æíèâàì ãíèòè íà ïîëÿõ, çàíåïàäàòè çíàðÿääÿì, ãèíóòè ñòàäàì.
Äæåðåëî: Á¸ìåð Ã. Èñòîðèÿ îðäåíà èåçóèòîâ / Ã. Á¸ìåð. –
Ñìîëåíñê : Ðóñè÷, 2002. – Ñ. 349.

У ХХ столітті релігійний тоталітаризм було запроваджено в
таких державах, як Іран за часів керівництва аятоли Рухолли
алМусаві алХомейні та Афганістан часів правління талібану.
Ознаки тоталітарного політичного режиму. Держава прагне
до глобального панування над усіма сферами суспільного жит%
тя, до всеохоплюючої влади. Це досягається шляхом абсолютної
концентрації влади шляхом поєднання законодавчої та виконав
чої влади в одній особі за фактичної відсутності незалежної судо
вої влади.
Суспільство практично повністю відчужене від політичної
влади, але воно не усвідомлює це, адже становить масову соці%
альну базу режиму як суспільно%політичного руху. Суспільство
добровільно й охоче підтримує тоталітарний режим.
Монопольний державний контроль над релігією, культурою,
засобами масової інформації, економікою тощо. При цьому дер
жава прагне до контролю над особистим життям людей, над мо
тивами їхніх вчинків.
Абсолютна законодавча регламентація суспільних відносин,
яка базується на принципі “заборонено все, що прямо не дозволе%
но владою”. Це означає, що можна робити лише те, що прямо до
зволено владою.
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Державна влада формується бюрократичним способом, че%
рез закриті для суспільства канали, оточена таємним ореолом
і недоступна для контролю з боку народу. Можна сказати, що
державна влада формує сама себе: вищі посадові особи призна
чають нижчих, а нижчі, у свою чергу, обирають вищих. Так діяв
так званий принцип демократичного централізму.
Домінуючим методом управління стають насильство, при%
мус, репресії та терор, заснований на тотальному та пермане%
нтному насильстві. Терор є логічним продовженням тоталітар
ної пропаганди, і, на відміну від авторитарного терору, спрямо
ваного, як правило, проти супротивників режиму, тоталітарні
репресії загрожують всьому населенню. Недаремно в СРСР були
плани викриття “ворогів народу”, які потрібно виконувати.
Сьогодні є низка праць, які доводять, що СРСР часів Й. Ста
ліна був гіршим, ніж нацистська Німеччина, адже Сталін зни
щував радянських громадян, тоді як А. Гітлер німців намагався
не знищувати.
Проте слід мати на увазі, що нацистська Німеччина належала
до національнорасового типу тоталітаризму, тоді як СРСР – до
соціальнокласового. Це означає, що в Німеччині “ворог” існував
серед інших національностей та рас, а в СРСР формально існувала
“диктатура пролетаріату”, а отже, “ворог” був серед інших кла
сів. Саме тому, порівнюючи СРСР з нацистською Німеччиною, слід
ураховувати, що порівнювати необхідно не те, скільки Гітлер зни
щив німців, а Сталін – радянських громадян. Порівняння повин
но відбуватися так: кількість знищених Гітлером німців порівню
ється з кількістю знищених Сталіним пролетарів. Якщо ж порів
нювати знищених Сталіним радянських громадян, то слід підра
хувати, скільки Гітлер знищив представників інших націй та рас,
тобто порівняти статистику знищених Сталіним під час голодомо
рів, репресій та Великої Модернізації країни із знищеними Гітле
ром під час як мирного періоду (1934–1939), так і Другої Світової
(у тому числі Великої Вітчизняної) війни (1939–1945).
Влада належить одній партії (однопартійна система) або
релігійній організації. Панування однієї партії або релігійної
організації, фактичне зрощення її професійного апарату з дер
жавою, заборона опозиції. Так, після приходу до влади ВКП(б)
в СРСР та НСДАП у Німеччині були заборонені всі інші партії.
У Німеччині принцип фюрерства було поширено на державне
управління (пам’ятаєте: штандартенфюрер, групенфюрер
тощо). Щодо опозиції, то в Німеччині вона була ліквідована
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30 червня 1934 року в “Ніч довгих ножів”, а в СРСР – у другій
половині 1920х років, коли в 1927 році XV з’їздом ВКП(б) була
прийнята резолюція «Про опозицію», зміст якої полягав у тому,
що «належність до троцькістської опозиції і пропаганда її пог
лядів є несумісним із належністю до ВКП(б)» і згодом, у 1929
році, коли було розгромлено правий ухил у ВКП(б) (група Н. Бу
харіна та О. Рикова). Після цього всього став створюватися тота
літарний режим.
Права і свободи людини і громадянина мають декларатив%
ний, формальний характер, гарантії їх реалізації відсутні. Та
кою гарантією міг би бути суд, але він залежний від влади.
Економічною основою режиму є майно, що знаходиться в об%
щинній, монополістичній чи державній власності. При цьому
існує економічна автаркія при жорсткій регламентації економі
ки та істотній частці позаекономічних форм примусу, тобто на
казів, які підтримуються силою карних органів держави.
Контроль над суспільством досягається як за допомогою
контролю над інформацією, так і внаслідок єдиної офіційної ідео%
логії, фактичного усунення плюралізму. Ця моністична (тобто
єдина, панівна, не припускаюча плюралізму) ідеологія виходить
виключно від панівної партії та не терпить ніякої опозиції чи кри
тики. Крім того, існує наявність особистої ролі пропаганди та фак
тична відсутність демократичних інститутів, у результаті чого
відбувається тотальне відчуження індивіда від влади (наприклад,
переслідується церква).
Принцип вождізму. Централізація державної влади на чолі з
диктатором та його оточенням, в умовах якої вождь обов’язково
повинен бути лідером харизматичного типу. Такими лідерами
були Й. Сталін, А. Гітлер, Б. Муссоліні, Мао Цзедун.
Непідконтрольність державних репресивних органів суспіль%
ству. Репресивними органами були НКВС у СРСР, гестапо й СД у
Німеччині, ОБРА в Італії. Вони контролювалися лише лідерами.
Відсутність правової державності та громадянського суспіль%
ства, антикапіталізм. У нацистській Німеччині були антика
піталістичні гасла і відбувалася заміна “чужих” капіталістів
(євреїв) “своїми”. У СРСР капіталісти взагалі знищувалися.
Державна влада здійснюється на свій розсуд, без урахуван%
ня думки більшості. Вона суперечить демократичним механіз
мам, інститутам та нормам. Більшість як консервативна складо
ва тоталітарного суспільства підтримує режим, хоча демократії
тут дійсно немає.

Ãëàâà 13. Ôîðìà äåðæàâè

227

§ 7. Àâòîðèòàðíèé ðåæèì
Поняття і ознаки авторитарного політичного режиму. Автори
тарний режим посідає проміжне місце між тоталітаризмом та
лібералізмом. На наш погляд, це пов’язано з тим, що демократія
і тоталітаризм є крайніми протилежностями, проте демократія і
лібералізм знаходяться майже поряд. Авторитаризм поєднує в
собі і деякі ліберальні елементи, і ознаки тоталітаризму.
Авторитаризм (від лат. autoritas – абсолютна влада, вплив,
наказ) визначається як державний режим, у якому держав
на влада здійснюється конкретною особою (класом, партією,
елітною групою тощо) за мінімальної участі народу.
Для авторитарного політичного режиму характерні такі
ознаки:
1. Автократизм (самовладдя), або невелика кількість носіїв
влади. Останніми можуть бути як одна людина (монарх, тиран,
диктатор), так і група осіб, яка здійснює політичне керівництво.
Усередині правлячої групи виділяється часом сильний харизма
тичний лідер (у Чилі ним став генерал, що був головнокоманду
вачем збройними силами, Аугусто Піночет), вплив якого є дуже
потужним. Однак, як правило, він не схильний одноосібно прий
мати рішення. Урахування думок, рекомендації, наради, обго
ворення того чи іншого питання зі своєю командою стає для ньо
го необхідним. І хоча суспільство не обожнює лідера (як в умо
вах тоталітарної держави), проте воно орієнтується на нього. У
тому разі, коли керівництво держави формується внаслідок дер
жавного або військового перевороту (як це трапилося
11 вересня 1973 р. в Чилі, коли був скинутий президент Саль
вадоре Альєнде і розпущений уряд Народної єдності), колектив
не правління в умовах авторитарного режиму називається хун
тою. В умовах радянського авторитаризму таке керівництво
уособлювало собою Політбюро ЦК КПРС. Одноосібне правлін
ня в Латинській Америці називається кауділізмом тому, що кау
дільо означає “ватажок”, “поводир”. В Африці такий ватажок
називається бігменом.
2. Ігнорується принцип поділу влади на законодавчу, вико%
навчу й судову. Найчастіше президент, виконавчорозпоряд
ницькі структури підкоряють собі всі інші органи, наділяються
законодавчими і судовими повноваженнями.
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3. Роль представницьких органів державної влади обмежена
владним суб’єктом, хоча вони й можуть існувати. Так, у СРСР
після смерті Й. Сталіна діяла Верховна Рада Радянського Союзу,
однак основні питання вирішувала правляча партія – КПРС.
4. Суд є, по суті, допоміжним органом, разом з яким можуть
використовуватися і позасудові органи. До таких позасудових
органів відносили психіатричні клініки в СРСР, “ескадрони
пильності” у Чилі, парагвайські (у період диктатури А. Стрессне
ра), а також бразильські “ескадрони смерті”. Діяльність остан
ніх наприкінці 1968 року вже перестала жахати громадян Бра
зилії. Ескадрони були сформовані наприкінці 50х років ХХ ст.
на базі створеної в 1958 році “спеціальної поліції” під керівницт
вом Мілтона Ле Кока. У середині липня 1970 року діяльність
“ескадронів смерті” – “Червоної Рози” і “Білої Лілії” досягла
апогею, коли за одну ніч було ліквідовано 15 найнебезпечніших
злочинців. Крім двох вищезгаданих ескадронів, до їх системи
входили підрозділи пілотіврятувальників ПАРАСАР, діяльність
яких була спрямована на ліквідацію прогресивних профспілко
вих лідерів; ККК – команди полювання за комуністами; МАК –
антикомуністичний рух тощо.
5. Зберігається часткова цензура, існує свого роду напів%
гласність. Зазначена цензура стосується лише тих тем, що мо
жуть вважатися політичними. Так, згідно з законом Індонезії
1982 року діяльність ЗМІ Індонезії стала жорстко контролюва
тися Радою в справах преси, яка складалася з представників пре
си й уряду та очолювалася міністром інформації. Закон досить
чітко визначає два основні завдання ЗМІ: поперше, сприяти
зміцненню духу єдності нації, дисципліни, відповідальності інди
віда перед суспільством, піднесенню національної інтелігенції;
подруге, стимулювати участь народу в суспільному розвитку.
Будьяке порушення цих завдань могло призвести до негайного
накладення на ЗМІ великого штрафу, закриття того чи іншого
видання й осуду журналістів та редакторів, які допустили «по
рушення» Закону про пресу. Рада в справах преси контролювала
надання ліцензії на будьяке видання тощо.
6. Відсутність єдиної ідеології. На відміну від тоталітариз
му в умовах авторитарного режиму не виправдують свої вчинки
прагненням до високої мети.
7. Права і свободи людини та громадянина здебільшого про%
голошуються, але реально не забезпечуються в усій своїй пов%
ноті. Насамперед це стосується політичної сфери.
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8. Необмеженість влади, а також її непідконтрольність гро%
мадянам. Влада формує сама себе, і спроба її контролювати може
призвести до фатальних наслідків для сміливця. Так, після
смерті Й. Сталіна партійна верхівка Радянського Союзу зробила
все, щоб її влада стала необмеженою. Контроль над нею з боку
громадян визнавався єрессю і переслідувався всіма засобами, які
були характерні для партійновождистського авторитаризму,
властивого Радянському Союзу того часу. Недаремно передвибор
ним гаслом (у 1989 році, коли відбувалися вибори до з’їзду на
родних депутатів СРСР) майбутнього президента РФ
Б. Єльцина стала вимога усунення необмеженої влади КПРС і вста
новлення громадського контролю (контролю Рад) над партією.
9. Державна влада може здійснюватися за допомогою зако%
нів, але вона їх ухвалює на власний розсуд. Саме так до Консти
туції СРСР була внесена ст. 6, що затверджувала “керівною і спря
мовуючою силою радянського суспільства, ядром його політич
ної системи, державних і громадських організацій” Комуністич
ну партію Радянського Союзу.
10. Громадянина позбавлено гарантій безпеки у взаємовідно%
синах із державою. Держава, яка не підлягає контролю з боку сус
пільства, як правило, позбавляє своїх громадян будьяких гаран
тій їхньої особистої безпеки. Так, офіційно спрямовуючи свою
діяльність «на боротьбу з тероризмом», чилійські законодавчі ор
гани 1973–1988 рр. вважали терористичною діяльністю практич
но кожен акт протесту, інакомислення або будьякої форми незго
ди з владою. Тому підозрювані в «терористичній діяльності»
автоматично ставилися поза законом, і для розправи з ними спец
служби могли вдатися до своїх так званих «дискретних повнова
жень»: без будьяких формальних обвинувачень піддавати тюрем
ному ув’язненню терміном від 5 до 20 днів, насильно переміщува
ти з одного району країни в інший, відраховувати з навчального
закладу, звільняти з державної служби, позбавляти громадянст
ва, висилати за кордон, ізолювати від родини. Жертви «дискрет
них повноважень» були позбавлені права звертатися зі скаргою в
суд, а відновлення їх у правах виносилося на розсуд влади.
11. Реальна, або потенційна, опора на силу. Як правило, се
ред методів державного керівництва домінують командноадмі
ністративні. Однак авторитарний режим, навіть застосовуючи
жорсткі насильницькі прийоми здійснення політичної влади, не
вдається до терору і масових репресій, що мають характер гено
циду. Більше того, він може користуватися популярністю серед
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широких верств населення. У той самий час автократія володіє
достатньою силою, щоб на свій розсуд у разі такої необхідності
використовувати силу, змусивши громадян до покори. Вона не
вимагає демонстрації відданості з боку населення, як при тота
літаризмі, їй досить відсутності відкритого політичного проти
стояння. Однак режим є безжальним до проявів реальної полі
тичної конкуренції за владу, до фактичної участі населення в
прийнятті рішень щодо найважливіших питань життя суспіль
ства, тому авторитаризм придушує основні громадянські права.
12. «Силові» структури суспільству практично не підконт%
рольні. Найчастіше вони використовуються з суто політичною
метою. Так, у Чилі в період з 1973 по 1988 рік “силові” структу
ри: армія, поліція, таємна поліція (ДІНА), національний інфор
маційний центр (НІЦ), карабінери (ДІКОМКАР) – вірно служи
ли хунті, безжально придушуючи будьякий опір з боку опозиції.
13. Державна монополія на політику, недопущення реальної
політичної опозиції і конкуренції. Певна політикоінституціо
нальна одноманітність, властива авторитарному режиму, не
завжди є результатом законодавчих заборон і протидії з боку ор
ганів державної влади. Дуже часто це пояснюється неготовністю
суспільства до створення політичних організацій, відсутністю в
населення потреби до цього, як це було, наприклад, протягом
багатьох століть у державах із монархічними формами правлін
ня або в Таїланді у ХХ ст. В умовах авторитарного режиму мож
ливий частковий плюралізм, може існувати обмежена кількість
партій, профспілок або інших організацій, але лише за умови
їхньої підконтрольності автократу або хунті, тобто може бути
лише імітація багатопартійності, тому що всі наявні партії по
винні орієнтуватися на лінію, вироблену правлячою партією, у
противному разі вони забороняються. У Таїланді, наприклад, че
рез функціонуючу двопартійну систему здійснювалося одноосіб
не панування армії.
14. Відмова від повного тотального контролю над суспіль%
ством, як це спостерігається в умовах тоталітарного держав%
но%політичного режиму. Обмежене втручання або невтручання
держави в неполітичні сфери і, насамперед, в економіку. Держа
ва займається, головним чином, питаннями забезпечення суспіль
ного порядку і державної безпеки, оборони і зовнішньої політи
ки, хоча може впливати на стратегію економічного розвитку й
здійснювати досить активну соціальну політику, не руйнуючи при
цьому механізми ринкового саморегулювання. Органи державної
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влади всебічно заохочують прагнення своїх громадян до трудо
вої активності, придбання ними власності, участі в різноманіт
них економічних програмах. Наявність жорсткої податкової по
літики в умовах авторитарного режиму поєднується з цільови
ми державними кредитами на розвиток галузей матеріального
виробництва. Держава бере на себе фінансування програм у га
лузі науки, культури, освіти, охорони здоров’я. Прикладами та
ких програм можуть бути п’ятирічні плани розвитку в Індонезії
(так звані РЕПЕЛІТА).
15. Звужена або зведена нанівець сфера дії принципу вибор%
ності державних органів і посадових осіб, підзвітності і підконт%
рольності їх населенню. Для того щоб зберегти необмежену вла
ду у своїх руках, авторитарний режим здійснюють циркуляцію
еліт не шляхом конкурентної боротьби на виборах за голоси ви
борців, а шляхом призначення зверху, кооптації (вольового вве
дення) їх у керівні структури. Унаслідок того що процес пере
дачі влади в подібних режимах відбувається не шляхом установ
лених законом процедур заміни керівників, а шляхом насильст
ва, ці режими не є легітимними.
Види авторитарних режимів за метою їх встановлення.
Залежно від мети встановлення авторитарні державнополітичні
режими поділяються на три типи:
1. Модернізаційний тип. Метою його встановлення є прове
дення політикоправової і/або соціальноекономічної модерні
зації (Індонезія при Мохамеді Сухарто, Південна Корея часів Пак
Чжон Хі, правління Олексія Михайловича у Московії).
2. Стабілізаційний тип. Його метою є стабілізація станови
ща в державі в умовах гострої політикоправової чи соціально
економічної кризи або підтримка статускво в державі (V Респуб
ліка у Франції при де Голлеві, Туреччина в часи президентства ге
нерала Еврена, більшість необмежених та дуалістичних монархій).
3. Тиранічний тип. Його метою є встановлення режиму
особистої влади для задоволення особистих потреб (диктатура
Сомоси в Нікарагуа, правління Івана Грозного). Характерною
рисою авторитаризму тиранічного типу є його корумпованість.
Прикладом такого типу авторитарного режиму є й диктатура
Ж.Б. Бокасса в ЦАР, яка тривала протягом 13 років (з 1966 року).
За цей час він зумів шляхом насильства і терору спочатку ого
лосити себе маршалом і довічним сенатором ЦАР, а потім, на
звавши свою державу імперією, проголосив себе імператором.
Наступним кроком стало усунення з посад тих, хто був йому не
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до вподоби, тобто потенційних конкурентів; звичайною практи
кою стали висилка з країни, арешти, середньовічні тортури і стра
ти. У 1979 році під час придушення протестів школярів проти вар
варських порядків у країні новоявлений імператор особисто керу
вав розправою над ними. Така нелюдська жорстокість була пояс
нена лише після повалення Ж. Б. Бокасса: виявилося, що він був
канібалом.

§ 8. Ë³áåðàëüíèé ðåæèì
Поняття і ознаки ліберального режиму
Лібералізм – це громадськополітична та ідеологічна течія, яка
має на меті звільнення суспільства від пут держави, а особис
тість – від тиску авторитарного колективізму.
Для ліберального політичного режиму характерні такі ознаки:
1) взаємовідносини між владою та народом характеризуються
взаємною критикою;
2) основним типом правового регулювання є принцип “Дозво
лено все, крім насильницького повалення існуючого ладу”.
Як наслідок, дозволяється створення будьякої організації,
крім тих, що прагнуть повалити існуючий лад насильниць
ким шляхом;
3) індивід є первинним і реальним відносно суспільства та його
інститутів; індивідуальні потреби та права є природними, а
отже, домінуючими над колективними та загальними пра
вами та інтересами;
4) усі свої закони й цінності (у тому числі мораль) людина ство
рює сама, а тому в них немає заздалегідь закладеного стату
су об’єктивної істини чи абсолютного добра. Об’єктивними є
лише ті закони, що відображаються в раціональній свідомості
індивіда у вигляді наукових фактів;
5) свобода особистості щодо всіх суспільних інститутів, відпо
відальність особи як перед собою, так і перед суспільством;
6) відмінність та відокремленість кожної людини від інших
людей є безперечними та первинними, а будьякий зв’язок
та схожість з іншими – умовними та вторинними;
7) визнання суспільством і державою права всіх людей на
самореалізацію;
8) поєднання принципів індивідуалізму й гуманізму;
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9) свобода від обмежень з боку держави;
10) ототожнення свободи і приватної власності;
11) процеси перетворення стосуються виключно політичних
аспектів суспільного устрою.

Прикладами ліберальних політичних режимів були Іспанія у
1974–1976 рр., коли обов’язки прем’єрміністра виконував
К. Аріас Наварро; КНР 1987–1989 рр., коли генеральним секре
тарем КПК був Чжао Цзіян; Південноафриканська республіка
1978–1984 рр. під час президентства П.В. Боти; СРСР 1988–1989
рр., коли генеральним секретарем КПРС був М.С. Горбачов.
Ïðèêëàä 13.8
Ñ. Õàíò³íãòîí ïðî ñóòí³ñòü ë³áåðàë³çàö³¿
Ë³áåðàëüí³ ðåôîðìàòîðè ñõèëüí³ áóëè ðîçãëÿäàòè ë³áåðàë³çàö³þ ÿê ñïîñ³á ðîççáðî¿òè îïîçèö³þ ñâîºìó ðåæèìîâ³, íå äåìîêðàòèçóþ÷è ñàì ðåæèì
ïîâí³ñòþ. Âîíè ãîòîâ³ áóëè ïîì’ÿêøèòè ðåïðåñ³¿, â³äíîâèòè äåÿê³ ãðîìàäÿíñüê³
ñâîáîäè, ïîñëàáèòè öåíçóðó, äîçâîëèòè øèðøå îáãîâîðåííÿ ïèòàíü çàãàëüíîãî çíà÷åííÿ ³ íàäàòè ãðîìàäÿíñüêîìó ñóñï³ëüñòâó: àñîö³àö³ÿì, öåðêâ³,
ñï³ëêàì, ä³ëîâèì îðãàí³çàö³ÿì – á³ëüøå ïðîñòîðó äëÿ âåäåííÿ ñïðàâ. Îäíàê ë³áåðàë³çàòîðè íå õîò³ëè ïðîâîäèòè çìàãàëüí³ âèáîðè ç ïîâíîþ ó÷àñòþ
íàñåëåííÿ, ÿê³ ìîãëè á ïîçáàâèòè âëàäè ïðàâëÿ÷îãî ë³äåðà. Âîíè õîò³ëè
ñòâîðèòè á³ëüø ì’ÿêèé, äîáðèé, áåçïå÷íèé òà ñòàá³ëüíèé àâòîðèòàðèçì, íå
çì³íþþ÷è êàðäèíàëüíî õàðàêòåð ñèñòåìè.
Äæåðåëî: Õàíòèíãòîí Ñ. Òðåòüÿ âîëíà. Äåìîêðàòèçàöèÿ â êîíöå
ÕÕ âåêà / Ñ. Õàíòèíãòîí. – Ì. : ÐÎÑÑÏÅÍ, 2003. – Ñ. 142.

Види ліберального політичного режиму. Існує два основні
різновиди ліберального політичного режиму: класичний (при
хильники – Є. Бентам, Б. Констан, Дж. Локк, А. Сміт) та новий
(М. Фрідмен, Ф. Хайєк).
Для класичного лібералізму характерні такі ознаки:
1) заміна свідомого керівництва економічними процесами, та
кими, що регулюються самі собою;
2) обґрунтування особистої та політичної свободи свободою еко
номічною;
3) використання (без примусу) стихійних (насамперед ринко
вих) сил суспільства;
4) ліберальна модель полягає в достатності існування раціональ
ної та стабільної правової структури, у межах якої люди зай
маються будьякою діяльністю згідно з особистими плана
ми. Держава, у якої є спеціальний апарат примусу, повинна
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створювати умови, які б сприяли максимальному розвитку
індивідуальних здібностей, ініціативи й самостійності, про
гнозування та планування діяльності громадян;
5) закон повинен перешкоджати будьяким спробам обмежити
свободу вільного доступу в різні галузі на рівних засадах.
Планування і конкуренція можуть поєднуватися лише за умо
ви, що перше буде сприяти конкуренції, а не протидіяти їй;
6) державі слід обмежитися лише встановленням загальних
правил, які застосовувалися б до широкого кола ситуацій,
надавши індивіду свободу в усьому, що залежить від локаль
них обставин.

Класичному лібералізму відповідає концепція “держави –
нічного сторожа”, суть якої полягала в тому, що держава повин
на бути наділена лише мінімальними, найнеобхіднішими функ
ціями, що забезпечують охорону порядку й захист країни від зов
нішньої небезпеки.
Для нового лібералізму (так званий неолібералізм), який став
результатом переосмислення економічної та соціальної ролі дер
жави, характерними є:
1) збереження і захист природних прав людини;
2) договірний характер відносин між окремою людиною і дер
жавою;
3) пріоритет громадянських свобод над політичними, юридич
ними і моральними нормами;
4) адаптування до історичних, національних і культурних умов;
5) державне регулювання економіки;
6) втручання держави в суспільну сферу;
7) прагматизм, меркантилізм, раціоналізм;
8) пошук і досягнення консенсусу;
9) поліпшення соціальних умов реформування;
10) благодійність і доброчинність.
Неолібералізму відповідає концепція “позитивної держави”,
яка за допомогою спеціальної системи податків та державних
соціальних програм перерозподіляє матеріальні блага на користь
незаможних верств населення. Саме з концепції позитивної дер
жави утворилися теорії держави загального благоденства і соці
альної держави.
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§ 9. Äåìîêðàòè÷íèé ðåæèì
Поняття і ознаки демократичного режиму
Демократія – така форма організації і здійснення належної
народу політичної влади, яка базується на рівноправній участі
громадян у формуванні органів держави і контролі над їхньою
діяльністю.
Для демократії характерні такі ознаки:
1. Населення країни бере участь у формуванні й здійсненні
державної влади шляхом прямої (референдум й вибори) та пред%
ставницької демократії (через обрані органи, наприклад, парла
ментські). Прямою визнається демократія, в умовах якої населен
ня безпосередньо приймає рішення з того чи іншого приводу.
На Русі такою формою прямої демократії було віче. Сьогодні –
референдум (люди безпосередньо затверджують той чи інший за
конопроект: Конституцію, зміни до неї тощо. Так, на референдумі,
що відбувся 16 квітня 2000 р., в Україні було передбачено ство
рення двопалатного парламенту та позбавлення депутатів їхньої
недоторканності) або вибори (люди безпосередньо обирають главу
держави чи депутатів). Щодо представницької демократії, то вона
передбачає здійснення народом належної йому державної влади
через обрані народом представницькі органи, тобто органи, які
представляють інтереси та волю народу. Раніше такою формою
були земські собори в Московії, генеральні штати у Франції, пар
ламент в Англії тощо. Сьогодні в Україні таким органом є Верхов
на Рада України, яку формує населення нашої країни. До речі,
можна сказати, що Московія XVII ст. була більш демократичною,
ніж Англія XVII ст., адже в Московії виборче право належало 5%
населення країни, тоді як в Англії його мали лише 2%.
2. Рішення приймається більшістю з урахуванням інтере%
сів меншості. Раніше вважалося, що демократія – це влада біль
шості. Однак слід мати на увазі, що більшість – це досить консер
вативне середовище. І хоча консерватизм повинен визнаватися в
галузі культури, у галузі економіки консерватизм тільки шко
дить. Тому в умовах демократії хоча більшість і приймає рішен
ня за своєю волею, проте вона враховує інтереси неконсерватив
ної меншості.
3. Існування громадянського суспільства з його розвиненою
структурою. В умовах демократії все більше з’являється сфер,
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в які держава не втручається. Це – економічні стосунки, які, бу
дучи формально врегульованими державним законодавством,
зберігають автономію від державного втручання безпосередньо
у сферу підприємництва та бізнесу. Це відносини в родині, церкві
тощо. Більше того, громадянське суспільство в умовах демокра
тичного режиму впливає на політику держави за допомогою пар
тійної системи.
4. Наявність правової держави. Демократія можлива в умо
вах існування правової держави, тобто діяльність держави по
винна здійснюватися в правових цілях, на основі права і право
вими засобами.
5. Виборність та змінюваність центральних і місцевих ор%
ганів державної влади, їхня підзвітність виборцям. У демокра
тичній державі завжди центральні та місцеві органи обиралися
народом. Щодо підзвітності їх виборцям, то така традиція перед
бачає депутатські накази й інші форми контролю виборців.
Виборність існувала ще в умовах Афінської демократії, коли
всі посадові особи та органи державної влади й управління фор
мувалися шляхом виборів громадян Аттики (так називалася
Афінська республіка). Коли та чи інша особа переставала задо
вольняти афінських громадян, її переобирали або усували. Та
кий порядок почав формуватися ще з легендарних часів царя
Тесея, якого було повалено силою зброї. Остаточно ж він склався
в період діяльності архонта Афін Солона (реформи Солона). Саме
з цього моменту починається існування демократичного принци
пу обираності та змінності вищих і місцевих органів державної
влади.
6. Гласність, свобода засобів масової інформації від цензури.
В умовах демократії немає цензури, яка б контролювала засоби
масової інформації. Це дозволяє стверджувати, що демократич
ний режим передбачає існування так званої “четвертої влади” –
влади засобів масової інформації.
В умовах розвиненої демократії “четверта влада” (перші три –
законодавча, виконавча і судова) здатна повалити будьяку осо
бу. Так, 9 серпня 1974 р. президент США Річард М. Ніксон був
змушений піти у відставку, визнавши за собою провину в по
рушенні Конституції та введенні в оману американської гро
мадськості. Це було результатом діяльності американських
ЗМІ, які довели, що президент США займається організацією
підслуховування своїх політичних опонентів (скандал Уотер
гейту).
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7. Легітимність державної влади. Демократичний режим
передбачає народну підтримку державної влади.
8. Діяльність “силових” структур (поліція, органи безпеки,
армія тощо) регламентується законом, знаходиться під демо%
кратичним контролем суспільства і використовується лише
за прямим призначенням. Поліція займається охороною право
порядку, органи безпеки охороняють безпеку держави, а армія
захищає Батьківщину від зовнішніх ворогів. Усі інші функції по
кладати на “силові” структури суворо заборонено.
9. Домінують методи компромісу, переконання, узгодження,
а методи примусу і насильства вкрай звужені. Останні застосо
вуються лише в разі, коли все інше вже використовувалось і ре
зультату не досягнуто.
10. У найважливіших сферах суспільного життя панує за%
кон. Хоча громадянське суспільство і функціонує згідно з норма
ми права, проте останні безпосередньо не втручаються в діяль
ність його членів, хоча повністю контролюють державу. Відно
сини між людьми та державою контролюються законом.
11. Реальна дія принципу поділу влади на законодавчу, вико%
навчу і судову. В умовах демократичного режиму державна вла
да поділена на законодавчу (орган народного представництва),
виконавчу (президент і уряд) та судову (здійснює функцію пра
восуддя, нагляду і контрою), які діють незалежно одна від одної.
12. Стосовно суб’єктів господарювання і громадян діє прин%
цип “дозволено все, що прямо не заборонено законом”. Суб’єкти
господарювання й громадяни можуть робити все, що прямо не
заборонено чинним законодавством.
13. Політичний плюралізм. В умовах демократичного режи
му існує багатопартійність, змагаються політичні партії, на за
конних підставах існує політична опозиція в парламенті і за його
межами.
14. Проголошуються і реально забезпечуються права і свобо%
ди людини і громадянина. Права і свободи людини й громадяни
на реально забезпечуються за рахунок створення економічних,
політичних, ідеологічних та державноправових передумов де
мократії.
Саме за наявності цих передумов у суспільстві та в державі
може з’явитися демократія.
Покоління демократії. Історично першою демократією була
пряма демократія в Стародавній Греції, яка власне і дала назву
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демос – народ (грец.) кратос – влада (грец.). Пряма демократія –
це влада більшості, здійснювана на мажоритарних принципах
голосування. В основі її лежать референдуми, опитування, одно
етапні вибори. Пряма демократія була передовою для свого часу
системою влади, але їй властиві деякі недоліки. Перш за все це
те, що вона працювала тільки в локальних групах, обмежених
територіально. А оскільки продуктивність сільського господар
ства і транспорту на той час була низькою, то й густота населен
ня була низькою, навіть у містах. Як наслідок цього, пряма де
мократія могла охоплювати тільки малі групи людей.
Згодом у Стародавніх Греції і Римі виникає друге покоління
демократії. З історії ми знаємо, що, крім імператора, у Римі пра
вив і сенат. Це була так звана елітарна демократія. Для неї
характерне виникнення вузького прошарку професійних політи
ків, які, власне, і взаємодіють своїми поглядами та ідеями, фор
муючи при цьому загальний світогляд еліти. В елітарній демо
кратії пересічні громадяни усунені від політичного процесу, їхня
думка практично не враховується в безпосередній державниць
кій діяльності. Глобальний контур зворотного зв’язку в такому
соціумі реалізується через зміну елітної групи. У такому сус
пільстві є соціум і еліта. Якщо їхні ідеали збігаються, то ситуа
ція стабільна, якщо ж вони істотно відрізняються, то розпочи
наються заворушення, що, врештірешт, закінчується переворо
том і встановленням нової еліти, яка більше відповідає поточним
інтересам соціуму. Крім того, для елітарної демократії важли
вий майновий ценз. Прикладом елітарної демократії був Сенат
Стародавнього Риму. Сенатором міг фактично стати лише здіб
ний і освічений громадянин. Відмінність елітарної демократії
Стародавнього Риму від грецької полягала в тому, що вибір пред
ставника здійснювався не на основі жереба (випадкової вибірки),
а на основі публічних виступів кандидата, що свідчило або про
ораторські якості претендента, або про підкуп ним виборців. Але
від цього демократія бути елітарною не переставала.
Третє покоління демократії – представницька демократія,
що відрізняється від елітарної демократії тим, що немає як та
кого майнового цензу, а є інтереси груп, виражені через своїх
представників. Група, як правило, представляє територіальне
утворення, але сучасні виборчі технології масового впливу, час
то за допомогою маніпулювання свідомістю виборців, через ЗМІ,
призводять до того, що ці групи найчастіше є фінансовими або
політичними. Фактично з розвитком ЗМІ можливе створення
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інформаційних потоків від одного до багатьох, і, як наслідок, ви
никає можливість нав’язування свого світогляду великій групі,
яка потім і ухвалює відповідне рішення. Оскільки використову
вання ЗМІ й політтехнологій вимагає коштів, то система врешті
решт вироджується в елітарну, а точніше – у змішану, елітарно
представницьку демократію. Фактично ж лише територіальне
формування складу представників за умови невтручання зовніш
ніх фінансових і політичних груп – це, по суті, і є представниць
кою демократією. Однак у міру збільшення впливу зовнішніх
консолідованих груп вона врештірешт вироджується в елітар
ну. Якщо ж представницька демократія сформована відповідно
до певних ідеальних вимог, а саме, рівномірне територіальне
представництво і рівномірне представництво за родом діяльності,
то в цьому разі представництво буде найточніше відповідати со
ціуму.
Четверте покоління демократії ще знаходиться на стадії фор
мування. Є принаймні три основні назви демократії цього поко
ління: деліберативна (демократія діалогу), консенсусна (демо
кратія злагоди) або партисипаторна (демократія участі). Суть
демократії четвертого покоління полягає в тому, що вона органі
зовується як динамічна піраміда з прямим народовладдям в ос
нові та представницького народовладдя на кожному наступному
рівні, починаючи з основи. При цьому якщо на рівні міста, кому
ни, товариства виробляється загальна влада, то на більш високо
му рівні об’єднання представники виконують роль посередників
при формуванні загальної волі. Лідер обслуговує інтереси членів
організації, яка його висунула, і знаходиться під жорстким конт
ролем з боку громадськості. Оцінка ж лідера залежить лише від
досягнення спільнотою остаточного результату за його допомогою.
Ïðèêëàä 13.9
². Áîùåíêî ïðî äåë³áåðàòèâíó äåìîêðàò³þ â áðàçèëüñüêîìó ì³ñò³
Ïîðòó-Àëåãð³
Òàì íà ïðèíöèïàõ äåë³áåðàòèâíî¿ äåìîêðàò³¿ ïîáóäóâàëè ñèñòåìó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. ² öÿ ñèñòåìà ñòàëà ïðîîáðàçîì ìàéáóòíüîãî äåìîêðàòè÷íîãî ñóñï³ëüñòâà. Íå âèïàäêîâî, ùî ñàìå â Ïîðòî-Àëåãð³ ïðîõîäèòü àëüòåðíàòèâíèé Äàâîñó ç’¿çä äåìîêðàòè÷íèõ àêòèâ³ñò³â ç ð³çíèõ êðà¿í.
Çáóäîâàíà â ì³ñò³ ñèñòåìà óïîâíîâàæåíèõ ³ºðàðõ³÷íèõ ôîðóì³â ïðàêòè÷íî
ïîâí³ñòþ çì³íèëà âèãëÿä ì³ñòà ÿê çîâí³, òàê ³ ïîë³òè÷íî.
Êëþ÷îâèì ïðèíöèïîì ä³àëîãîâî¿ (äåë³áåðàòèâíî¿) äåìîêðàò³¿ º ñòâîðåííÿ ðîçïîä³ëåíî¿ ìåðåæíî¿ îá’ºäíàíî¿ êîãí³òèâíî¿ ìîäåë³ (ÎÊÌ).
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ßêèé âèãëÿä ìàº çàãàëüíà êîãí³òèâíà ìîäåëü «ðîçóìíîãî ì³ñòà»? ßê
ôðàêòàëüíà ñòðóêòóðà, ñôîðìîâàíà çà òåðèòîð³àëüíîþ îçíàêîþ. Íà íèçîâîìó ð³âí³ ³ñíóþòü ìîëîäø³ ÎÊÌ – áóäèíêè, êâàðòàëè ³ ì³êðîðàéîíè. Äåê³ëüêà ìîëîäøèõ «êîëåêòèâíèõ ìîçê³â» ôîðìóþòü ÎÊÌ ñåðåäíüîãî ð³âíÿ. Ñêàæ³ìî, êîãí³òèâíó ìîäåëü ì³ñüêîãî ðàéîíó. À âæå ñåðåäí³ «ðîçóìè» ôîðìóþòü ÎÊÌ âåðõíüîãî ð³âíÿ – ì³ñòà.
Ùî öå íàãàäóº? Àáñîëþòíî ïðàâèëüíî: ñèñòåìó ðàä â ÑÐÑÐ. Ó áóäüÿêîìó âåëèêîìó ì³ñò³ ³ñíóâàëè ðàéîíí³ ðàäè, à íàä íèìè – ì³ñüêðàäà. Àëå
öå äîñòàòíüî ãðóáà àíàëîã³ÿ. Ðàäè âñå æ òàêè íå âáèðàëè â ñåáå âñüîãî
àêòèâíîãî íàñåëåííÿ. Òà é âëàäà ¿õ äå-ôàêòî áóëà äóæå óð³çàíà áþðîêðàòè÷íîþ ñèñòåìîþ. Òóò æå ìè îòðèìóºìî ñàìå çàãàëüí³ êîãí³òèâí³ ìîäåë³ ð³çíèõ ð³âí³â ³ºðàðõ³¿.
…Â³ä êëàñè÷íèõ ï³ðàì³äàëüíèõ ³ºðàðõ³é âîíà áóäå äîêîð³ííî â³äð³çíÿòèñÿ. Âñÿ ñóòü – ó ïðèíöèï³ ïîòî÷íî¿ ëåã³òèìíîñò³. Ï³ä òàêîþ ðîçóì³þòü òå, êîìó ï³äêîðÿºòüñÿ ³ â³ä êîãî çàëåæèòü â ñâî¿é ùîäåíí³é ä³ÿëüíîñò³ êåð³âíèê.
Ó ñèñòåìàõ äåìîêðàò³¿ äðóãîãî ³ òðåòüîãî ïîêîë³íü (ÏÄ-2 ³ ÏÄ-3) â³í
çàëåæèòü â³ä âèùîãî. Òîáòî â ïåð³îä ì³æ âèáîðàìè çàêîíí³ñòü ðàéîííèõ
íà÷àëüíèê³â âèçíà÷àºòüñÿ ì³ñüêèìè êåð³âíèêàìè, à ïðàâîìî÷í³ñòü ì³ñüêèõ êåð³âíèê³â – ãóáåðíñüêèìè «âîæäÿìè» òîùî. Òàê ñàìî êîíòðîëþºòüñÿ ³ ìîæëèâ³ñòü ïîë³òè÷íî¿ êîðóïö³¿. Ó áóäü-ÿêîìó ðàç³ â ïîïåðåäí³õ ñèñòåìàõ íà÷àëüñòâî ñëóæèòü íå âèáîðöÿì, à âèùèì â åë³ò³ – ùîá òàì íå
ãîâîðèëè íà îô³ö³éíîìó ð³âí³. À îñü ó ÏÄ-4 êåð³âíèê çàëåæèòü â³ä íèæ÷èõ! Â³í ïðîñòî çìóøåíèé ¿ì ñëóæèòè. Âåêòîð éîãî ñëóæ³ííÿ ñïðÿìîâàíî
íå äî åë³òè, à äî ñîö³óìó, ùî ðîáèòü éîãî «ñëóãîþ íàðîäó», à íå ïðèñëóæíèêîì íà÷àëüñòâà.
Áàçîâèé ïðèíöèï ä³àëîãîâî¿ äåìîêðàò³¿ ãðàíè÷íî ïðîñòèé: ãðîìàäÿíè ç
îáìåæåíî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ä³ëÿíêè ñï³ëêóþòüñÿ ì³æ ñîáîþ ³ âèçíà÷àþòü ïðîáëåìè, ùî ï³äëÿãàþòü âèð³øåííþ, à òàêîæ îêðåñëþþòü øëÿõè ¿õ âèð³øåííÿ. Ïðè öüîìó âîíè âèáèðàþòü ç³ ñâîãî ñêëàäó òåðèòîð³àëüíîãî ìîäåðàòîðà (êîîðäèíàòîðà), ÿêèé, íà ¿õ äóìêó, âîëîä³º âñ³ìà íåîáõ³äíèìè ÿêîñòÿìè.
Éîãî îñîáèñòà êîãí³òèâíà ìîäåëü (ÊÌë) íàéá³ëüø â³äïîâ³äàº ÎÊÌ ëîêàëüíî¿ ãðóïè, ùî îáðàëà éîãî. Òîáòî â³í – «ñâ³é», «îäèí ç íàñ». Éîìó áëèçüê³
äóìêè é æàäàííÿ ëþäåé îêðóãè. Ïîò³ì âèáðàí³ íà ôîðóì³ êîîðäèíàòîðè óòâîðþþòü ôîðóì íàñòóïíîãî ð³âíÿ, íà ÿêîìó ¿õ ÊÌë âçàºìîä³þòü ³ óòâîðþþòü
ÎÊÌ ñåðåäíüîãî ð³âíÿ. Ç³ ñâîãî ñêëàäó âîíè âèáèðàþòü íîâîãî ìîäåðàòîðà
(êîîðäèíàòîðà), ÿêèé âîëîä³º âæå ÎÊÌ ñåðåäíüîãî ð³âíÿ.
Ïðè öüîìó ñë³ä çâåðíóòè óâàãó íà òå, ùî ñïåêòð éîãî êîìïåòåíö³¿ áóäå
íàéá³ëüø øèðîêèé ³ îïòèìàëüíèé äëÿ ÎÊÌ öüîãî ð³âíÿ. Íà â³äì³íó â³ä íà÷àëüíèê³â ñòàðèõ ñèñòåì ìîäåðàòîðè-êîîðäèíàòîðè â áóäü-ÿêèé ìîìåíò
ìîæóòü ïîçáàâèòèñÿ ñâî¿õ ïîñò³â. Àäæå ä³º ïîñò³éíà äèíàì³÷íà ñèñòåìà
âèáîð³â. Âîíà ³ çàáåçïå÷óº ïîòî÷íó ëåã³òèìí³ñòü ó íàïðÿì³ ñîö³óìó. Õî÷åø
çàëèøèòèñÿ êîîðäèíàòîðîì – ïðàöþé íà áëàãî âèáîðö³â.
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Êîîðäèíàòîðè ñåðåäíüîãî ð³âíÿ âæå ôîðìóþòü ÎÊÌ âåðõíüîãî (ì³ñüêîãî) ð³âíÿ. Ìåðîì ñòàº êîîðäèíàòîð, ÷èÿ ÊÌë íàéá³ëüø â³äïîâ³äàº çàãàëüí³é ÎÊÌ ì³ñòà ³ íàéá³ëüø ³íòåãðàëüíî â³äîáðàæàº ÊÌë æèòåë³â ì³ñòà.
Òàêèé ï³äõ³ä äîçâîëÿº ñòâîðèòè ÎÊÌ ê³ëüêîõ ð³âí³â ³ áàãàòîð³âíåâó åë³òó. Çàçíà÷èìî, ùî ñàìå çàâäÿêè ñåãìåíòàö³¿ ÎÊÌ íà ïîä³áíó ëóñö³ ñòðóêòóðó âîíà ìîæå êðàùå âðàõîâóâàòè ñïåöèô³êó îêðåìèõ ãðóï ³ òåðèòîð³àëüíèõ
çîí.
Òàêîþ º äåìîêðàò³ÿ ÷åòâåðòîãî ïîêîë³ííÿ â ïåðøîìó íàáëèæåíí³. Òàêèé
âèãëÿä ìàº ñèñòåìà «ðîçóìíå ì³ñòî». Òóò óñå äèíàì³÷íî, óñå – ó ðåæèì³ ðåàëüíîãî ÷àñó. Ó ïðîöåñ ìîæå çàëó÷àòèñÿ êîæåí, õòî ãîòîâèé âèòðà÷àòè íà
ñïðàâó óïðàâë³ííÿ ð³äíèì ì³ñòîì ñâîº äîçâ³ëëÿ, ³ êîæåí, ó êîãî º ²íòåðíåò.
Äæåðåëî: Êàëàøíèêîâ Ì. Áóäóùåå ÷åëîâå÷åñòâà / Ì. Êàëàøíèêîâ,
È. Áîùåíêî. – Ì. : ÀÑÒ ; Àñòðåëü ; Õðàíèòåëü, 2007. – Ñ. 207–209.

Види демократичних режимів. Будьякий демократичний
режим визнається справедливим з погляду права. При цьому під
справедливістю кожне суспільство розуміє своє. Якщо справед
ливість розуміти як свободу, то це – ліберальнодемократичне
трактування; якщо ж справедливість розуміти як рівність, то це
– соціалдемократичне трактування. Суть першого підходу по
лягає в тому, що право є вираженням рівності людей або рівності
свобод. Це – ліберальнодемократична концепція. Соціалдемо
кратична концепція виступає проти рівності як формальної
рівності людей і прагне доповнити її рівністю економічною.
Залежно від того, який тип справедливості домінує в праві
певної країни, вона може мати:
1) ліберальнодемократичний режим, який на перше місце
ставить свободу, зокрема свободу підприємницької діяль
ності;
2) соціалдемократичний режим, який на перше місце ста
вить рівність, навіть якщо для цього потрібно обмежити
свободу.
Алексіс де Токвіль з цього приводу вважав, що всі країни,
які повалили феодальний лад, є демократичними, адже в них
рухнули станові перепони. Але при цьому одні з них пішли шля
хом демократії свободи (ринкової та іншої змагальності людей),
а інші – шляхом демократії рівності (обмеження вільної змагаль
ності та приміщення нерівних за природою людей в абсолютно
1

Див.: Панарин А. С. Политология. Западная и Восточная традиции : учебник /
А. С. Панарин. – М. : Книжный дом «Университет», 2000. – С. 310.
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рівні умови)1. Риси соціалдемократичної держави переважають
у Федеративній Республіці Німеччині та Швеції. Україна також
оголосила себе соціальною державою. Найближче до лібераль
нодемократичних політичних режимів наблизилися такі краї
ни, як Сполучені Штати Америки та Великобританія.
Для соціал#демократичного режиму характерними є:
1) не тільки політична рівноправність громадян, а й рівність
їхніх соціальноекономічних прав;
2) соціальна рівність людей, що забезпечує їм приблизно одна
кові фактичні можливості участі в політиці, реальне вико
ристання своїх прав;
3) забезпечення кожному матеріального достатку, який є не
обхідним для участі в управлінні, освіті та дозвіллі, доступу
до інформації тощо.
Для ліберально#демократичного режиму характерними є:
1) індивідуалізм, визнання особи первинним та головним дже
релом влади, пріоритет прав індивіда над законами держави.
З метою захисту прав особи вони закріплюються в конституції,
неухильне виконання якої контролює незалежний суд;
2) суто політичний, формальний характер демократії, що ви
пливає з обмеженого та негативного розуміння свободи як
незалежності та захищеності від втручання з боку держави
та інших людей;
3) парламентаризм, домінування представницьких форм полі
тичного впливу;
4) обмеження компетенції та сфери діяльності держави, як пра
вило, охороною громадського порядку, безпеки та прав гро
мадян, соціального миру тощо, її невтручання в справи гро
мадянського суспільства, економічні, соціальні та духовно
моральні процеси;
5) поділ влади, створення механізму стримувань і противаг як
умови ефективного контролю громадян над державою, запо
бігання зловживанню владою;
6) обмеження влади більшості над меншістю, забезпечення
індивідуальної та групової автономії та свободи. Меншість
зобов’язана підкорятися більшості лише в чітко визначених
питаннях, за межами яких вона є повністю вільною. Мен
шість має право мати власну думку і обстоювати її в межах
закону, незважаючи на прийняті більшістю рішення.
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Запитання для самоконтролю до розділу 3
1. Що таке влада?
2. Що таке ідеологія?
3. Що таке узурпація?
4. Що таке принцип поділу влади?
5. Що таке функції держави?
6. Що таке форми реалізації функцій держави?
7. Що таке механізм держави?
8. Що таке бюрократія?
9. Що таке форма держави?
10. Що таке монархія?
11. Що таке республіка?
12. Що таке унітарна держава?
13. Що таке федерація?
14. Що таке тоталітарний режим?
15. Що таке авторитаризм?
16. Що таке лібералізм?
17. Що таке демократія?
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Òèï äåðæàâè: ñóòí³ñòü, êëàñèô³êàö³ÿ
³ ñòðóêòóðà
Тип держави  Типологія держави: поняття та основні підходи  Юридичний
підхід до типології держави

§ 1. Òèï äåðæàâè
Поняття і значення типу держави. Поняття типу держави є най
важливішою категорією державознавства. Вона відображає со
ціальне призначення держави, її місце і роль у житті суспільст
ва та індивіда на різних етапах людського життя.
Тип держави – це сукупність найбільш загальних і стійких
рис та ознак держави, характерних для певного етапу історич
ного розвитку, що відображають його сутність, зміст і соці
альне значення.
При цьому соціальне значення типу держави виявляється у:
 соціальному характері влади, її належності певним класам,
групам чи суспільству в цілому;
 спрямованості діяльності органів вищої державної влади
на реалізацію або вузькокласових або загальнозначущих
потреб;
 співвідношенні держави та громадянського суспільства, тоб
то ступеня втручання державної влади в приватне життя гро
мадян.
Поняття категорії “тип держави” має істотне теоретичне і
практичне значення.
Теоретичне значення цієї категорії полягає в можливості ви
явити за своєрідним калейдоскопом змінні форми правління,
стійкі ознаки, загальні принципи, певну логіку та закономір
ності. Ця логіка може бути обумовлена змінами в співвідношенні
взаємодії держави і суспільства на кожному етапі історичного
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розвитку. Для виявлення цієї логіки необхідно все різноманіття
держав об’єднати на основі стійких типових формальних (струк
тура інститутів влади, способи її формування, режим взаємодії
влад) та соціальних (належність державної влади певним кла
сам, спільнотам чи індивіду) ознак.
Практичне значення поняття “тип держави” полягає в його
здатності дослідити характер і роль держави, які постійно змі
нюються, а також виявити переваги й недоліки конкретноісто
ричних типів держав і на цій основі зрозуміти зміст та функції
сучасної держави. Це є досить важливим, адже дозволяє людині
усвідомити своє місце в системі сучасної держави.
Структура типу держави. Тип держави складається з такої
систематизованої структури: характеристика державної влади;
аналіз цілей, завдань, функцій та механізму держави, досліджен
ня форми держави.
Так, зокрема, характеризуючи державну владу, особливу ува
гу слід приділити:
1) державному режиму;
2) соціальній та/або моральноідеологічній основі державної
влади;
3) формі легітимності державної влади за різними класифіка
ціями.
Аналіз цілей, завдань, функцій і механізму держави перед
бачає висвітлення таких питань:
1) цілі (декларовані та реальні), що ставить перед собою дер
жава;
2) завдання (конструктивні, стабілізаційні та деструктивні), які
намагається вирішити держава;
3) функції (зовнішні та внутрішні), якими наділяється дер
жава;
4) механізм – аналіз структури (статичної та динамічної), який
використовується державою.
Дослідження форми держави передбачає характеристику
форми правління, державнотериторіального устрою та політич
ного режиму.
Тип держави пов’язаний з такою категорією, як держав
ність.
Державність – це складний комплекс елементів, структур,
інститутів публічної влади, а також компонентів неполітичного
характеру, що обумовлені специфікою економічних, політичних,
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духовноморальних умов життєдіяльності народу чи об’єднання
народів на певному етапі розвитку суспільства.
Як бачимо, категорія державності не обмежується виключ
но державними структурами, а тому є ширшою категорією, ніж
держава.

§ 2. Òèïîëîã³ÿ äåðæàâè: ïîíÿòòÿ òà îñíîâí³ ï³äõîäè
Загальна характеристика типології держави
Типологія держав – це класифікація груп держав за спільними
для них ознаками, які визначають сутнісну характеристику цих
груп держав.
Вона є відбитком процесу історично неминучої зміни одних
типів держави і права іншими. Типологія є одним із найважли
віших прийомів або засобів пізнання історичного процесу розвит
ку держави і права.
Існує дуже багато критеріїв типології (табл. 14.1). Так, за те
орією модернізації держава може бути традиційною (раніше це
була держава аграрного типу, тепер – індустріального), перехід
ною та модернізованою або сучасною (раніше це була держава
індустріального типу, тепер – постіндустріального).
За соціальними критеріями розрізняють такі держави:
 соціальні та асоціальні (державна влада не здійснює заходів
щодо надання соціальних послуг населенню);
 світські, теократичні та клерикальні;
 правові та поліцейські.
На Заході поширеною є думка про поділ типів держави на де
мократичні та автократичні. Таку позицію, зокрема, поділяє ви
датний австрійський юрист Г. Кельзен, який в основу цієї типо
логії ставить ідею політичної свободи. Його підтримують амери
канський професор Р. Макайвер та німецький дослідник
Р. Дарендорф1. Такий підхід, по суті, дозволяє ототожнити тип
держави з політичним режимом.
1
Про погляди Г. Кельзена, Р. Макайвера та Р. Дарендорфа докладніше див.: Ко
маров С. А. Теория государства и права : учебнометодическое пособие ; краткий
учебник для вузов / С. А. Комаров, А. В. Малько. – М. : НОРМА – ИНФРАМ,
1999. – С. 211.
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Таблиця 14.1. Типологія держави
Ïіäхіä

Кðèтеðій

Тèп

Різновèä

Ïîë³öåéñüêèé
Ñîö³ºòàëüíèé

Ïðàâîâèé
Ñîö³àëüíèé
Åòí³÷íèé

Ë³áåðòàðíîþðèäè÷íèé
Þðèäè÷íèé

Ñòàíîâèé
²íäèâ³äóàë³ñòè÷íèé
Ãóìàí³òàðíî-ïîë³òè÷íèé
Ñòàíîâèé

Ïîë³òèêî-ïðàâîâèé Ïðåäñòàâíèöüêèé
Öèâ³ë³çîâàíèé
Ñèñòåìíîóïðàâë³íñüêèé

Ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ äðóãîãî ð³âíÿ
Ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ òðåòüîãî ð³âíÿ
Ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ ÷åòâåðòîãî ð³âíÿ
ñõ³äíà äåñïîò³ÿ

Ðàáîâëàñíèöüêèé

äåðæàâà
êëàñè÷íîãî
ðàáîâëàñíèöòâà
ðîçâèíåíà
â³éñüêîâà
äåìîêðàò³ÿ

Ôåîäàëüíèé
Áóðæóàçíèé
Ôîðìàö³éíèé

äåðæàâà
äåìîêðàòè÷íîãî
ñîö³àë³çìó

²ñòîðè÷íèé òèï
äåðæàâè

äåðæàâà
³ñëàìñüêîãî
ñîö³àë³çìó
Ñîö³àë³ñòè÷íèé

äåðæàâà
íàö³îíàëüíîãî
ñîö³àë³çìó
ðàäÿíñüêà
äåðæàâà
äåðæàâà íàðîäíî¿
äåìîêðàò³¿
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Продовження табл. 14.1
Ïіäхіä

Кðèтеðій

Тèп

Çàõ³äíèé

Ñîö³îêóëüòóðíèé

Ïðàâîñëàâíîñëîâ’ÿíñüêèé

Öèâ³ë³çàö³éíèé

Різновèä
äåðæàâà
îêåàí³÷íî¿
ñóáöèâ³ë³çàö³¿
äåðæàâà
êîíòèíåíòàëüíî¿
ñóáöèâ³ë³çàö³¿
äåðæàâà
ïðàâîñëàâíîðóñüêî¿
ñóáöèâ³ë³çàö³¿
äåðæàâà çàõ³äíîïðàâîñëàâíî¿
ñóáöèâ³ë³çàö³¿

Êîíôóö³àíî-êèòàéñüêèé
Áóää³éñüêî-ÿïîíñüêèé
²íäóñüêèé
²ñëàìñüêèé
Ëàòèíîàìåðèêàíñüêèé
Àôðèêàíñüêèé
Àãðàðíèé
Ïðîãðåñó

²íäóñòð³àëüíèé
Ïîñò³íäóñòð³àëüíèé

Саме тому сьогодні затвердилося лише три підходи до типо
логії держави: цивілізаційний, формаційний і юридичний.
Загальна характеристика цивілізаційного підходу до типоE
логії держави. Цивілізаційний підхід ґрунтується на віднесенні
держави до певного типу цивілізації.
Ïðèêëàä 14.1
Å. Òîôôëåð ïðî ñòðóêòóðó öèâ³ë³çàö³¿
Áóäü-ÿêà öèâ³ë³çàö³ÿ ³ñíóº â á³îñôåð³ ³ âïëèâàº íà íå¿, à òàêîæ â³äîáðàæàº é çì³íþº âçàºìîâ³äíîñèíè ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ³ íàñåëåííÿ. Êîæíà öèâ³ë³çàö³ÿ ìàº õàðàêòåðíó äëÿ íå¿ òåõíîñôåðó – åíåðãåòè÷íó áàçó, ïîâ’ÿçàíó
ç ñèñòåìîþ âèðîáíèöòâà, ÿêà, ó ñâîþ ÷åðãó, ïîâ’ÿçàíà ç ñèñòåìîþ ðîçïîä³ëó. Ó áóäü-ÿêî¿ öèâ³ë³çàö³¿ º ñîö³îñôåðà, ùî ñêëàäàºòüñÿ ³ç âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ ñîö³àëüíèõ ³íñòèòóò³â; ³íôîñôåðà – êàíàëè êîìóí³êàö³¿, ÷åðåç ÿê³ çä³éñíþºòüñÿ îáì³í ³íôîðìàö³ºþ. ² áóäü-ÿêà öèâ³ë³çàö³ÿ ìàº âëàäíó ñôåðó. Äî
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òîãî æ êîæíà öèâ³ë³çàö³ÿ ïåâíèìè ÷èíîì ïîâ’ÿçàíà ç çîâí³øí³ì ñâ³òîì. Ö³
çâ’ÿçêè ìàþòü õàðàêòåð åêñïëóàòàö³¿ àáî ñèìá³îçó, àãðåñ³¿ àáî ïàöèô³çìó.
² â êîæíî¿ öèâ³ë³çàö³¿ º âëàñíà íàä³äåîëîã³ÿ – êóëüòóðíî îáóìîâëåíà ñèñòåìà ïîãëÿä³â, ùî âèçíà÷àº ñòàâëåííÿ äî ðåàëüíîñò³ òà ðîáèòü çàêîííèì ïåâíèé ñïîñ³á ³ñíóâàííÿ öèâ³ë³çàö³¿.
Äæåðåëî: Òîôôëåð Ý. Òðåòüÿ âîëíà / Ý. Òîôôëåð. –
Ì. : ÀÑÒ, 1999. – Ñ. 557.

Більшість учених вважає, що цивілізація є синонімом куль
тури. Остання означає рівень і ступінь розвитку матеріальної та
духовної культури, а також епоху деградації й занепаду культу
ри на противагу її цілісності й обмеженості. Унаслідок того, що
культура має безліч визначень, можна говорити про різні варі
анти цивілізаційної типології. Зокрема:
 східний, західний і змішаний (проміжний) тип держави;
 європейський, азіатський і північноамериканський тип дер
жави;
 стародавній, середньовічний і сучасний тип держави;
 аграрний, індустріальний і інформаційний тип держави;
 селянський, промисловий і науковотехнічний тип держави;
 доіндустріальний, індустріальний і постіндустріальний тип
держави;
 локальний, особливий і сучасний тип держави.
Проте всі зазначені вище типології можна об’єднати у дві
групи.
Перша група спирається на аналіз цивілізації як певної соціо
культурної категорії.
Цивілізація як соціокультурна система містить соціаль
ноекономічні умови життєдіяльності суспільства, його етнічні
та релігійні основи, ступінь гармонізації людини і природи, а та
кож рівень економічної, політичної, соціальної і духовної свобо
ди особи.
Прихильниками такого підходу до цивілізацій є А. Тойнбі,
С. Хантінгтон та деякі інші вчені.
Поєднання їхніх поглядів дозволяють визначити такі типи дер
жави за “цивілізаційним підходом: соціокультурний контекст”:
1) державу західної цивілізації;
2) державу православнослов’янської цивілізації;
3) державу конфуціанокитайської цивілізації;
4) державу буддійськояпонської цивілізації;
5) державу індуської цивілізації;
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6) державу ісламської цивілізації;
7) державу латиноамериканської цивілізації;
8) державу африканської цивілізації.

Друга група оперує категорією цивілізації як категорією про
гресу.
Цивілізація як синонім прогресу – це рівень, ступінь суспіль
ного розвитку, матеріальної і духовної культури.
Прихильники цієї теорії – У. Ростоу, Д. Белл та інші дослід
ники. Найпоширенішим варіантом цієї типології, яка розглядає
цивілізаційний підхід у контексті прогресу, є поділ усіх держав
на держави аграрного типу, держави індустріального типу та
держави постіндустріального типу. При цьому держава аграрного
типу відповідає аграрному суспільству, держава індустріально
го типу – індустріальному суспільству, а постіндустріального
типу – постіндустріальному суспільству.
Саме з “цивілізаційним підходом: контекст прогресу” пере
кликається формаційна теорія, яка передбачає закономірності
зміни фаз суспільного розвитку, що становить собою певний ща
бель сходження людства від нижчих ступенів до вищих.
Загальна характеристика формаційного підходу до типології
держави. Сутність формаційного підходу до типології держави
визначається суспільноекономічною формацією.
Суспільно#економічна формація становить собою історичний
тип суспільства, що базується на певному способі виробництва і
є найважливішим щабелем поступального розвитку людства.
Відповідно до формаційного підходу розрізняються такі істо
ричні типи держав:
1) рабовласницький;
2) феодальний;
3) буржуазний;
4) соціалістичний.
Намагаючись підтримати формаційний підхід до типології
держави, деякі державознавці пропонують додати сучасний1 або
соціальнодемократичний2 тип держави.

1

Див.: Загальна теорія держави і права : навч. посіб. [Колодій А. М., Лисенков С. Л.,
Тихомиров О. Д. та ін.] ; за ред. В. В. Копєйчикова. – К. : Юрінком Інтер, 2000. –
С. 27–29.
2
Див.: Олійник А. Ю. Теорія держави і права : навчальний посібник / А. Ю. Олій
ник, С. Д. Гусарєв, О. Л. Слісаренко. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – С. 35.
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Проте протиставлення держави соціалістичного і соціально
демократичного типу є передчасним у зв’язку з тим, що соціа
лістична ідея має велику кількість напрямів. Виокремлення ж
“сучасного типу держави” є не зовсім коректним, адже катего
рія “сучасності” занадто розширена в часі.
Розглядаючи цивілізаційний варіант типології, слід зазначи
ти два моменти:
1) не виділяється те головне, що характеризує державу, – належ
ність політичної влади;
2) зазначена типологія поки що розроблена недостатньо, про що
свідчить множинність основ для виділення самих цивіліза
цій і, відповідно, типів держави. Не випадково, що в робо
тах, які базуються на такому підході, конкретні типи дер
жави, їх зміни розглядаються відповідно до формаційного
підходу, а про цивілізаційні типи згадується мимохідь.
Сьогодні сучасна наука використовує типологію, засновану
на формаційному підході. Цивілізаційний підхід є лише певним
доповненням до цієї типології.
В основі формаційного підходу лежить поняття історичного
типу держави.
Історичний тип держави – це сукупність основних, найваж
ливіших ознак держави певної суспільноекономічної формації,
що виражає їхній класовий зміст (а також сукупність держав,
що належать до однієї суспільноекономічної формації і мають
єдиний класовий зміст).
Основоположник формаційного підходу К. Маркс розрізняв
три формації – первинну (архаїчну), вторинну (економічну) і тре
тинну (комуністичну)1. Архаїчній формації відповідає первісний
лад. Економічна формація об’єднувала рабовласницьку, феодаль
ну та буржуазну. Комуністична формація передбачала соціалізм
як перехід до комунізму.
Первісна СЕФ характеризується відсутністю держави в цей
період. Однак саме на цьому етапі відбувається формування пер
винного типу держави, коли починає зароджуватися розшару
вання первісного суспільства: виділяються вожді, старійшини,
дружина, служителі культу. Однак це має разовий, випадковий
характер.
1

Див.: Комаров С. А. Теория государства и права : учебнометодическое пособие ; кра
ткий учебник для вузов / С. А. Комаров, А. В. Малько. – М. : НОРМА – ИНФРАМ,
1999. – С. 408.
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Рабовласницька СЕФ знає два типи держав – Східну деспотію
та власне рабовласницьку державу (державу класичного рабо
власництва, або античну державу).
Спроба поєднати формаційний і цивілізаційний підходи здійс
нена доктором юридичних наук А. Венгеровим1. Так, залежно від
історичного процесу він розрізняв такі типи держав: містодер
жава; азіатський, античний і феодальний тип держави; буржу
азний тип держави; тоталітарний тип держави.
Містодержава було історично першим типом держави. Саме
з цього згодом утворилися азіатський тип держави (у країнах
Азії, Африки і Латинської Америки), античний тип держави
(у державах Середземномор’я) та феодальний тип держави (у гер
манських та слов’янських племен). Після буржуазних револю
цій феодальний тип держави було знищено, а натомість з’явив
ся капіталістичний (буржуазний) тип держави. У ХХ столітті в
СРСР, Німеччині та Італії з’явився тоталітарний тип держави.

§ 3. Þðèäè÷íèé ï³äõ³ä äî òèïîëîã³¿ äåðæàâè
ЛібертарноEюридичний критерій типології держави. Згідно з лі
бертарноюридичним (основоположник В.С. Нерсесянц2) підхо
дом до типології держави її тип визначається як основні історичні
форми визнання й організації свободи людей, що відбивають ета
пи прогресу свободи.
При цьому принципового значення набуває типологія держа
ви і права за тими критеріями, що визначають специфіку різних
історичних форм визнання людей як суб’єктів права і державної
влади.
Так, у стародавніх державах індивід (люди) вважався віль
ною особою і суб’єктом права та державної влади виключно за
етнічним критерієм. Саме тому історично першим типом держа
ви за лібертарноюридичним підходом є етнічний тип держави.
При цьому члени відповідного етносу (наприклад, римляни) були
суб’єктами права і державної влади, а нечлени – рабами і об’єк
тами права і державної влади.
1
Див.: Венгеров А. Б. Теория государства и права : учебник для юридических
вузов / Анатолий Борисович Венгеров. – [3е изд.] – М. : Юриспруденция, 1999. –
С. 84 і наст.
2
Нерсесянц В. С. Теория государства и права : учебное пособие / В. С. Нерсесянц. –
М. : НОРМА, 1999. – С. 53–57.
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Подолання рабства призводить до того, що етнічна нерівність
поступається місцем нерівності становій. Усі члени суспільства
визнаються суб’єктами права і державної влади, але різною мі
рою. В умовах станового типу держави і права кожен був таким
суб’єктом саме як член відповідного стану. Внутрішньостанова
рівність при цьому поєднувалася з міжстановою нерівністю.
З початком буржуазних революцій розпочинається індивіду#
алістичний тип держави і права. В умовах цього типу держави і
права людина стає суб’єктом права не як член якогось етносу чи
стану, а як самостійний політичний індивід у результаті відокрем
лення сфер політичного і приватного життя та формування непо
літичного громадянського суспільства на противагу політичній
державі.
Сучасний тип держави і права можна назвати гуманітарно#
політичним, чи природничо#позитивним, оскільки він поєд
нує в собі як приватні, так і публічні принципи держави та пра
ва. Саме в межах цього типу відбувається закріплення в основ
них законодавчих актах природних прав і свобод людини. Таке
закріплення забезпечує те, що держава тепер захищає ці права і
свободи. Але водночас у державі з’являються певні привілеї для
людинигромадянина порівняно з людиноюнегромадянином.
Поділ прав і свобод на належних лише людям (приватний ком
понент) і на належних громадянам (публічний компонент) ста
новить основу гуманітарнополітичного типу держави.
Зазначені типи держави – етнічний, становий, індивідуаліс
тичний та гуманітарнополітичний – є історично змінними фор
мами та ступенями зростання в розвитку людської свободи від
стародавніх часів до сучасності.
ПолітикоEправовий критерій типології держави. В основу
цього підходу (основоположник Г.В. Назаренко1) покладено особ
ливості державноправової системи, що характеризують право
ве становище різних верств населення і способи державного за
хисту соціального статусу громадян.
За цим критерієм розрізняють такі типи держав: становий,
представницький і цивілізований.
Характеризуючи становий тип держави, слід мати на увазі,
що він законодавчо закріплює і захищає нерівне становище різ
них класів і станів, а також привілеї різних соціальних груп
1

Назаренко Г. В. Теория государства и права : учебное пособие / Г. В. Назаренко. –
М. : Познавательная книга плюс, 1999. – С. 35–36.
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усередині стану. Якщо порівняти цей критерій з формаційним
підходом до типології держави, то ми побачимо, що становому
типу держави відповідає рабовласницька і феодальна держава.
На відміну від станової сучасна представницька держава
законодавчо закріплює формальну рівність громадян. Представ
ницькому типу держави відповідає право формальних можливо
стей, яке фактично не гарантує і не забезпечує рівності тим, хто
не може скористатися послугами адвоката чи не має зв’язків у
суспільстві.
Цей недолік необхідно виправити в межах цивілізованого
типу держави. Саме він повинен подолати формалізм права за
допомогою системи соціальних гарантій, у тому числі всебічну
підтримку соціально не захищених верств населення: безробіт
них, пенсіонерів, інвалідів, студентів тощо. Цьому типу відпові
дає соціальноправова держава.
Соцієтальний критерій типології держави. У Росії з’явилася
типологія, яка затверджувала соцієтальний підхід до держави і
суспільства. Суть цього підходу (його основоположником можна
вважати Р.Т. Мухаєва1) полягає в тому, що держава може слу
жити суспільству чи навпаки. За цим підходом визначені такі
типи держав, як поліцейська, правова і соціальна.
Поліцейська держава характеризується всебічною опікою
над населенням та надзвичайним розвитком карної функції, яку
здійснює розгалужена система державного насильства: армія, ор
гани охорони правопорядку та безпеки, тюрми.
Правова держава – це спосіб зв’язку держави та особистості
шляхом права, за якого владні прагнення держави обмежують
ся таким чином, що гарантуються гідність людини, свобода, спра
ведливість та правовий захист її як у відносинах з державною
владою, так і між індивідами.
Соціальна держава прагне створити кожному громадянину
максимально сприятливі умови існування, реалізації своїх інди
відуальних талантів та здібностей, забезпечити високий рівень
соціального захисту.
За цим підходом процес розвитку держави відбувався від по
ліцейської до соціальної через правову. Спочатку поліцейська
держава втручалася в справи суспільства з метою змусити його
діяти в інтересах панівного суб’єкта. Потім із затвердженням
1
Мухаев Р. Т. Теория государства и права : учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. –
М. : ПРИОР, 2001. – С. 203–210.

257

Ãëàâà 14. Òèï äåðæàâè: ñóòí³ñòü, êëàñèô³êàö³ÿ ³ ñòðóêòóðà

певних гуманістичних цінностей почалася історія правової дер
жави, яка намагалася державну сваволю ввести в правові рам
ки. Після появи розвиненого громадянського суспільства це їй
вдалося, але правова держава не втручалася в справи суспільст
ва. Таке становище призвело до того, що після затвердження рин
кових відносин відбулася соціальноекономічна поляризація,
унаслідок якої з’явилися верстви дуже багаті й дуже бідні. Щоб
усунути таку гостру нерівність, держава почала втручатися в
справи суспільства в межах соціальної держави і за допомогою
відповідних соціальних програм значно зменшила економічну не
рівність.
СистемноEуправлінський критерій типології держави. Згід
но з системноуправлінським (основоположник І. Бощенко1) під
ходом до типології держави її тип визначається як основні ба
зові приципи, що відбивають характер соціального організму,
який складається з людей, які ними керуються.
На думку І. Бощенка, на сьогодні людство знає п’ять основ
них систем управління (СУ0, СУ1, СУ2, Су3, СУ4) та три
проміжні (СУ1,5; СУ2,5; СУ3,5). З них лише СУ2 і СУ3 існу
ють в рамках відомих на сьогодні держав: СУ2 – характерні
для рабовласницьких та феодальних держав, а СУ3 – для бур
жуазних і соціалістичних держав. Стосовно СУ4, то вона від
повідає своєрідному ідеальному майбутньому – Нейросоцу
(табл. 14.2).
Таблиця 14.2. Системи управління

1

Óïðàâë³ííÿ

ÑÓ-2

Ôîðìàö³ÿ

Ðàáîâëàñíèöòâî / Êàï³òàë³çì /
Ôåîäàë³çì
Ñîö³àë³çì

ÑÓ-3

ÑÓ-4
Íåéðîñîö

Äåìîêðàò³ÿ

ÏÄ-2

ÏÄ-3

ÏÄ-4

Ðåñóðñ

Íàñèëüñòâî

Ãðîø³

Çíàííÿ

²íñòðóìåíò

Ðåë³ã³ÿ

Ïîë³òèêà

Íàóêà

Äîì³íóþ÷èé ïðèíöèï

Âîæä³çì

Êîëåã³àëüí³ñòü

Êîíñåíñóñ

Äîì³íóþ÷èé ³íñòèòóò

Ìîíàðõ

Ïàðëàìåíò, óðÿä Äèíàì³÷íà ³ºðàðõ³ÿ

Äîì³íóþ÷èé
ñîö³àëüíèé ðåãóëÿòîð

Íàêàç âîæäÿ

Äîãîâ³ð, çàêîí,
êîíñòèòóö³ÿ

Êîðïîðàòèâí³
íîðìè

Калашников М. Будущее человечества / Максим Калашников, Игорь Бощенко. –
М. : АСТ ; Астрель ; Хранитель, 2007. – 318 с.
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Для СУ2 характерно:
1) соціум організовано за принципом військової ієрархії, на чолі
якої стояв найбільш компетентний у найголовнішій професії
(війні), а нижче рівень компетенції знижується;
2) під верховним правителем було сформовано цілий клас
управлінців, на яких була покладена функція з управління
господарством. При цьому формування господарської верти
калі здійснювалося також за принципом: з підвищенням ста
тусу професійність збільшується;
3) детальне планування кожної операції на верху та беззапереч
не виконання внизу. Наслідком цього є зниження рівня твор
чого потенціалу чиновників, які завжди чекають відповід
них директив зверху;
4) головним інструментом впливу на розум людей є релігія;
5) натуральне господарство;
6) людина підкоряється людині;
7) уявлення людей (еліти та соціуму) про світ та суспільство
(когнітивна модель) є операбельною, тобто вона змінюється
самим носієм (вождем чи жерцями).
Для СУ3 характерно:
1) взаємодія між людьми здійснювалася не на основі насильст
ва чи погроз, а на основі договору, а згодом – на основі писа
них законів і правил;
2) людина зобов’язана виконувати лише ті домовленості, які
взяла на себе добровільно. Система управління спирається
не на силу, а на добровільну згоду громадян визнавати над
собою цей Закон і цю Владу;
3) істотне зниження управлінських помилок унаслідок того,
що договір, який порушує права однієї з сторін, не уклада
ється;
4) влада «ділових людей» має колегіальний характер, адже
«ділових людей» багато і свої «указівки» вони просто зму
шені приймати колективно на основі прийнятих у бізнесто
варистві традицій;
5) відчуження об’єднаної когнітивної моделі соціуму від біо
логічного носія. Загальна когнітивна модель віднині міс
титься в зведенні законів, що записані на зовнішніх носіях
(папері);
6) людина підкоряється неживому Закону;
7) головним інструментом впливу на розум людини є політика;
8) єдиним владним органом, адекватним для соціуму, є колегі
альна інституція;
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9) загальна когнітивна модель є неоперабельною тому, що вона
записана на зовнішньому носії (папері, магнітній стрічці,
глиняних табличках тощо), які самі себе змінити не можуть:
їх змінюють спеціальні органи: парламенти, уряди тощо. При
цьому внаслідок того, що до операції над загальною когнітив
ною моделлю залучається велика кількість людей, то ком
петенція такої групи буде більш повною з усіх аспектів про
блеми. І, як наслідок, управління буде більш адекватним,
ніж у разі, коли загальною когнітивною моделлю оперує одна
людина з обмеженим спектром компетенції.
Ïðèêëàä 14.2
Ïðî ïåðåâàãè ÑÓ-3 íàä ÑÓ-2 íà ïðèêëàä³ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè
Íà ñàìîìó ¿¿ ïî÷àòêó ã³òëåð³âñüêà Í³ìå÷÷èíà, ñòàâøè ÑÓ-2,5 ç ÷³òêî
âèðàæåíèì ïðèíöèïîì ôþðåðñòâà (âîæäèçìó), çäîáóëà ïðèãîëîìøëèâ³
ïåðåìîãè íàä ïàðëàìåíòñüêî-äåìîêðàòè÷íèìè êðà¿íàìè. Í³ìö³ çàñòîñóâàëè ñòðàòåã³þ áëèñêàâè÷íèõ îïåðàö³é, çàäóìàíèõ ç íåáà÷åíèìè äî òîãî
çóõâàë³ñòþ, ï³äñòóïí³ñòþ òà âèíàõ³äíèöòâîì. ÑÓ Áðèòàí³¿, Ôðàíö³¿, Áåëüã³¿,
Ãîëëàíä³¿ òà ³íøèõ êðà¿í ïðîñòî íå âñòèãàëè ðåàãóâàòè íà óäàðè, ùî ñèïàëèñÿ íà íèõ, íåìîâ áëèñêàâêà. Ìîæëèâî, ÿêáè íå áóëî Ëà-Ìàíøó òà Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, Ã³òëåð ïåðåì³ã áè çà ð³ê â³éíè. Àëå âîíè áóëè – ³ ñîö³óìè
ç ÑÓ-3 (Âåëèêîáðèòàí³ÿ, ÑÐÑÐ ³ ÑØÀ) çëàìàëè ñèòóàö³þ. Ççîâí³ âîíè ñêîï³þâàëè äèêòàòîðñüê³ ³íñòèòóòè ÑÓ-2 (òàê çâàíå «³ìïåðñüêå ïðåçèäåíòñòâî» â ÑØÀ, ïðåì’ºð-äèêòàòîð â àíãë³éö³â, Âåðõîâíèé â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³),
àëå çà íèìè ñòîÿëè êîëåã³àëüí³ ñòðóêòóðè «ñï³ëüíîãî äóìàííÿ». ßêùî Ã³òëåð ïðîäîâæóâàâ ïðèéìàòè ð³øåííÿ îäíîîñ³áíî, çà íàòõíåííÿì (à çä³áíîñò³ â íüîãî, ñë³ä âèçíàòè, áóëè íåàáèÿê³), òî éîãî ñóïðîòèâíèêè ñïèðàëèñÿ íà êîëåêòèâí³ îðãàíè.
Â àìåðèêàíö³â òà áðèòàíö³â áóëè ïàðëàìåíòè, êîëåã³¿ åêñïåðò³â, íåôîðìàëüí³ «ìîçêîâ³ òðåñòè» òà ñïåöñëóæáè ç âåëèêèì øòàòîì àíàë³òèê³â. Ñêàæ³ìî, ò³ëüêè â Óïðàâë³íí³ ñòðàòåã³÷íèõ ñëóæá ÑØÀ (ïîïåðåäíèêà ÖÐÓ) ïðàöþâàëî 15 òèñÿ÷ àíàë³òèê³â. À ïðè Ñòàë³í³ ³ñíóâàâ ñèëüíèé Äåðæàâíèé êîì³òåò îáîðîíè, ïðè â³äîìñòâàõ ïðàöþâàëè äóæå äîáðå îðãàí³çîâàí³ ãðóïè
ñïåö³àë³ñò³â.
ßê íàñë³äîê, ñóïðîòèâíèêàì Ã³òëåðà âäàëîñÿ ïåðåâåñòè â³éíó â íàéá³ëüø íåáåçïå÷íó äëÿ Í³ìå÷÷èíè ôîðìó – çàòÿæíó. À ïîò³ì í³ìö³ ïðèïóñêàþòüñÿ ðîêîâèõ ïîìèëîê. Âèÿâëÿºòüñÿ, ùî «âîæäèñòñüêèé» Ðåéõ ã³ðøå îðãàí³çîâóº ñâîþ åêîíîì³êó òà ìîá³ë³çóº ðåñóðñè äëÿ çáðîéíî¿ áîðîòüáè, í³æ
éîãî ñóïðîòèâíèêè. Ðåçóëüòàò – ïîâíèé ³ ñòðàøíèé ðîçãðîì Í³ìå÷÷èíè.
Äæåðåëî: Êàëàøíèêîâ Ì. Áóäóùåå ÷åëîâå÷åñòâà / Ì. Êàëàøíèêîâ,
È. Áîùåíêî. – Ì. : ÀÑÒ ; Àñòðåëü ; Õðàíèòåëü, 2007. – Ñ. 117.
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СУ4 відповідає майбутньому типу суспільства – Нейросоцу.
Основними принципами СУ4 є:
1) динамічна ієрархія – така ієрархія соціуму, де становище
індивіда в ієрархії соціуму визначається його корисністю для
соціуму в цілому;
2) мережа динамічна структура та відсутність єдиного центру
управління нею;
3) корисний егоїзм – означає необхідність бути максимально
корисним групі (кластеру). Передбачає альтруїзм стосовно
нижчих товаришів за кластером та егоїзм стосовно паралель
них кластерів і вищих структур;
4) динамічна селективність;
5) динамічний розподіл ресурсів, який передбачає, що корисні
члени суспільства будуть додатково заохочуватися, друго
рядні члени суспільства такого заохочення не матимуть, а
особи, шкідливі для суспільства, будуть пригнічуватися.
Ïðèêëàä 14.3
Ïðî äèíàì³÷íó ñåëåêòèâí³ñòü â óìîâàõ íåéðîñîöó
Êëàñòåð íåéðîñîöó æèâå â íåñòàá³ëüíîìó ñâ³ò³. Çîâí³øí³ óìîâè ïîñò³éíî çì³íþþòüñÿ. Àëå, çì³íþþ÷èñü, âîíè çì³íþþòü ³ âàãîâ³ êîåô³ö³ºíòè ëþäåé, ÿê³ âõîäÿòü äî íåéðîñîöó. À ïîðÿä ç êîîðäèíàòîðàìè çì³íþþòüñÿ é
ñóáêîîðäèíàòîðè. Êëàñòåð ïî÷èíàº âåñòè ñåáå ÿê ºäèíà ðîçóìíà ³ñòîòà.
Ñêàæ³ìî, æèâå ñîá³ êëàñòåð, ùî âèð³øóº ÿêåñü âèðîáíè÷å ïèòàííÿ. ª â
íüîìó áåçïåðå÷íèé ë³äåð-êåð³âíèê. Àëå ïàðàëåëüíî âèíèêàº ïèòàííÿ îðãàí³çàö³¿ â³äïî÷èíêó òà äîçâ³ëëÿ êëàñòåðà. Ïîòð³áíî íà ïðèðîäó âè¿õàòè, ï³êí³ê
îðãàí³çóâàòè. Ó öüîìó ðàç³ êëàñòåð ôîðìóº çà â³äîìîþ ìåòîäèêîþ íîâîãî
êîîðäèíàòîðà – «ïðîåêòó ï³êí³÷îê». Âèñóâàºòüñÿ «ñòàðøèé» ç ö³º¿ ñïðàâè. ²
òóò âæå â³í – êîîðäèíàòîð äëÿ îñíîâíîãî êåð³âíèêà-âèðîáíèêà. Êëàñòåð ìàº
ê³ëüêà ï³ê³â ñïåö³àë³çàö³¿. Çà ãîëîâíèé ï³ê â³äïîâ³äàº ïîòî÷íèé êîîðäèíàòîð,
à çà âòîðèíí³ òà òðåòèíí³ – êîîðäèíàòîðè ö³ëüîâèõ ïðîåêò³â, ó ìåæàõ ÿêèõ
âîíè âèñòóïàþòü ³ºðàðõàìè ãðóïè. Êëàñòåð ïåðåòâîðþºòüñÿ íà îäíó ³íòåãðàëüíó îñîáèñò³ñòü, ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ç ê³ëüêîõ ëþäåé!
Çàëåæíî â³ä òîãî, ÿê³ ïð³îðèòåòè ñòîÿòü ïåðåä êëàñòåðîì, â³í ìîæå äèíàì³÷íî òðàíñôîðìóâàòèñÿ â øèðîêèõ ìåæàõ, øâèäêî àäàïòóþ÷èñü äî ñåðåäîâèùà, àäæå ñóìàðíèé äîñâ³ä êëàñòåðó º á³ëüøèì çà äîñâ³ä íàâ³òü íàéá³ëüø ðîçâèíåíîãî éîãî ÷ëåíà.
Ïðèïóñò³ìî, òàêèé êëàñòåð áóâ âèðîáíè÷îþ ä³ëÿíêîþ íà âèðîáíèöòâ³.
Ïðîòå òóò ñòàëîñÿ ëèõî: ñòàâñÿ çåìëåòðóñ, íà ï³äïðèºìñòâî âïàâ ìåòåîðèò
÷è ³íîïëàíåòíèé êîðàáåëü. Öåõ çðóéíîâàíî. Òóò íàâè÷êè ïîïåðåäíüîãî êåð³âíèêà ãðóïè, âèðîáíèêà, âèÿâëÿþòüñÿ ìåíø íåîáõ³äíèìè, í³æ êîìïåòåíö³ÿ ³íøî¿ ëþäèíè ç êëàñòåðó – êàìåíÿðà ÷è áóä³âåëüíèêà-ìîíòàæíèêà. ² îñü
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íà ÷àñ â³äíîâëþâàëüíèõ ðîá³ò ãðóïà-«íåéðîí», ä³þ÷è ðîçóìíî, ïîâèííà âèáðàòè ó âîæàêè ñàìå áóä³âåëüíèêà, áî öå º âèã³äíèì êëàñòåðó.
Íèí³ â ïîä³áí³é ñèòóàö³¿ íà÷àëüíèê çàëèøàºòüñÿ íà÷àëüíèêîì íåçàëåæíî â³ä òîãî, ãîòîâèé â³í äî ïåâíî¿ ðîáîòè ÷è í³. Òîáòî â ïîòî÷í³é ðåàëüíîñò³
ïîêè ùî íå ëþäèíà êðàñèòü ì³ñöå, à ì³ñöå êðàñèòü ëþäèíó. Óñå öå ïðèçâîäèòü äî çíèæåííÿ åôåêòèâíîñò³ ãðóïè â óìîâàõ êëàñè÷íî¿ ñõåìè ³ºðàðõ³¿.
Îäíàê ó íåéðîñîö³ åôåêòèâí³ñòü áóäå øâèäêî â³äíîâëþâàòèñÿ.
Àíàëîã³÷íîþ º ñèòóàö³ÿ é íà á³ëüø âèñîêèõ ð³âíÿõ óïðàâë³ííÿ. Ñêàæ³ìî,
ó ìàñøòàáàõ óñ³º¿ êðà¿íè íîâà åë³òà çìîæå òàê ñàìî øâèäêî çì³íþâàòè ë³äåð³â çàëåæíî â³ä çàâäàíü ³ ïðîáëåì, ùî ïîñòàþòü ïåðåä óñ³ì ñóñï³ëüñòâîì.
Ïîòð³áíî áîðîòèñÿ ç ³íôëÿö³ºþ òà ñòàá³ë³çóâàòè åêîíîì³êó – âåðõîâîäÿòü
îäí³ ôàõ³âö³. Âîíè ñèäÿòü ïåðåä äèñïëåÿìè â ñèòóàòèâí³é ê³ìíàò³, íàïðóæóþ÷è êîìï’þòåðí³ ñèñòåìè, îáêàòóþ÷è ìîæëèâ³ ð³øåííÿ íà â³ðòóàëüíèõ ìîäåëÿõ.
Ñòàá³ë³çàö³ÿ íàñòàëà, ïîòð³áíî ðîçâèâàòèñÿ é áóäóâàòè – ³ îñü âæå ³íø³
ñòàëè äî øòóðâàëó.
Ïîòð³áíî ìîá³ë³çóâàòèñÿ é çàõèùàòèñÿ â³ä âîðîã³â – ³ äî ïóëüò³â óïðàâë³ííÿ â ñèòóàòèâíèõ öåíòðàõ ïðèõîäÿòü òðåò³.
Òîáòî, ó íåéðîñîö³ êð³ñëî íà÷àëüíèêà (òî÷í³øå, êîîðäèíàòîðà) – öå íå
ëèøå çàîõî÷åííÿ, à é ìàêñèìàëüíå çàáåçïå÷åííÿ ³íòåðåñ³â ãðóïè.
Äóæå ñêîðî ìè áóäåìî æèòè â íåáåçïå÷íîìó òà ïëèííîìó ñâ³ò³ òîòàëüíî¿ êðèçè. Áóäóòü ðóøèòèñÿ óñòî¿ ³íäóñòð³àëüíî¿ öèâ³ë³çàö³¿, âìèðàòè ³íñòèòóòè ïîïåðåäíüî¿ ãðîøîâî¿ åêîíîì³êè. Íàì äîâåäåòüñÿ áîðîòèñÿ ç áàãàòüìà çàãðîçàìè é íåáåçïåêàìè. Ë³êâ³äóâàòè íàñë³äêè íàéð³çíîìàí³òí³øèõ êàòàñòðîô. Ðàç çà ðàçîì êèäàòè ñèëè íà ÷åðãîâèé ïðîðèâ. Îïåðàòèâíî â³äïîâ³äàòè íà âèêëèêè, ùî âèíèêàþòü. Øóêàòè òà âèíàõîäèòè ùîñü íîâå, âèïåðåäæàþ÷è ÷àñ. Ñòâîðþâàòè íåáà÷åí³ òåõíîëîã³¿, íå÷óâàí³ äîñ³ ïîñåëåííÿ
ëþäåé òà áåçïðåöåäåíòí³ ïîêè ùî ôîðìè îðãàí³çàö³¿ æèòòÿ. ² òóò ñïàñóþòü
óñ³ ïîïåðåäí³ áþðîêðàò³¿, äèêòàòóðè ³ äåìîêðàò³¿.
Õòî êðàùå çà âñå ïîäîëàº âñå öå? Ñòðóêòóðè íåéðîñîöó, ïîáóäîâàí³ çà
íîâèìè ïðèíöèïàìè. Êëàñòåðè, ùî ä³þòü ÿê ðîçóìí³ ³ñòîòè. ² âñå ñóñï³ëüñòâî, ïîáóäîâàíå çà ïðèíöèïàìè âèùî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè!
Äæåðåëî: Êàëàøíèêîâ Ì. Áóäóùåå ÷åëîâå÷åñòâà / Ì. Êàëàøíèêîâ,
È. Áîùåíêî. – Ì. : ÀÑÒ ; Àñòðåëü ; Õðàíèòåëü, 2007. – Ñ. 246–249.
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Òèïîëîã³ÿ äåðæàâè: ôîðìàö³éíèé ï³äõ³ä
Рабовласницька держава  Феодальна держава
 Соціалістична держава



Буржуазна держава

§ 1. Ðàáîâëàñíèöüêà äåðæàâà
Східна деспотія. Східна деспотія існувала в стародавніх країнах
Близького Сходу (Аккад, Вавилон, Єгипет), у Стародавньому
Китаї, Персії та деяких інших країнах.
Деспотія (давньогрец. деспотес – господар, глава дому, той,
хто керує загальним сімейним господарством, розподіляє обо
в’язки та вказує рабам, кому, коли і чим слід займатися) –
це нічим не обмежена безконтрольна влада, не обмежена жод
ними формальними правилами або законами і спирається
виключно на насильство.
Необхідною умовою існування Східної деспотії є панування
державної та суспільної власності, насамперед, на землю, і залеж
не становище індивіда, за якого відносини між людьми визнача
ються не ними самими, а владою, що стоїть над ними.
Класична марксистська теорія, що найбільш повно розроби
ла проблеми формаційного підходу до типології держав, об’єд
нувала держави Східної деспотії (для якої характерною була мо
нархія), розвинену військову демократію і рабовласницькі дер
жави Середземномор’я (Рим і Елладу) в одне загальне поняття
рабовласницьких держав. Сучасна теорія держави їх розділяє.
Існує низка ознак Східної деспотії, що відрізняє її від рабо
власницької держави.
Першою ознакою слід вважати абсолютне домінування дер%
жави над суспільством. Держава являє собою домінуючу силу,
що стоїть над людиною. Формуючи суспільні ідеали, смаки та
відносини, вона є тотальною державою, що ставить собі за мету
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врегулювати всю різноманітність відносин – як у родині, так і в
державі чи суспільстві. В умовах Східної деспотії не було чітко
го розмежування між релігійноідеологічними постулатами і ви
могами життя, між релігійною та світською владою. Не було і не
могло бути незалежного суду.
Друга ознака Східної деспотії полягала у великій регулятив%
ній ролі релігії. Не випадково всі деспотії були ідеологізованими
державами, де етика і мораль не відрізнялися від державного
закону. Релігійний ідеал однаково диктував норми особистого,
суспільного і державного життя, відбиваючи усвідомлення яко
гось вищого надлюдського порядку, якого повинні дотримува
тися всі без винятку люди. Цей ідеал існував в умовах будьякої
деспотії.
Проте влада деспота завжди освячувалася не лише зверху, а
й знизу. Деспот втілював найбажаніші примхи підданих, їх жа
добу до ситого та безбідного життя. Проте при цьому деспотія
ніколи не давала народу обрати собі власний шлях до щастя.
Четверта ознака Східної деспотії полягала в тому, що у своїй
діяльності вона спиралася насамперед на примус та терор. Ця
політика сприяла тій атмосфері страху, за допомогою якої сис
тема не стільки карала злочинця, скільки намагалася залякати
підданих. При цьому останні також підтримували зазначену си
стему шляхом доносів та шпигунства.
П’ята ознака полягає в тому, що в умовах деспотій страх пе%
ред верховною владою поєднувався з безмежною вірою в її носіїв.
Піддані покладають на деспотів надію на відновлення потопта
ної справедливості. У їхніх очах деспот є грізним захисником на
роду, що карає зло та свавілля, які панують на всіх щаблях про
дажної адміністрації. Унаслідок цього любов та страх перепліта
ються в нерозривну єдність.
Економічною основою державної влади була суспільна влас%
ність на землю та інші природні ресурси. Людина ж згідно з ре
лігійними поглядами, що панували на Сході, не могла присвою
вати собі частину землі, адже, як стверджувалося, земля, вода,
повітря та інші ресурси були надані всьому людству. При цьому
жодна з деспотичних держав ніколи не визнавала за приватни
ми особами права власності на землю. Будь за що вона зберігала
її за собою, хоча б і у формі верховної власності. Правитель був
“господарем” усього, що знаходилось у його владі, – “деспотом”
у прямому значенні цього слова. За приватними ж особами збе
рігалося виключно право землеволодіння та власність на дрібне
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майно, житло та рухоме майно. Але й при цьому піддані були
позбавлені гарантій того, що деспот не забере це майно.
Були й інші ознаки:
1) приватні особи не мали господарської самостійності;
2) відсутність станів та природної аристократії, що була б неза
лежною від волі деспотів;
3) можливість удосконалюватися і робити кар’єру в межах дес
потичної системи;
4) на низовому рівні існували автономні та самоврядні колек
тиви – сільські общини, цехові організації, касти, секти та
інші корпорації релігійновиробничого характеру;
5) неформально існувало право народу на повстання проти тира
на, який намагається знищити існуючу деспотичну систему.
Держава класичного рабовласництва. Перші рабовласницькі
держави виникли в Елладі. На їх формування значний вплив
справив той факт, що сусідська община змінилася на сімейну.
Це призвело до того, що відбувся розпад суспільства на два анта
гоністичних класи – рабовласників і рабів. Відмінність між ними
полягала не стільки в різному становищі стосовно системи вла
ди та системи розподілу, скільки стосовно засобів виробництва.
При цьому клас рабовласників став власником не лише землі та
знарядь праці, а й власником самих виробників, тобто рабів. Саме
клас рабовласників узурпує публічну владу, перетворює її на зна
ряддя класового гноблення та придушення опору рабів.
Становище останніх у різних державах рабовласницького сві
ту було різним. Так, в Елладі, зокрема демократичних Афінах,
закон забороняв вбивати рабів або ж знущатися з них. У Римі ж
такого обмеження влади рабовласників не було. Однак той факт,
що повсюди рабів було більше, ніж рабовласників, свідчить про
неприпустимість уявлень про те, що труд рабів було засновано
виключно на насильстві. Діяли і методи переконання (зокрема,
ідеологічні), і методи стимулювання (зокрема, матеріального).
На певних етапах розвитку рабовласницької держави станови
ще рабів покращувалося. Так, у Римській імперії раби викону
вали функції лікарів та вчителів. Багато з них, займаючись ре
меслами та торгівлею (особливо в період домінату), багатіли.
Будучи звільненими, колишні раби дуже часто обіймали високі
посади в системі державної влади.
Однак це не означає, що в рабовласницьких державах, де вла
да монопольно належить рабовласникам, раби могли займати
такі посади. Саме тому класовий характер держави не викликає
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сумнівів. Функції держави здійснюються практично в інтересах
рабовласників, а загальносоціальні – лише тією мірою, наскіль
ки це не суперечить інтересам панівного класу. Не випадково,
що в рабовласницьких державах мав місце опір рабів, що зазви
чай набував форму у повстання проти рабовласників, найвідомі
шими з яких були повстання Аристоніка, Спартака та ін.
Основними формами правління в умовах рабовласницької
держави були монархія, демократична республіка та аристокра
тична республіка (табл. 15.1). Щодо державнотериторіального
устрою, то найвідомішими різновидами тоді були або імперія
(Римська чи Македонська держава), або конфедерація (Еллада).
Найзавершеніший вигляд рабовласницька монархія отрима
ла в рамках римської державності, тоді як Македонія (мається
на увазі правління Олександра Великого) мала дещо спільні риси
зі Східною деспотією.
Щодо римської монархії, то вона була заснована на більш
розвинених економічних відносинах. Характерно, що перехід
до монархічної форми правління в Римі був пов’язаний із загос
тренням класової боротьби всередині країни. Гострі суперечки
в суспільстві довели неспроможність республіканського ладу у
вирішенні завдань, що постали перед римською державою в но
вих умовах. Проте спочатку римляни пройшли етапи диктатур,
найвідомішими з яких були диктатури Сулли та Юлія Цезаря.
Наприкінці І ст. до н.е. Рим перейшов від республіки до мо
нархії. Спочатку це була дещо обмежена монархія (принципат),
коли влада монарха (принцепса) формально обмежувалася рес
публіканськими традиціями. Проте в ІІІ ст. н.е. Рим перейшов
до домінату – необмеженої монархії. Деякі ознаки цієї форми

Таблиця 15.1. Рабовласницькі держави
Ð³çíîâèä äåðæàâè
ðàáîâëàñíèöüêîãî
òèïó

Ðàáîâëàñíèê

Ðàá

Ìîíàðõ³ÿ

Ñõ³äíà äåñïîò³ÿ

Äåðæàâà â îñîá³
äåñïîòà

Îá’ºêò
ïðàâà

Äåñïîòè÷íà

Äåðæàâà êëàñè÷íîãî
ðàáîâëàñíèöòâà

Êëàñ ðàáîâëàñíèê³â

Îá’ºêò
ïðàâà

Òðàäèö³îíàë³ñòè÷íà
(ðèìñüêèé ïðèíöèïàò)
òà äåñïîòè÷íà
(ðèìñüêèé äîì³íàò)

Ñóá’ºêò
ïðàâà

Òðàäèö³îíàë³ñòè÷íà

Ðîçâèíåíà â³éñüêîâà Ñóñï³ëüñòâî â îñîá³
äåìîêðàò³ÿ
÷ëåí³â íàðîäíèõ çáîð³â
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правління (обожнення імператорів і вимога молитися їм немов
богам) дозволяють стверджувати, що в Римі того часу закріпи
лася своєрідна Західна деспотія.
Рабовласницька демократична республіка існувала в Аттиці.
Як відомо, цей поліс (містодержава) очолювався Афінами. У
створенні вищих органів влади цієї держави мали право брати
участь всі вільні громадяни. Проте фактично існувала велика
кількість обмежень виборчого права. Так, жінки не мали права
голосу, ремісники та селяни не брали участі у виборах, адже для
цього потрібно було відриватися від роботи. У діяльності народ
них зборів не могли брати участі колишні раби.
Важливим органом державної влади в Афінах упродовж три
валого часу була Рада п’ятисот, що вирішувала поточні державні
справи. Вона також впливала на діяльність Народних зборів уна
слідок того, що готувала для них справи, виносила попередні рі
шення тощо. Законопроект, що приймався Народними зборами,
набував чинності лише після затвердження галиеєю – судом при
сяжних, члени якого обиралися за жеребом. Армія рекрутува
лася як народне ополчення з вільних громадян.
Для рабовласницької аристократичної республіки характер
ним є те, що у виборах вищих органів державної влади брали
участь не всі вільні громадяни, а лише їх привілейована частина –
рабовласники.
Аристократичні республіки існували в Лаконіці на чолі зі
Спартою (Еллада), у Римі у VІ–І ст. до н.е. Тут вищим органом
вважалися народні збори. Проте їм належала влада лише фор
мально, адже права законодавчої ініціативи вони не мали, хоча
приймати та відхиляти законопроекти вони могли. Право ж за
твердження законопроектів належало сенату – найважливішо
му органу римської республіки, куди входили представники ве
ликої військовоземлевласницької аристократії. Саме сенату на
лежала вся повнота державної влади в країні.
Щодо римської армії, то на відміну від афінської вона спочат
ку складалася з вільних громадян Риму, які до того ж володіли
певним майном, а потім перетворилася повністю на наймане
військо.
Рабовласницький етап розвитку держави завершився із па
дінням Римської імперії під ударами варварських союзів племен
в епоху Великого переселення народів.
Розвинена військова демократія. Розвинена військові демо
кратія існувала в стародавніх країнах Близького Сходу (хети,

Ãëàâà 15. Òèïîëîã³ÿ äåðæàâè: ôîðìàö³éíèé ï³äõ³ä

267

фінікійці), у Північному Причорномор’ї (скіфисколоти, сарма
тисавромати), Середній Азії (саки, масагети) та деяких інших
країнах.
Військова демократія – це організація державної влади,
за якої повноправними членами суспільства вважалися до
рослі та здорові члени суспільства (зазвичай чоловіки,
у сарматів – жінки).
Необхідною умовою існування розвиненої військової демо
кратії є панування суспільної власності, насамперед, на землю і
рабів, при цьому останні були суб’єктами, а не лише об’єктами
суб’єктивних прав (власності тощо).
Розвинена військова демократія складалася з трьох основних
елементів: військового вождя (наділявся ще судовими функція
ми, але повністю позбавлявся адміністративних повноважень),
ради вождів та народних зборів, на які повноправні члени суспіль
ства могли з’являтися зі зброєю в руках.
Наявність «озброєного народу» змушувала царів не лише йти
йому на поступки, а й жорстко дотримуватись існуючих тради
цій. Як приклад можна згадати долю скіфського царя Скіла, про
якого свого часу писав Геродот.
Çã³äíî ç äàíèìè «áàòüêà ³ñòîð³¿» ó öàðÿ Àð³àï³òà áóëî áàãàòî ñèí³â, àëå
éîãî ñïàäêîºìöåì áóâ ñèí åëë³íêè Ñê³ë, ìàòè ÿêîãî íàâ÷èëà ñèíà ãðåöüêî¿
ìîâè òà ãðàìîòè. Ïîëþáëÿþ÷è åëë³íñüê³ çâè÷à¿, ìîëîäèé öàð ÷àñòî â³äâ³äóâàâ Îëüâ³þ. Â³éñüêî æ, ÿêå ñóïðîâîäæóâàëî éîãî, Ñê³ë çàëèøàâ á³ëÿ âîð³ò
ì³ñòà, à ñàìó áðàìó âèìàãàâ çàìèêàòè, ùîá éîãî ï³ääàí³ íå äîâ³äàëèñÿ, ÿê
öàð ïðîâîäèòü ñâ³é ÷àñ. Â Îëüâ³¿ æ Ñê³ë æèâ íåìîâ åëë³í: îäÿãàâñÿ â ãðåöüêå âáðàííÿ, ïðèíîñèâ æåðòâè ãðåöüêèì áîãàì òîùî. Êîëè æ Ñê³ë ñòàâ ïðèõèëüíèêîì ïèÿöüêîãî áîãà Ä³îí³ñà, îäèí ³ç æèòåë³â ì³ñòà ïðîâ³â äî öàðÿ äåêîãî ç³ ñê³ô³â. Ïîáà÷èâøè, ùî öàð â³ääàº ïåðåâàãó ÷óæèì çâè÷àÿì, ñê³ôè
çáóíòóâàëèñÿ, óñóíóëè Ñê³ëà â³ä âëàäè ³ çðîáèëè öàðåì éîãî áðàòà. Ñê³ë
áóâ çìóøåíèé ò³êàòè çà Äóíàé äî öàðÿ ôðàê³éö³â. Íîâèé ñê³ôñüêèé öàð ðóøèâ â³éñüêà íà Ôðàê³þ. Íåïîäàë³ê â³ä Äóíàþ ç³éøëèñÿ â³éñüêà ôðàê³éö³â ³
ñê³ô³â. Àëå áèòâè íå ñòàëîñÿ: öàð³ îáîõ íàðîä³â äîìîâèëèñÿ ì³æ ñîáîþ.
Ðåçóëüòàòîì öüîãî ñòàëà ñòðàòà Ñê³ëà. ßê çàçíà÷àâ ç öüîãî ïðèâîäó Ãåðîäîò: «Òàê ñê³ôè áåðåæóòü ñâî¿ çâè÷à¿ ³ òàê æîðñòîêî êàðàþòü òèõ, õòî ïåðåéìàº ÷óæå».
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§ 2. Ôåîäàëüíà äåðæàâà
Загальна характеристика феодального суспільства. На основі
феодальних виробничих відносин виникло багато держав, що
були невідомі як у деспотичну, так і в античну епоху. Це були
держави в Англії та Франції, Німеччині та Росії, Чехії та Польщі,
Швеції та Японії тощо. І сьогодні в окремих країнах зберігають
ся певні феодальні пережитки.
Економічною основою феодальної держави була власність
феодалів на землю та неповна власність на кріпаків. Феодальна
власність на землю була основою соціальної нерівності, а основ
ними класами були феодали й кріпаки. Разом з тим існували інші
соціальні верстви: міські ремісники, торговці тощо.
Класова диференціація феодального суспільства певним чи
ном поєднувалася з поділом на стани, тобто такі групи людей,
що відрізняються між собою обсягом закріплених у законі прав
та обов’язків. Так, у Франції привілейованими станами були:
перший – духовенство та другий – аристократія. Щодо всіх
інших, які займалися землеробством, ремеслами та торгівлею,
то всі вони утворювали так званий третій стан. На Русі такого
варіанта чітко закріплених станів не було. Проте існували при
вілейовані стани князів, бояр, дворянства та духовенства. Ста
ни ж ремісників, купців та міщан не мали тих привілеїв, що
були в розпорядженні вищих станів. Найбільш безправними
були кріпаки, що примусово були закріплені за землею. Право
ж відкрито закріплювало станову нерівність та привілеї. Через
всю історію феодалізму проходили селянські повстання та вій
ни. Найвідомішими з них були селянські війни в Німеччині (під
керівництвом Т. Мюнцера) та в Росії (під керівництвом І. Боло
тникова, С. Разіна, О. Пугачова).
Європейська періодизація феодалізму. Феодальна держава
була знаряддям диктатури феодалів та привілейованих станів.
У своєму розвитку вона пройшла кілька етапів, які, проте, дещо
відмітні в різних країнах. Так, у Західній Європі феодалізм мож
на розділити на:
 епоху Темних століть (V–XV ст.);
 епоху Відродження і Реформації (XVI–XVII ст.);
 епоху Просвітництва (XVIII ст.).
Для епохи Темних століть було характерно створення
централізованої феодальної держави в межах існування так

Ãëàâà 15. Òèïîëîã³ÿ äåðæàâè: ôîðìàö³éíèé ï³äõ³ä

269

званої ранньофеодальної монархії та її подальше роздроблення в
період сеньйоріальної монархії.
Формування ранньофеодальної монархії відбувалося одночас
но з процесом феодалізації, коли монарх роздавав землю феодаль
ній знаті за службу (сюзерен роздавав своїм васалам земельні
наділи (феоди) на кормління).
Одним із найважливіших принципів феодального типу дер
жави і права в цю епоху був принцип васального підпорядкуван
ня, принцип відповідності обсягу і характеру політичної влади
розмірам землі. Васальне підпорядкування здійснювалося від
повідно до принципу «Васал мого васала – не мій васал !».
Система «сюзерен – васал» діяла так: васал служить сюзе
рену (більш титулованому, знатному феодалу) за те, що остан
ній дарує йому землю. Наприклад, лицар (васал) служить баро
ну (сюзерену) за землю, що барон подарував цьому лицарю. У той
самий час барон (васал) служить графу (своєму сюзерену) за зем
лю, що той подарував цьому барону. Граф (васал) служить гер
цогу (своєму сюзерену) на аналогічних умовах. Герцог (васал)
служить королю (своєму сюзерену) на тих самих умовах. Таким
чином, лицар нічим не зобов’язаний королю. Це соціальне яви
ще дістало назву феодальних сходів (рис. 15.1). Якщо ж при
цьому герцог зраджує короля і розриває з ним васальні відно
сини, то васали герцога повинні служити своєму сюзерену, а
отже, від королівської влади відколються великі феоди герцо
гів. Це і стало основною причиною феодальної роздробленості.

Рис. 15.1. Феодальні сходи
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Боротьба проти феодального сепаратизму тривала протягом
усього періоду Темних століть.
В епоху Відродження і наступної Реформації відбувається
об’єднання земель і створення становопредставницької мо
нархії. В епоху Відродження (Ренесанс) феодальні сходи руй
нуються і принцип «Васал мого васала – не мій васал» відхо
дить у минуле. Саме поняття Ренесансу пов’язане з теорією, що
на цей період припадає відродження (Ренесанс) античного мис
тецтва. На наступний період Реформації (епоху релігійних війн
між католиками і протестантами) припадає зародження абсо
лютної монархії. Остаточне ж її оформлення відбувається в епо
ху Просвітництва.
Більшість функцій феодальної держави обумовлені класо
вими протиріччями. Це – охорона феодальної власності, при
душення опору кріпаків та інших непривілейованих верств на
селення. Проте одночасно держава виконувала також функції,
що випливали із загальних потреб суспільства. Зовнішня ж
діяльність в основному становила собою війни та оборону від на
падів ззовні.
До державного апарату феодальної держави входили війсь
ко, загони поліції та жандармерії, розвідувальні органи, подат
кові органи, суди тощо.
Домінуючою формою феодальної держави була монархія.
Проте в незалежних (вільних) містах, де панувало купецтво і
власність була приватною, існувала республіканська форма прав
ління (містареспубліки Новгород, Псков, Венеція, Генуя тощо).
На останньому етапі в надрах феодального суспільства стали
зароджуватися буржуазні відносини, що потребували вільного
працівника, який міг би вільно розпоряджатися своєю працею.
Проте розвитку нових відносин заважали феодали та їхня дер
жава. Саме тому між молодою буржуазією та феодалами виник
ли гострі протиріччя, що були вирішені в період буржуазних ре
волюцій, у результаті яких виник новий тип держави.

§ 3. Áóðæóàçíà äåðæàâà
Загальна характеристика буржуазної держави. Перші буржуазні
(капіталістичні) держави виникли в Європі в епоху Революцій
аграрного суспільства, а після Великої французької революції
буржуазний лад швидко завоював світ.
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На відміну від попередніх СЕФ, що були засновані на офіцій
ному визнанні класової нерівності та станових привілеїв, капі
талістичний спосіб виробництва потребував працівника, який
вільно міг працювати. Саме тому для буржуазного типу держави
був характерним принцип формальноюридичної рівності грома
дян перед законом, а сама буржуазія йшла до влади під гаслом
“Свобода! Рівність! Братерство!”. У Декларації незалежності
США, у французькій Декларації прав людини і громадянина та
в інших їм подібних документах наголошувалося, що всі люди
народжуються рівними і наділені рівними правами. Станова не
рівність, що існувала до цього, повсюди замінялася нерівністю
соціальною, оскільки одні володіли засобами виробництва, а
інші, що були позбавлені цього, були змушені продавати свою
робочу силу. Саме так виникли два основні класи – буржуазія
(капіталісти) і пролетаріат (робочий клас).
Буржуазна держава закріплює та захищає буржуазний еко
номічний лад. Вона охороняє умови буржуазної експлуатації і
насамперед її основу – приватну власність на знаряддя та засоби
виробництва. Незалежно від своєї форми вона виступає як зна
ряддя панування капіталу над трудом. Суть цього типу держави
полягає в тому, що вона являє собою диктатуру буржуазії, комі
тет, що управляє її загальними справами, машину в руках капі
талістів, щоб тримати в покорі робочий клас та інші трудові кла
си та верстви.
Разом з тим виникнення буржуазної держави та буржуазної
демократії означає рух уперед порівняно з феодалізмом. Вона є
частиною політичної надбудови над таким економічним базисом,
що передбачає особисту свободу працівника, його незалежність
як особистості від капіталіста. В умовах буржуазного суспільст
ва не застосовуються позаекономічні засоби стимулювання до
праці, як це було в умовах рабовласницької та феодальної дер
жави. На перший план тут виходить економічний примус.
Етапи розвитку буржуазного типу держави. У своєму розвит
ку буржуазна держава пройшла (на даний момент) такі етапи:
первинне накопичення капіталу в результаті бандитизму і по
грабувань, монополістичного капіталізму або імперіалізму, дер
жавного капіталізму та глобального капіталізму.
Первинне накопичення капіталу. По суті, означає період
вільної конкуренції, який зумовлює створення класу буржуазії,
що складається з сотень тисяч та мільйонів власників, які во
лодіють більшменш рівним обсягом власності. Це визначає
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необхідність механізму виявлення їх загальнокласових інтере
сів та волі. Саме таким механізмом стає буржуазна держава,
заснована на буржуазній демократії, законності та парламента
ризмі. Демократія цього періоду має яскраво виражений класо
вий характер: забороняються об’єднання робітників (у тому
числі – профспілки) і вводяться виборчі цензи: осілості, освіти,
майновий тощо. Хоча заради справедливості слід зазначити, що
такі цензи перешкоджали підкупу виборців, адже освічені або
заможні громадяни дійсно виражали свою думку, а не думку тих,
хто міг би їх підкупити. Отже, хоча більшість буржуазних рево
люцій і здійснювалися під гаслом: “Свобода, рівність, братерст
во”, проте після перемоги законодавчо затверджувалася політич
на нерівність. Буржуазна держава і право цього періоду викону
вали насамперед класові функції. Щодо загальносоціальних
функцій, то в цей період вони не відігравали значної ролі.
Період монополістичного капіталізму розпочався напри
кінці ХІХ століття. Він характеризується тим, що поряд зі знач
ною кількістю дрібних підприємців на основі об’єднання торго
вого, промислового та фінансового капіталу з широким викорис
танням акціонування монополізуються різні види виробництва і
розподілу, виникають могутні об’єднання: картелі, синдикати,
трести, концерни, корпорації тощо. У руках уже нечисленної
монополістичної буржуазії зосереджується основна частина на
ціонального багатства і, зрозуміло, політичної влади. Потреба в
демократичних формах відпадає, адже монополісти мають значні
ресурси у визначенні загальних інтересів. В окремих випадках
це призводить до виникнення авторитарних і тоталітарних ре
жимів, що виражають інтереси монополістичної буржуазії. Од
нак дуже часто такі режими починають виявляти власну волю,
відбиваючи насамперед інтереси партійнодержавного апарату.
Саме тому у більшості випадків вигідним залишається збережен
ня демократичних інститутів. Більше того, у багатьох країнах
вони навіть розвиваються: вводиться загальне виборче право,
знищуються відповідні цензи, адже біднота поступово численно
поступається місцем середньому класу і вже не може відіграва
ти якоїсь важливої політичної ролі. Замість політичних чи сило
вих механізмів починають працювати економічні, адже прове
дення виборчої кампанії коштує так дорого, що це стає під силу
лише тим кандидатам, кого підтримують представники монопо
лістичної буржуазії. Таким чином, влада, як і раніше, належить
буржуазії. У той самий час хоча функції держави здійснюються в
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інтересах насамперед монополістів, але розвиток демократичних
форм змушує більшу увагу приділяти загальносоціальним зав
данням. Якщо ж цього не робити, то можна втратити голоси ви
борців.
Період державного капіталізму розпочинається в 1930х ро
ках. У цей період відбулися значні зміни, що, з одного боку,
пов’язані зі зростанням революційного робітничого руху в
1920ті роки, а з іншого – з початком науковотехнічної рево
люції. Саме остання призвела до необхідності підвищення ква
ліфікації більшості працівників, що стало передумовою підви
щення оплати праці та життєвого рівня більшості населення. У
свою чергу, це викликало значне зростання продуктивності
праці й суспільного продукту. Виявилося, що добре оплачена
праця забезпечує більший прибуток підприємців. У західному
суспільстві за рахунок акціонування поступово була скорочена
частка приватної власності. Тим самим була змінена економіч
на основа суспільства. Пролетаріат змінюється акціонерами, що
утворюють основу середнього класу. І хоча державна влада зна
ходиться в руках буржуазії, поступово зростає вплив інших
верств суспільства, оскільки загальне виборче право дає мож
ливість надати перевагу тій чи іншій політичній партії, тому
чи іншому політичному діячу. Це посилює боротьбу за голоси
виборців, що спричинює подальші поступки народу як у полі
тичному, так і в економічному плані. Дедалі більшого значення
набувають право і законність, адже йде формування соціально
правової держави. Істотно змінюються функції держави: тепер
вона більш активно втручається в економіку шляхом плануван
ня, кредитування чи державних замовлень. Була здійснена на
ціоналізація деяких галузей господарства. Водночас значно зріс
відсоток загальносоціальних функцій держави: реалізовані
багатомільярдні соціальні програми і значно підвищився жит
тєвий рівень населення.
Період глобального капіталізму розпочався з 1980х ро
ків і належить вже постіндустріальній цивілізації. Глобальна
капіталістична система створює сприятливий клімат для фінан
сового капіталу, оскільки може вільно рухатися в пошуках мак
симальної норми винагороди. Це, у свою чергу, обумовлює
швидке зростання глобальних фінансових потоків. У результаті
складається колосальна система циркуляції капіталу, що “пе
рекачує” його у фінансові інститути і на фінансові ринки країн
центру і вже звідти спрямовує його в країни периферії або
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прямо – у формі кредитів та портфельних інвестицій, або ж
непрямо – через транснаціональні корпорації. Ця система за
хоплює у свою орбіту всі “локальні” джерела капіталу. При
цьому фактично “локальний” капітал значною мірою стає гло
бальним.
Проте процеси глобалізації істотно впливають на суверенітет
держави, який через певні причин знижується. Унаслідок про
цесів глобалізації за державою залишається вирішення таких за
вдань, як:
 делегування повноважень на місцевий, регіональний та над
національний рівень;
 створення сприятливого середовища існування та ведення
бізнесу на суверенній території;
 розроблення, зміна і забезпечення виконання нормативних
актів, підтримання правопорядку;
 забезпечення соціальних гарантій;
 моніторинг екології та інших процесів для попередження
кризових ситуацій;
 ліквідація стихійних лих;
 стимулювання стратегічних досліджень у сфері науки та
прогнозування соціального розвитку;
 захист громадян за кордоном тощо.

§ 4. Ñîö³àë³ñòè÷íà äåðæàâà
Загальна характеристика соціалізму. Соціалістична держава
тривалий час вважалася характерною для першого етапу кому
ністичної СЕФ – соціалізму, у якому немає антагоністичних кла
сів, а офіційно визнавалися лише робітники, селяни, інтеліген
ція. Оостанню іноді називали прошарком, а не класом.
Однак внаслідок того, що соціалізм має кілька напрямів по
літикоправової думки, слід мати на увазі, що за типом ідео
логії він може бути релігійним та світським. Релігійний соціа
лізм може бути християнським та ісламським. Державою з іслам
ським типом соціалізму є Лівійська Джамахерія. Держави з хри
стиянським соціалізмом поки що немає. Світський соціалізм є
казарменим та демократичним. Демократичний соціалізм є ана
логом соціалдемократії, а тому Швеція, де існує своєрідний де
мократичний соціалізм (так звана шведська модель соціалізму),
є державою з соціальнодемократичним типом.

Ãëàâà 15. Òèïîëîã³ÿ äåðæàâè: ôîðìàö³éíèé ï³äõ³ä

275

Поділяючи погляди П. Рабиновича, українські правознавці
А. Олійник, С. Гусарєв та О. Слісаренко виділили п’ять основних
ознак держави цього типу:
1) організація політичної влади більшості населення;
2) забезпечення реального здійснення основних прав людини і
громадянина;
3) задоволення загальнолюдських потреб на засадах свободи,
гуманізму, справедливості;
4) комбінація приватної (колективної та індивідуальної), дер
жавної і комунальної форм власності;
5) наявність різних соціальних груп, прошарків населення та
створення умов для їх солідарності та консолідації1.
На відміну від демократичного казармений соціалізм може
бути національним або інтернаціональним. Державою з націо
нальним типом соціалізму була Німеччина 1933–1945 рр. Дер
жава інтернаціонального соціалізму могла бути радянською
(СРСР) або народнодемократичною (країни Східної Європи,
КНР, КНДР, Куба тощо).
На сьогодні збереглося чотири соціалістичні держави інтер
національного спрямування: КНР, КНДР, СРВ, Республіка Куба.
Для казарменого соціалізму характерні державна власність на
засоби виробництва і заперечення головної ролі приватної влас
ності, планова система господарства.
Держава ісламського соціалізму. Починаючи з 1953 року
ісламський світ (Індонезія, Єгипет, Лівія, Туніс, Алжир, Сирія,
Ірак) зіткнувся з одним із напрямів модернізованого ісламу –
ісламським соціалізмом.
Суть ісламського соціалізму полягає в тому, що іслам завжди
виступає за ліквідацію злиднів та бідності, а соціалізм знищує
злидні й бідність. Саме тому з погляду ісламського соціалізму
мета ісламу і соціалізму збігається. «Соціалізм є вченням, що
притаманне ісламу від перших днів його існування», – зазначав
один з основоположників ісламського соціалізму Джемаль едДін
альАфгані.
Найбільш відомими спробами реалізувати ідеї ісламського
соціалізму є діяльність М. Каддафі в Лівії та С. Хусейна в Іраку.

1

Олійник А. Ю. Теорія держави і права : навчальний посібник / А. Ю. Олійник,
С. Д. Гусарєв, О. Л. Слісаренко. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – С. 35.
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Так, М. Каддафі у 1969 році очолив групу військових, що
повалили владу короля Ідріса І і захопив владу в країні. Але вже
у 1977 році він офіційно передав владу народу, заснувавши Джа
махірію – “державу мас”. По суті, назвавши своє вчення (втіле
не у “Зеленій книзі”) “третім шляхом після капіталізму і соціа
лізму”, Каддафі створив ісламський соціалізм. Він націоналізу
вав багатства країни і щорічно задешево роздавав із нафтових
прибутків своїм громадянам квартири та автомобілі.
Ïðèêëàä 15.1
Ìóàììàð Àëü-Êàääàô³ ç â³òàëüíîþ ïðîìîâîþ äî ðàäÿíñüêîãî íàðîäó
Â³òàþ âåëèê³ íàðîäè âåëè÷åçíîãî Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. Â³òàþ âàøå êåð³âíèöòâî, ùî äîñÿãëî ³ñòîòíèõ ðåçóëüòàò³â ó ñôåð³ äóìîê òà íà íèâ³ ïðàêòè÷íèõ ñïðàâ ç ÷àñ³â Ìàðêñà òà Ëåí³íà. Â³òàþ Ãîðáà÷îâà.
Çâè÷àéíà ëþäèíà, ÿêà ¿çäèëà íà â³ñëþêó, òðèìàþ÷è â ðóêàõ ñâÿùåííå
ïèñàííÿ, ñòàëà âñåñâ³òíüî â³äîìîþ çàâäÿêè êíèãàì, âëàñíîðó÷ íàïèñàíèì
íåþ î÷åðåòÿíîþ ïàëè÷êîþ íà ñòàðîâèííîìó ïåðãàìåíò³ çàäîâãî äî ïîÿâè ³
òèïîãðàô³¿, ³ ãëÿíöåâîãî ïàïåðó. ²íøèé, ñèäÿ÷è íà âåðáëþä³, ïîâòîðþâàâ ó
êîðîòê³é ïðîïîâ³ä³ âñå, ùî áóëî íàêîïè÷åíî ëþäüìè. Íèí³ çðîçóì³ëî: ñëîâà
éîãî áóëè îñòàòî÷íîþ ³ñòèíîþ, íà ÿêó ñïèðàþòüñÿ óñ³ ³ñíóþ÷³ ç òîãî ÷àñó
ô³ëîñîôñüê³ òåîð³¿. Áîñîíîãà, ïðèêðèòà ëàõì³òòÿì ëþäèíà, ùî ïàñëà ê³ç,
ñòàëà âñåñâ³òí³ì ïðîðîêîì.
Òàê ñàìî é Ãîðáà÷îâ: ñïîê³éíî ³ ïðîñòî çàêëèêàº äî ïåðåáóäîâè, äî ïåðåîñìèñëåííÿ âñüîãî, ùî áóëî íàêîïè÷åíå, ð³øó÷å ³ ç íåâ³äîìîþ äîñ³ çàòÿò³ñòþ ïðîñòÿãàº ðóêó äî ì³öíî¿ ñò³íè, ÿêà ñòî¿òü ïåðåä íèì, ùîá ñêîëèõíóòè,
à ÿêùî çíàäîáèòüñÿ, òî é çðóéíóâàòè ¿¿.
ß, ïðîñòèé áåäó¿í, ùî ¿çäèâ íà â³ñëþêó òà áîñîí³æ ïàñ ê³ç, ïðîæèâ æèòòÿ
ñåðåä òàêèõ ñàìèõ ïðîñòèõ ëþäåé, âðó÷àþ âàì ñâîþ ìàëåíüêó Çåëåíó êíèãó, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç òðüîõ ÷àñòèí òà º ñõîæîþ íà ñòÿã ²ñóñà, ñêðèæàë³ Ìîéñåÿ
òà êîðîòêó ïðîïîâ³äü òîãî, õòî ¿õàâ íà âåðáëþä³.
Òó, ÿêó ÿ íàïèñàâ, ñèäÿ÷è â ïàëàòö³, ÿêà ñòàëà â³äîìîþ íà âåñü ñâ³ò
ï³ñëÿ òîãî, ÿê ¿¿ àòàêóâàëè 170 ë³òàê³â, ùî ï³ääàëè ¿¿ áîìáàðäóâàííþ, àáè
ñïàëèòè ðóêîïèñíó ÷åðíåòêó ìîº¿ Çåëåíî¿ êíèãè. ß ïðîæèâ ðîêè â ïóñòåë³
ñåðåä ¿¿ áåçëþäíèõ òà áåçêðàéí³õ ïðîñòîð³â ï³ä â³äêðèòèì íåáîì, íà çåìë³,
óêðèò³é íåáåñíîþ ñèííþ. Ñüîãîäí³ ÿ áà÷ó, ÿê ñâ³ò ïåðåæèâàº âåëèêó ïîë³òè÷íó, åêîíîì³÷íó ³ ñîö³àëüíó êðèçó. ß ç³áðàâ ïîâ÷àëüí³ ³ñòîð³¿, ïðèêàçêè, ÿ âèâ÷èâ ³ñòîð³þ. ß çáàãíóâ, ùî Çåëåíà êíèãà, ñèìâîë îñòàòî÷íîãî çâ³ëüíåííÿ
â³ä íàñèëüñòâà òà åêñïëóàòàö³¿, äîñÿãíåííÿ ñâîáîäè é ùàñòÿ, âæå ñòâîðåíà
ëþäñòâîì. Ìåí³ â³äêðèëîñÿ, ùî ìåòîþ ëþäåé º ùàñòÿ. Ùî ùàñòÿ – öå îá³öÿíèé ÷è âòðà÷åíèé ðàé. Øëÿõ äî íüîãî – ñâîáîäà. Òîé, õòî ÷îãîñü ïîòðåáóº, íå º â³ëüíèì, â³í – ðàá ñâî¿õ ïîòðåá. Òîé, õòî ÷îãîñü ïîòðåáóº, íå
ìîæå áóòè ùàñëèâèì, àäæå â³í íå º â³ëüíèì. Çà ñâîáîäó ïîòð³áíî ïîñò³éíî
áîðîòèñÿ, ùîá çáåðåãòè ¿¿; ó öüîìó é ïîëÿãàº ðàä³ñòü ïðàö³.
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Äåìîêðàò³ÿ âêëþ÷àº äâà ñëîâà – íàðîä òà êð³ñëà. Âîíà îçíà÷àº âëàäó
íàðîäó. Âëàäà, êð³ì íàðîäó, º ïðåäñòàâíèöòâî ÷è îï³êóíñòâî. Ïðåäñòàâíèöòâî – öå îìàíà, äî ÿêî¿ âäàþòüñÿ ïðàâèòåë³. Íàðîäó ³ ëèøå íàðîäó ïîâèíí³
íàëåæàòè ¿õí³ êð³ñëà. Ìè æèâåìî â åïîõó ìàñ, ùî ïðàãíóòü çàòâåðäèòèñÿ
ïðè âëàä³. Êîæíà ëþäèíà ïðàãíå äî âëàäè. ×àñ, â³äì³ðåíèé Àëëàõîì äëÿ
âëàäè îäíîãî ïðàâèòåëÿ, ìèíóâ. Çàâåðøèâñÿ é ïåð³îä, êîëè íàðîä îáèðàâ
òîãî, õòî íèì ïðàâèòü. Íàñòàâ åòàï íàðîäíîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Àëå ÿê çä³éñíèòè éîãî? Ó öüîìó é ïîëÿãàº ³ñòîðè÷íå ïèòàííÿ, â³äïîâ³äü íà ÿêå ì³ñòèòüñÿ â Çåëåí³é êíèç³: ñòâîðåííÿì íàðîäíèõ êîíãðåñ³â òà êîì³òåò³â. Íåìàº äåìîêðàò³¿ áåç íàðîäíèõ êîíãðåñ³â, êîíãðåñè òà êîì³òåòè ïîâèíí³ ³ñíóâàòè óñþäè. Òàê, ï³ñëÿ åïîõè ðåñïóáë³ê íàñòàâ ÷àñ äæàìàõ³ð³¿, åïîõè, êîëè êîæåí ³
óïðàâëÿº, ³ ïðàâèòü. Íàñòàëà åïîõà ïåðåáóäîâè, åïîõà âñåñâ³òíüî¿ òåîð³¿,
åïîõà çåëåíî¿ êíèãè.
Ðåâîëþö³îíåðè, ÿê³ ñïðèéíÿëè òåîð³þ Êàðëà Ìàðêñà, íå³ìóùîãî ìèñëèòåëÿ ç ÷óæî¿ êðà¿íè, ç ³íøîþ ðåë³ã³ºþ, òîãî, õòî ðîçìîâëÿâ ³íøîþ ìîâîþ, –
ïðèìêíóëè äî íå¿ ç ïî÷óòò³â ôàíàòèçìó, àëå â³ðÿ÷è â òå, ùî âîíà º íàóêîâîþ. Ñüîãîäí³ âîíè ñïðèéìàþòü ³äå¿ ïåðåáóäîâè òà Çåëåíî¿ êíèãè òîìó, ùî
ö³ ³äå¿ ïðîïîíóþòü íàóêîâî îá´ðóíòîâàíèé âèõ³ä ç ïîëåì³êè ì³æ ïîïåðåäí³ìè â÷åííÿìè òà ò³º¿ êðèçè, ùî âîíè ïåðåæèâàþòü çàðàç.
Ïåðåáóäîâà, çàñíîâàíà íà ïåðåáóäîâ³ äóìêè, º ºäèíèì øëÿõîì äî Òðåòüî¿ Âñåñâ³òíüî¿ òåîð³¿, âèêëàäåíî¿ â Çåëåí³é êíèç³, äî ñòâîðåííÿ äæàìàõ³ð³¿ –
ñóñï³ëüñòâà, ÿêå âò³ëþº ìð³þ ïðî êîìóí³çì, áåçâëàääÿ, Ì³ñòî Ñîíöÿ. Ëþäè
ñòâîðèëè Çåëåíó êíèãó ñâî¿ìè ìð³ÿìè, ïî÷óòòÿìè, ñïðàâàìè, ñâîºþ æåðòîâí³ñòþ. Âîíè øóêàëè øëÿõ äî ùàñòÿ â ñâîáîä³, äî çâ³ëüíåííÿ ñâî¿õ ïîòðåá
â³ä äèêòàòó ³íøèõ. Îñòàòî÷íå ð³øåííÿ ïîëÿãàº â òîìó, ùî íàéìàí³ ïðàö³âíèêè ñòàþòü ïàðòíåðàìè, ÿê³ ñàì³ âèðîáëÿþòü òà ñïîæèâàþòü ïëîäè ñâîº¿ ïðàö³.
Ó òîìó, ùîá æèòëî íàëåæàëî òîìó, õòî â íüîìó ìåøêàº.
Çåëåíà êíèãà, ñòâîðåíà ëþäüìè, æèëà ó ðîçñèïó ïî÷óòò³â, ìð³é, òàê ñàìî,
ÿê Êîðàí áóâ òàêèì æå ðîçñèïîì ³äåé, íàêðåñëåíèõ íà ëèñò³ äåðåâà, ê³ñòêàõ,
øê³ð³ òà ç³áðàíèõ õàë³ôîì îìàðîì. Âîíà º ïîá³äíîþ Òîð³, çàïèñàí³é íà äîøêàõ.
ß ëèøå ç³áðàâ öåé áåçñìåðòíèé ðîçñèï, îá’ºäíàâøè ¿õ ó òðüîõ ãëàâàõ
Êíèãè, çåëåíèé êîë³ð ÿêî¿ º êîëüîðîì âåñíè, êîëüîðîì íàðîäó, êîëüîðîì
ðîçâèòêó, êîëüîðîì ðàþ.
Äæåðåëî: Êàääàôè Ì. Çåëåíàÿ êíèãà [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] /
Ïîëèòèêà, ñàéò Ãðèãîðèÿ Áåëîíó÷êèíà. – Ðåæèì äîñòóïà :
http://www.cityline.ru/politika/text/zelkniga.html – Çàãë. ñ ýêðàíà.

Щодо Іраку, то там у 1968 році до влади прийшов С. Ху
сейн, який згодом став Генеральним секретарем партії іслам
ського соціалістичного відродження (BAAS). Значною мірою
його режим нагадував сталінську модель соціалізму: керівна
роль однієї партії, одноосібне лідерство диктатора та культ
його особи, терор лідера проти найближчих сподвижників та
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всіх верств населення, прагнення підмінити традиційну релігію
(іслам) ідеологією (ісламським соціалізмом).
Держава демократичного соціалізму. Для демократичного
соціалізму характерні такі ознаки:
1) у його межах забезпечується всебічний розвиток особистості
кожного члена суспільства з тим обмеженням, що матері
альні та духовні блага між працівниками, трудовими колек
тивами та територіальними громадами розподіляються з ура
хуванням реальних, суспільно визнаних результатів їх праці;
2) виробництво, засноване на приватній, колективній та зага
льнодержавній власності. Останнє передається в безстроко
ве повне господарське ведення трудовим колективам держа
вних підприємств;
3) за планомірного регулювального, головним чином законода
вчого та економічного, впливу держави, яка гарантує реалі
зацію загальних і перспективних інтересів суспільства, здій
снюється конкурентне товарне виробництво, реальна ефек
тивність якого (так само, як і розмір винагороди за працю)
визначається ринком;
4) загальне життя організується соціальноправовою державою
на засадах розгорнутої політичної демократії, зокрема:
 прийняття рішення більшістю з повагою до інтересів ме
ншості;
 відповідальності держави перед громадянином та гро
мадянина перед державою;
 поділу влади;
 багатопартійній системі.
У 1989 році на XVIII конгресі Соціалістичного інтернаціона
лу принципи демократичного соціалізму значно розширилися
внаслідок визнання необхідності вирішення глобальних проблем
сучасності: забезпечення миру та міжнародної безпеки, покра
щення відносин між Сходом і Заходом, ліквідація колоніалізму
та расизму, створення нового міжнародного економічного поряд
ку, збереження навколишнього природного середовища тощо.
Особлива увага на конгресі приділялася здійсненню врегульова
ного розвитку економічної демократії з урахуванням специфіки
тієї чи іншої країни. Крім того, наголошувалося значення “де
мократичного та соціального контролю” над розвитком економі
ки, роль якої зростає в умовах глобалізації. При цьому такий
контроль можуть здійснювати не тільки держава, а й громадсько
політичні об’єднання.
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На державу та громадські організації покладалася відпові
дальність за забезпечення захисту соціальних і суспільних інте
ресів трудящих. Політична ж демократія передбачала реаліза
цію політичних прав і свобод (свободи слова, думки, освіти, ор
ганізацій та релігії), а також свободу вибору між різними полі
тичними альтернативами тощо. Розвиток демократичного соціа
лізму передбачав забезпечення соціальними правами трудового
народу, підвищення його матеріального та культурного рівня.
Ідеї демократичного соціалізму досить ефективно були реа
лізовані в Швеції у межах так званого “шведського соціалізму”.
Першочерговим завданням цієї моделі було обмеження приват
ного прибутку за допомогою розробленої системи оподаткуван
ня. Це дозволяло владі:
1) значно покращити становище в соціальній сфері і, насампе
ред, у сфері освіти та охорони здоров’я;
2) забезпечити необхідні умови створення для людей рівних
стартових можливостей, що не залежать від походження та
умов життя.
Успіху “шведської моделі” сприяли:
1) політика нейтралітету;
2) відсутність в недалекій історії Швеції руйнівних війн;
3) стабільність політичної ситуації;
4) тривале правління соціалдемократії.
Держава національного соціалізму. Національний соціалізм
дещо відрізнявся від інтернаціонального.
Як відомо, національний варіант соціалізму було реалізова
но в Німеччині у 1933–1945 роках.
Існує принаймні три варіанти національного соціалізму. Пер
ший з них озвучив один із перших лідерів НСДАП Г. Штрассер.
Зокрема, він вважав, що соціалістичні гасла є закликом не до
класу пролетарів (робочого класу), а до пролетарських націй, що
пригноблюються іншими націями. До таких наційпролетарів він
відносив Німеччину. Другий варіант національного соціалізму
перекликається з першим. Його озвучив майбутній спадкоємець
А. Гітлера – доктор Й. Гебельс. Він вважав, що соціалістичні гас
ла слід застосовувати не до всіх німців, а лише до тих, хто меш
кає в пролетарських районах Півночі Німеччини. Південь же
Німеччини (у тому числі Баварія, де мешкав А. Гітлер) не є про
летарським, адже там значний вплив селянських та бюргерсь
ких верств населення. Саме тому на Півдні Німеччини не слід
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будувати соціалізм. І, нарешті, третій варіант було озвучено са
мим А. Гітлером. Він вважав, що соціалізм означає відповідаль
ність усієї структури (партії, суспільства, держави) в цілому за
індивіда, а націоналізм – відданість індивіда цьому цілому.
У націоналсоціалізмі ж поєднуються обидва елементи1. Саме гіт
лерівський варіант був реалізований у Німеччині.
Ставши рейхсканцлером, А. Гітлер поставив гарантом
стабільності державу. Дуже швидко після його приходу до вла
ди від економічного безладу та злидарства в Німеччині зали
шилися лише спогади. У перші ж роки перебування А. Гітлера
при владі безробіття різко пішло на спад, стабілізувалася гро
шова система.
Цілеспрямована політика сприяння материнству і дитинст
ву виражалася в таких заходах, як шлюбна позичка, турбота про
вагітних, надання їм кращих санаторіїв у мальовничих куточ
ках Німеччини, створення груп підтримки жінок тощо. Націо
налсоціалізм у Німеччині вперше в історії людства розпочав
масову боротьбу з курінням, адже німецькі лікарі довели шкід
ливі властивості нікотину.
Але за цю ідилію доводилося платити всім, і насамперед –
німецькому капіталові, національним королям індустрії, на
ціональним олігархам. У Німеччині з’явився аналог радянсь
кого Держплану чи Вищої ради народного господарства, який
називався Генеральною радою німецької економіки і складав
ся з 17 найвідоміших представників провідних економічних
галузей.
Гітлер силоміць запровадив класовий мир між працею і ка
піталом, між роботодавцем і робітником. В ім’я усієї нації націо
налсоціалісти різко обмежили капітал у його економічному его
їзмі та правах і, не вагаючись, підпорядкували його можливості
загальним інтересам суспільства. Натомість вони гарантували
капіталістам класовий мир і спокій, а робітникам (за їх сумир
ність, сумління і працю) – високі плату й стандарти споживан
ня, медичне обслуговування, соціальний захист та право на без
перешкодне здобуття протягом усього життя такої освіти і в та
кому обсязі (і все це за рахунок держави), якої той чи інший інди
від бажав.
1
Про погляди Г. Штрасера, Й. Геббельса та А. Гітлера на проблеми національно
го соціалізму докладніше див.: Збітнєв Ю. Німецький експеримент / Ю. Збігнев //
ПерехідIV. – 2000. – № 2 (4). – С. 117–119.
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В умовах націоналсоціалістичної Німеччини було реалізова
но ідеї як соціалізму (без руйнування основ господарського
та культурного життя нації досягнуті справедливе виробництво
і перерозподіл матеріальних благ за допомогою того, що націо
налсоціалісти відібрали частину багатств капіталістів на опла
ту праці робітників і службовців) та націоналізму (партнерство
всередині нації шляхом співпраці всіх верств на загальнонарод
ний інтерес).
Проте агресивна зовнішня політика Німеччини призвела до
Другої світової війни, яка закінчилася поразкою національного
соціалізму.
Радянська держава. Ради, що виникли у 1905 році, стали тією
основою, яка згодом дозволила створити радянську державу.
Республіка Рад становила собою різновид республіки соціа
лістичного типу, форму багатонаціональної держави, що була ор
ганізована на принципах соціалістичної федерації.
Найважливішим принципом організації й діяльності Рад була
неодмінна постійна і вирішальна участь мас в управлінні спра
вами держави. При цьому ради давали можливість поєднати еле
менти парламентаризму (зокрема, такої його характерної риси,
як представництво) та прямої демократії, об’єднати законодав
чу діяльність із виконанням законів в особі виборних представ
ників народу. Ради не лише ухвалювали закони, а й безпосеред
ньо втілювали їх у життя й контролювали їх виконання. У Радах
поєднувалися ознаки державної та громадської організацій,
автономія у вирішенні місцевих питань.
Найважливіша ознака радянської форми соціалістичної дер
жави полягала в тому, що всі ланки Рад народних депутатів (від
Верховної Ради СРСР до сільських Рад народних депутатів) яв
ляли собою єдину систему органів державної влади. Виконавчі
ж органи (від рад міністрів до виконкомів) вважалися не органа
ми державної влади, а органами державного управління. Вони
формально формувалися саме Радами народних депутатів.
Радянська державна влада будувалася на засадах демократич%
ного централізму.
При вирішенні національного питання радянська держава
спиралася на ідеї радянського федералізму, який проповідував
право націй на самовизначення. Це призвело до появи в рамках
СРСР п’ятнадцяти союзних республік. Інші ж нації реалізували
зазначене право у формі національнотериторіальних автономій:
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республік (ЧеченоІнгуська Автономна Радянська соціалістична
республіка), областей (Єврейська автономна область) та округів
(КоміПерм’яцький автономний округ).
Проте слід мати на увазі, що керівною і спрямовуючою си
лою радянського суспільства визнавалася Комуністична партія
Радянського Союзу. Це було закріплено в ст. 6 Конституції СРСР.
Наявність такої правлячої партії зумовила існування в СРСР
однопартійної системи. При цьому партійний апарат керував си
стемою Рад, а відсутність альтернативи при виборах не дозволя
ла радянським громадянам повною мірою реалізувати демокра
тичний потенціал Рад народних депутатів.
У своєму розвитку радянська держава пройшла низку етапів.
Існує принаймні кілька підходів до її періодизації. Так,
з позицій розширення соціалізму виділяють:
1) період існування соціалізму в одній країні;
2) період існування соціалізму у двох країнах – СРСР та Мон
голії;
3) період існування соціалізму на євразійському континенті;
4) період існування світової системи соціалізму (після приєд
нання до радянського блоку Куби).
З погляду розвитку соціалізму безпосередньо в СРСР розріз
няють такі етапи, як:
1) перехідний період від капіталізму до соціалізму;
2) період перемоги соціалізму;
3) період розвиненого соціалізму.
У перехідний період виборча система спиралася на цензове
(виборчих прав були позбавлені багато представників дворянст
ва, інтелігенції, священнослужителів тощо), ступінчасте (існу
ючі Вищі з’їзди Рад (наприклад, Всесоюзні з’їзди Рад), що фор
мувалися з представників нижчих (наприклад, республікан
ських) з’їздів Рад), та відкрите виборче право. Усе це було закріп
лено в рамках Конституцій 1918 та 1924 років.
Період перемоги соціалізму в Конституції СРСР 1936 року
закріпив загальне, пряме і таємне виборче право.
Перші два етапи були періодами так званої диктатури проле
таріату.
Період же розвиненого соціалізму закріпив у Конституції
СРСР 1977 року так звану загальнонародну державу.
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Ïðèêëàä 15.2
É. Ñòàë³í ïðî ï³äâèùåííÿ ñîö³àë³ñòè÷íî¿ êîëãîñïíî¿ âëàñíîñò³ äî ð³âíÿ ñîö³àë³ñòè÷íî¿ çàãàëüíîíàðîäíî¿ âëàñíîñò³
ßê îñíîâíèé çàõ³ä äëÿ òàêîãî ï³äâèùåííÿ êîëãîñïíî¿ âëàñíîñò³ òîâàðèø³ Ñàí³íà ³ Âåíæåð ïðîïîíóþòü: ïðîäàòè ó âëàñí³ñòü êîëãîñïàì îñíîâí³
çíàðÿääÿ âèðîáíèöòâà, çîñåðåäæåí³ â ìàøèííî-òðàêòîðíèõ ñòàíö³ÿõ, ðîçâàíòàæèòè òàêèì ÷èíîì äåðæàâó â³ä êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü ó ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî ³ äîáèòèñÿ òîãî, ùîá ñàì³ êîëãîñïè íåñëè íà ñîá³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ï³äòðèìêó ³ ðîçâèòîê ìàøèííî-òðàêòîðíèõ ñòàíö³é. Âîíè ãîâîðÿòü:
“Áóëî á íåïðàâèëüíî ââàæàòè, ùî êîëãîñïí³ âêëàäåííÿ ïîâèíí³ áóäóòü
ãîëîâíèì ÷èíîì ïðÿìóâàòè íà ïîòðåáè êóëüòóðè êîëãîñïíîãî ñåëà, à íà ïîòðåáè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà, ÿê ³ ðàí³øå, îñíîâíó ìàñó âêëàäåíü ïîâèííà áóäå çä³éñíþâàòè äåðæàâà. À ÷è íå êðàùå áóäå çâ³ëüíèòè äåðæàâó â³ä öüîãî òÿãàðÿ, çâàæàþ÷è íà ïîâíó çäàòí³ñòü êîëãîñï³â ïðèéíÿòè öåé
òÿãàð ö³ëêîì íà ñåáå. Ó äåðæàâè çíàéäåòüñÿ íåìàëî ïîä³â äëÿ âêëàäåííÿ
ñâî¿õ çàñîá³â â ö³ëÿõ ñòâîðåííÿ â êðà¿í³ äîñòàòêó ïðåäìåò³â ñïîæèâàííÿ”.
Äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ ö³º¿ ïðîïîçèö³¿ àâòîðè âèñóâàþòü ê³ëüêà äîâîä³â.
Ïî-ïåðøå. Ïîñèëàþ÷èñü íà ñëîâà Ñòàë³íà ïðî òå, ùî çàñîáè âèðîáíèöòâà íå ïðîäàþòüñÿ íàâ³òü êîëãîñïàì, àâòîðè ïðîïîçèö³¿ ñòàâëÿòü ï³ä ñóìí³â öå ïîëîæåííÿ Ñòàë³íà, çàÿâëÿþ÷è, ùî äåðæàâà âñå æ ïðîäàº çàñîáè
âèðîáíèöòâà êîëãîñïàì, òàê³ çàñîáè âèðîáíèöòâà, ÿê äð³áíèé ³íâåíòàð, íà
çðàçîê ê³ñ ³ ñåðï³â, äð³áíèõ äâèãóí³â ³ òàê äàë³. Âîíè ââàæàþòü, ùî ÿêùî
äåðæàâà ïðîäàº êîëãîñïàì ö³ çàñîáè âèðîáíèöòâà, òî âîíî ìîãëî á ïðîäàòè ¿ì ³ âñ³ ³íø³ çàñîáè âèðîáíèöòâà íà çðàçîê ìàøèí ÌÒÑ.
Öåé äîâ³ä íåñïðîìîæíèé. Çâè÷àéíî, äåðæàâà ïðîäàº êîëãîñïàì äð³áíèé ³íâåíòàð, ÿê öå ââàæàºòüñÿ çà Ñòàòóòîì ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ àðò³ë³ ³
çà Êîíñòèòóö³ºþ. Àëå ÷è ìîæíà ñòàâèòè íàð³âí³ äð³áíèé ³íâåíòàð ³ òàê³ îñíîâí³ çàñîáè âèðîáíèöòâà â ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³, ÿê ìàøèíè ÌÒÑ, àáî,
ñêàæ³ìî, çåìëÿ, ÿêà òåæ º îäíèì ç îñíîâíèõ çàñîá³â âèðîáíèöòâà â ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³. Çâ³ñíî, ùî íå ìîæíà. Íå ìîæíà, îñê³ëüêè äð³áíèé ³íâåíòàð æîäíîþ ì³ðîþ íå âèð³øóº äîëþ êîëãîñïíîãî âèðîáíèöòâà, òîä³ ÿê òàê³
çàñîáè âèðîáíèöòâà, ÿê ìàøèíè ÌÒÑ ³ çåìëÿ, ö³ëêîì âèð³øóþòü äîëþ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà â ñó÷àñíèõ óìîâàõ.
Íåâàæêî çðîçóì³òè, êîëè Ñòàë³í ãîâîðèâ ïðî òå, ùî çàñîáè âèðîáíèöòâà íå ïðîäàþòüñÿ êîëãîñïàì, â³í ìàâ íà óâàç³ íå äð³áíèé ³íâåíòàð, à îñíîâí³ çàñîáè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà: ìàøèíè ÌÒÑ, çåìëÿ.
Àâòîðè ãðàþòü ñëîâàìè “çàñîáè âèðîáíèöòâà” ³ çì³øóþòü äâ³ ð³çí³ ðå÷³, íå
ïîì³÷àþ÷è, ùî âîíè ñïëîõóâàëè.
Ïî-äðóãå. Òîâàðèø³ Ñàí³íà ³ Âåíæåð ïîñèëàþòüñÿ äàë³ íà òå, ùî â ïåð³îä ïî÷àòêó ìàñîâîãî êîëãîñïíîãî ðóõó – â ê³íö³ 1929 ³ íà ïî÷àòêó 1930 ðîê³â
ÖÊ ÂÊÏ(á) ñàì ñòîÿâ çà òå, ùîá ïåðåäàòè ó âëàñí³ñòü êîëãîñïàì ìàøèííîòðàêòîðí³ ñòàíö³¿, âèìàãàþ÷è â³ä êîëãîñï³â ïîãàñèòè âàðò³ñòü ìàøèííî-òðàêòîðíèõ ñòàíö³é ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â. Âîíè ââàæàþòü, ùî õî÷à òîä³ öÿ ñïðàâà
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é ïðîâàëèëàñÿ, “çâàæàþ÷è íà á³äí³ñòü” êîëãîñï³â, àëå òåïåð, êîëè êîëãîñïè
ñòàëè áàãàòèìè, ìîæíà áóëî á ïîâåðíóòèñÿ äî ö³º¿ ïîë³òèêè – ïðîäàæó êîëãîñïàì ÌÒÑ.
Öåé àðãóìåíò òàêîæ íåñïðîìîæíèé. Ó ÖÊ ÂÊÏ(á) ä³éñíî áóëî ïðèéíÿòî
ð³øåííÿ ïðî ïðîäàæ ÌÒÑ êîëãîñïàì íà ïî÷àòêó 1930 ðîêó. Ð³øåííÿ öå áóëî
ïðèéíÿòå çà ïðîïîçèö³ºþ ãðóïè óäàðíèê³â-êîëãîñïíèê³â ó âèãëÿä³ äîñâ³äó, ó
âèãëÿä³ ïðîáè, ç òèì, ùîá íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ïîâåðíóòèñÿ äî öüîãî ïèòàííÿ ³ çíîâó éîãî ðîçãëÿíóòè. Ïðîòå ïåðøà æ ïåðåâ³ðêà ïîêàçàëà íåäîö³ëüí³ñòü öüîãî ð³øåííÿ, ³ ÷åðåç ê³ëüêà ì³ñÿö³â, à ñàìå íàïðèê³íö³ 1930 ðîêó,
ð³øåííÿ áóëî ñêàñîâàíî.
Ïîäàëüøå çðîñòàííÿ êîëãîñïíîãî ðóõó ³ ðîçâèòîê êîëãîñïíîãî áóä³âíèöòâà îñòàòî÷íî ïåðåêîíàëè ÿê êîëãîñïíèê³â, òàê ³ êåð³âíèõ ïðàö³âíèê³â, ùî
çîñåðåäæåííÿ îñíîâíèõ çíàðÿäü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà â
ðóêàõ äåðæàâè, ó ðóêàõ ìàøèííî-òðàêòîðíèõ ñòàíö³é º ºäèíèì çàñîáîì çàáåçïå÷åííÿ âèñîêèõ òåìï³â çðîñòàííÿ êîëãîñïíîãî âèðîáíèöòâà.
Ìè âñ³ ðàä³ºìî êîëîñàëüíîìó çðîñòàííþ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà íàøî¿ êðà¿íè, çðîñòàííþ çåðíîâîãî âèðîáíèöòâà, âèðîáíèöòâà áàâîâíè, ëüîíó, áóðÿêó ³ ò. ä. Äå äæåðåëî öüîãî çðîñòàííÿ? Äæåðåëî öüîãî
çðîñòàííÿ â ñó÷àñí³é òåõí³ö³, â ñó÷àñíèõ ìàøèíàõ, ùî îáñëóãîâóþòü óñ³ ö³
ãàëóç³ âèðîáíèöòâà. Ñïðàâà òóò íå ëèøå â òåõí³ö³ âçàãàë³, à â òîìó, ùî òåõí³êà íå ìîæå ñòîÿòè íà îäíîìó ì³ñö³, âîíà ïîâèííà âåñü ÷àñ óäîñêîíàëþâàòèñÿ, çàñòàð³ëà òåõí³êà ïîâèííà âèâîäèòèñÿ ç áóä ³ çàì³íþâàòèñÿ íîâîþ, à
íîâà – íîâ³òíüîþ. Áåç öüîãî íåìèñëèìèé ïîñòóïàëüíèé õ³ä íàøîãî ñîö³àë³ñòè÷íîãî çåìëåðîáñòâà, íåìèñëèì³ í³ âåëèê³ óðîæà¿, í³ äîñòàòîê ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ïðîäóêò³â. Àëå ùî îçíà÷àº âèâåñòè ç áóä ñîòí³ òèñÿ÷ êîë³ñíèõ
òðàêòîð³â ³ çàì³íèòè ¿õ ãóñåíè÷íèìè, çàì³íèòè äåñÿòêè òèñÿ÷ çàñòàð³ëèõ êîìáàéí³â íîâèìè, ñòâîðèòè íîâ³ ìàøèíè, ñêàæ³ìî, äëÿ òåõí³÷íèõ êóëüòóð? Öå
îçíà÷àº çàçíàâàòè ì³ëüÿðäíèõ âèòðàò, ÿê³ ìîæóòü îêóïèòèñÿ ëèøå ÷åðåç
6–8 ðîê³â. ×è ìîæóòü ï³äíÿòè ö³ âèòðàòè íàø³ êîëãîñïè, ÿêùî íàâ³òü âîíè º
ì³ëüéîíåðàìè? Í³, íå ìîæóòü, îñê³ëüêè âîíè íå ñïðîìîæí³ âçÿòè íà ñåáå
ì³ëüÿðäí³ âèòðàòè, ÿê³ ìîæóòü îêóïèòèñÿ ëèøå ÷åðåç 6–8 ðîê³â. Ö³ âèòðàòè
ìîæå âçÿòè íà ñåáå ëèøå äåðæàâà, áî âîíà ³ ëèøå âîíà ìîæå ïåðåéíÿòè íà
ñåáå çáèòêè â³ä âèâîäó ç áóä ñòàðèõ ìàøèí ³ çàì³íè ¿õ íîâèìè, áî âîíî ³
ñàìå âîíî ìîæå çàçíàâàòè öèõ çáèòê³â ïðîòÿãîì 6–8 ðîê³â ç òèì, ùîá ï³ñëÿ
çàê³í÷åííÿ öüîãî òåðì³íó â³äøêîäóâàòè âèðîáëåí³ âèòðàòè.
Ùî îçíà÷àº ï³ñëÿ âñüîãî öüîãî âèìàãàòè ïðîäàæó ÌÒÑ ó âëàñí³ñòü êîëãîñïàì? Öå îçíà÷àº âãíàòè ó âåëèê³ çáèòêè ³ ðîçîðèòè êîëãîñïè, ï³ä³ðâàòè ìåõàí³çàö³þ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ïîíèçèòè òåìïè êîëãîñïíîãî âèðîáíèöòâà.
Äæåðåëî: Ñòàëèí È. Â. Îòâåò òîâàðèùàì Ñàíèíîé À. Â. è Âåíæåðó Â. Ã. /
È. Â. Ñòàëèí // Ñòàëèí È. Â. Ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìû ñîöèàëèçìà â ÑÑÑÐ /
È. Â. Ñòàëèí // Ñòàëèí È. Â. Ñî÷èíåíèÿ â 16 ò. / È. Â. Ñòàëèí. –
Ì. : Ïðîãðåññ, 1997. – Ò. 16. – Ñ. 218–220.
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Проте існує ще кілька класифікацій періодизації радянської
держави. Так, залежно від політичного режиму, що існував у ній,
радянська держава пройшла такі етапи, як:
1) перехід від лібералізму до ідеократичного авторитаризму
(1917);
2) період ідеократичного авторитаризму (1918–1929);
3) перехід від ідеократичного авторитаризму до тоталітаризму
(1929–1934);
4) період тоталітаризму (1934–1953);
5) перехід від тоталітаризму до партійновождістського автори
таризму (1953–1957);
6) період партійновождістського авторитаризму (1957–1985);
7) перехід від партійновождістського авторитаризму до лібе
ралізму (1985–1987);
8) період лібералізму (1987–1990);
9) період боротьби авторитарних та ліберальних тенденцій роз
витку радянської держави (1990–1991).
Ïðèêëàä 15.3
Ïðî ïðè÷èíè íåâäà÷³ ðàäÿíñüêî¿ ìîäåë³ ñîö³àë³çìó
Ï³äãîòîâêà ÑÐÑÐ äî â³éíè âèìàãàëà çàë³çíî¿ äèñöèïë³íè. Òóò íå áóëî
÷àñó äëÿ äèñêóñ³¿ òà îïîçèö³¿. Ïîòð³áíî áóëî âñòèãíóòè çáóäóâàòè é ïðîìèñëîâ³ñòü, é çáðîéí³ ñèëè, ÿê³ ùå ó 1929 ðîö³ áóëè íåáîºçäàòíèìè ³ ìîãëè
âèòðèìàòè ç³òêíåííÿ ³ç ñóïðîòèâíèêîì ìàêñèìóì ìàñøòàáó Ïîëüù³. Òîìó
Ñòàë³í æîðñòîêî ïðèäóøóâàâ íåçãîäíèõ, âèìàãàâ ïîðÿäêó òà âèêîíàííÿ íàêàç³â. ²íàêøå áóëî ïðîñòî íå âèæèòè.
Àëå öå æ ïîðîäæóâàëî ñìåðòåëüíå ïðîòèð³÷÷ÿ: ñàìå áóä³âíèöòâî íîâîãî ñóñï³ëüñòâà – ïåðøèìè ó ñâ³ò³! – âèìàãàëî ñâîáîäè äèñêóñ³¿, â³ëüíîãî
³íòåëåêòóàëüíîãî ïîøóêó. Àëå æîðñòêà àðì³éñüêà äèñöèïë³íà âñå æ òàêè
ïðèãíîáëþâàëà. ² â öüîìó ïîëÿãàëà òðàãåä³ÿ êðà¿íè: àáî äîïóñòèòè ñâîáîäó
äèñêóñ³é òà îïîçèö³¿, àëå âïàñòè ï³ä óäàðàìè ñèëüíîãî ñóïðîòèâíèêà ÷åðåç
äåê³ëüêà ðîê³â, àáî âèñòîÿòè ó â³éí³, àëå âòðàòèòè ñâîáîäó ïîøóêó.
ÑÐÑÐ íå çóì³â âèð³øèòè ö³º¿ ïðîáëåìè. Õî÷à Ñòàë³í ³ íàìàãàâñÿ çðîáèòè öå, íàïðèê³íö³ ñâîãî æèòòÿ ðîçïî÷àâøè äèñêóñ³þ ïðî ìàéáóòíº Ñîþçó,
íàïèñàâøè ïðåêðàñíó ðîáîòó «Åêîíîì³÷í³ ïðîáëåìè ñîö³àë³çìó», äå, âëàñíå êàæó÷è, é âèñóíóâ ³äåþ êðà¿íè-âèñîêîòåõíîëîã³÷íî¿ êîðïîðàö³¿. Îäíàê áóëî
âæå ï³çíî: ïðèéøîâ ñòðàõ. Ñòðàõ ïåðåä äîíîñàìè òà òàáîðàìè çà íåáëàãîíàä³éí³ñòü. Çàë³çíà äèñöèïë³íà çàáåçïå÷èëà ïåðåìîãó â 1945-ìó, àëå ïðèäóøèëà ³íòåëåêò íàö³¿. ßê ÿ íå ïîâàæàþ Éîñèïà Â³ññàð³îíîâè÷à, àëå ïîâèíåí âèçíàòè öåé ã³ðêèé ôàêò. Àí³ çà Õðóùîâà, àí³ çà Áðåæíºâà òàêèõ äèñêóñ³é-ïîøóê³â íå âåëîñÿ – óñå çàì³íèâ ³ìïîðò çàõ³äíèõ òåîð³é, âîðîæèõ ÑÐÑÐ.
Ôðîíäåðè ñòàâàëè “àíòèñîâºò÷èêàìè”. À â ³äåîëîã³¿ òà ô³ëîñîô³¿ öàðþâàëà
ìåðòâà, êàçåííî-íóäîòíà, çàñòèãëà ñóñëîâùèíà…
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Ìàðêñèñòñüêî-ëåí³íñüêà ³äåîëîã³ÿ ïåðåòâîðèëàñÿ íà äîãìó. Âîíà âæå
íå â³äïîâ³äàëà àí³ äóõó ÷àñó, àí³ éîãî âèêëèêàì. Ó îìåðòâ³ëó äîãìó ïåðåñòàëè â³ðèòè – ó òîìó ÷èñë³ é ñàì³ êîìóí³ñòè. À ðóéíóâàííÿ â³ðè â ³äåþ òà
ñï³ëüíó ñïðàâó íà ¿¿ îñíîâ³ çðóéíóâàëî é êðà¿íó: àäæå ÑÐÑÐ – ³äåîêðàò³ÿ.
Íà ì³ñöå ñâ³òëî¿ ³äå¿ òà ñï³ëüíî¿ ñïðàâè ïðèéøëè íåíàæåðëèâ³ñòü, æóâàëüí³
ðåôëåêñè íèæ÷î¿ ðàñè, äèê³ çàáîáîíè òà ïå÷åðíèé íàö³îíàë³çì…
Ç ö³ºþ ïðè÷èíîþ ò³ñíî ïîâ’ÿçàíà äðóãà – çàãíèâàííÿ ïàðò³¿. Ó ÑÐÑÐ
³ñíóâàëî äâà óïðàâë³íñüêèõ àïàðàòè – äåðæàâíèé òà ïàðò³éíèé. Ïàðò³ÿ äóáëþâàëà äåðæàâó: ó ÖÊ áóëè íàâ³òü ãàëóçåâ³ â³ää³ëè – íàïðèêëàä, âàæêî¿
ïðîìèñëîâîñò³, ëåãêî¿, ìàøèíîáóäóâàííÿ òîùî. Òå ñàìå äóáëþâàííÿ áóëî
é íà ì³ñöÿõ: ì³ñüêðàäà òà ì³ñüêâèêîíêîì – ³ ì³ñüêèé êîì³òåò ïàðò³¿, ÿê íà
ì³ñòî. ×è îáëàñíà ðàäà, îáëâèêîíêîì (àäì³í³ñòðàö³ÿ) – ³ îáêîì ÊÏÐÑ.
Íà÷åáòî çà óïðàâë³ííÿ êðà¿íîþ â³äïîâ³äàëè äåðæàâí³ îðãàíè, àëå íàñïðàâä³ ¿õ ÷àñòî ï³äì³íÿëè ïàðò³éí³ ñòðóêòóðè, ÿê³ ìàëè âëàäó, àëå ïðè öüîìó
áóëè ïðàêòè÷íî ïîçáàâëåí³ áóäü-ÿêî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Âðåøò³-ðåøò ïàðò³ÿ
ñòàëà ðîçêëàäàòèñÿ, äî íå¿ ïîòÿãíóëèñÿ ³ñòîòè íèæ÷î¿ ðàñè: ùîá ñèòíî ¿ñòè,
áðàòè õàáàð³, ïåðåòâîðþâàòè âëàäó íà ìàòåð³àëüí³ áëàãà, àëå íå ïðàöþâàòè.
Ñòàë³í, ðîçóì³þ÷è öþ íåáåçïåêó, ç ñåðåäèíè 1930-õ çä³éñíèâ ñïðîáó
âò³ëèòè â æèòòÿ ñâ³é ïëàí: óñóíóòè ïàðò³þ â³ä êåðìà áåçïîñåðåäíüîãî óïðàâë³ííÿ, çàëèøèâøè â ¿¿ ðóêàõ âèçíà÷åííÿ ö³ëåé, ³äåîëîã³þ òà ï³äãîòîâêó êàäð³â âèùîãî ´àòóíêó. Ñàìå öå é êîøòóâàëî Éîñèïó Â³ññàð³îíîâè÷ó æèòòÿ.
Ï³ñëÿ íüîãî âñå ïîíåñëîñÿ äîðîãîþ ðîçêëàäàííÿ – ³ òàê àæ äî 1991 ðîêó.
Çàãíèâàííÿ ïàðò³¿ ðàçîì ³ç äîãìàòèçàö³ºþ ¿¿ â÷åííÿ ñòàëè íåáåçïå÷íîþ õâîðîáîþ êðà¿íè.
Ñàìå òîìó âæå ó 1950-ò³ ðîêè ÑÐÑÐ âòðà÷àº êóëüòóðíî-ñòèëüîâå ë³äåðñòâî. ßêùî íàñ ó òðèäöÿò³ íàñë³äóâàëè, òî ïîò³ì Çàõ³ä ðîçïî÷èíàº âäàëó
åêñïàíñ³þ êóëüòóðíèõ êîä³â. Ïîÿâà ñòèëÿã áóëà ïåðøîþ ïîðàçêîþ, çàâäàíîþ íàì íà öüîìó ôðîíò³. Ïîò³ì áóëè áèòíèêè, ðîê-í-ðîëüùèêè, á³òëîìàíè,
õ³ï³ – ³ äàë³ çà ñïèñêîì. Ñòâîðèòè ñâî¿ ìîëîä³æí³ ñòèë³, ìîäè òà ìóçèêó ÑÐÑÐ
íå çì³ã. Íå ç’ÿâèëîñÿ ÿêèõîñü «òàíê³ñò³â» ÷è «ãàãàð³íö³â». Àáî «àíäðîìåäÿí». Â àðõ³òåêòóð³, çà÷³ñêàõ, äèçàéí³ ÑÐÑÐ ñòàâ ïðîñòî ñë³äóâàòè çà ÑØÀ
òà ªâðîïîþ. Òå ñàìå – ³ â ô³ëîñîô³¿. Íó à â³ä óñüîãî öüîãî äî ðîç÷àðóâàííÿ
â óñüîìó íàøîìó áóâ ëèøå îäèí êðîê. Ìåðòâà ³äåîëîã³ÿ òà ïðàâëÿ÷à ïàðò³ÿ,
ùî âæå âèðîäèëàñÿ, ïðîñòî íå ìîãëè âèðîáèòè ñâîãî ñòèëþ æèòòÿ. Òóïî
ñë³äóþ÷è ô³ëîñîô³¿ «äîáðîáóòó», ïðàâëÿ÷³ âåðõè ÑÐÑÐ óïóñòèëè ðîçâèòîê
ñàìèõ ëþäåé.
Äîäàìî äî öüîãî â³äñóòí³ñòü ñèñòåìè ñïàðòàíñüêî¿ ï³äãîòîâêè åë³òè…, ³
îñü âàì ùå îäíà ïðè÷èíà âèðîäæåííÿ âëàäè çàìîæíèõ ó Ñîþç³.
Óñ³ ïðè÷èíè, ÿê áà÷èòå, ñêëàäàþòüñÿ òà ñèíåðãåòè÷íî ïîñèëþþòü îäíà
îäíó. ² ¿õ ñïèñîê ìîæíà ïðîäîâæèòè…
Çàáóäüòå, êîëè âàì ãîâîðÿòü ïðî òå, ùî ÑÐÑÐ ðóõíóâ âíàñë³äîê íåñòà÷³
ðåñóðñ³â, òåõíîëîã³¿ àáî ãîíêè îçáðîºíü. ² ãðîøåé, ³ ì³çê³â ç çîëîòèìè ðóêàìè, ³ ìîæëèâîñòåé âèðîáëÿòè íåâ³äâîðîòíó çáðîþ ó íàñ âèñòà÷àëî. ²íîä³
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íàâ³òü çàíàäòî. Ùå îäíà íàøà êîëîñàëüíà ñëàáê³ñòü ïðèõîâóâàëàñÿ ó ñôåð³
ìåòà³ñòîð³¿.
Ð³÷ ó òîìó, ùî Ðàäÿíñüêèé Ñîþç áóâ ó ÕÕ ñòîë³òò³ «ãîñòåì ç ìàéáóòíüîãî», ñïðîáîþ ñòâîðèòè ñîö³óì òðåòüîãî òèñÿ÷îë³òòÿ ó ìèíóëîìó ñòîë³òò³. ²íøîãî âèõîäó â ðîñ³ÿí ïðîñòî íå áóëî: áåç ðàäÿíñüêîãî ïðîåêòó ñòàðà êàï³òàë³ñòè÷íà Ðîñ³ÿ ïðîñòî á ðîçïàäàëàñÿ ³ çíèêàëà. Ñóïåðå÷íîñò³ òà äèñïðîïîðö³¿
â ñóñï³ëüñòâ³, ùî íà òîé ÷àñ íàêîïèëèñÿ, ïåðåòâîðþâàëè Ðîñ³éñüêó ³ìïåð³þ
1910-õ ðîê³â íà ãîòîâèé âèáóõíóòè ïàðîâèé êîòåë.
Ðîñ³ÿíè îáìàíóëè äîëþ, êîëè íåéìîâ³ðíèì ñòðèáêîì óòåêëè â³ä íå¿ â
ìàéáóòíº. ÑÐÑÐ áàãàòî â ÷îìó âãàäàâ íàïåðåä ðåàë³¿ ÕÕ² ñòîë³òòÿ. Ìè áàãàòî ðå÷åé çðîáèëè ïåðøèìè â ³ñòîð³¿. Àìåðèêàíö³ òà ÿïîíö³ â÷èëèñÿ â íàñ
³íäèêàòèâíîãî ïëàíóâàííÿ. ÑØÀ Íîâîãî êóðñó â÷èëèñÿ ó íàñ âò³ëåííþ ãðàíä³îçíèõ ì³æãàëóçåâèõ ïðîåêò³â – ¿õíÿ Àäì³í³ñòðàö³ÿ äîëèíè ð³÷êè Òåííåññ³
íàäèõàëàñÿ Äí³ïðîãåñîì òà ïåðøîþ ï’ÿòèð³÷êîþ. ÑÐÑÐ çì³ã ñòâîðèòè íàéêðàùó ó ñâ³ò³ ñåðåäíþ øêîëó. Ìè äîäóìàëèñÿ (³ öÿ ³äåÿ îáãîâîðþºòüñÿ íà
Çàõîä³ ñüîãîäí³) äî ðîçä³ëó ãðîøåé íà ³íâåñòèö³éíî-ïðîìèñëîâ³ òà ñïîæèâ÷³.
Ìè ïåðøèìè ó ñâ³ò³ áóäóâàëè íàóêîãðàäè. Íàâ³òü ÿêùî âçÿòè íèí³øíþ àí³ìàö³þ â ï’ÿòèç³ðêîâèõ êóðîðòíèõ ãîòåëÿõ çà êîðäîíîì – öå æ ìîäåðí³çîâàí³
ìàñîâèêè-âèò³âíèêè ç ðàäÿíñüêèõ ñàíàòîð³¿â.
Àëå îñü ëèõî: äëÿ áóä³âíèöòâà òàêî¿ êðà¿íè – ñóñï³ëüñòâà ìàéáóòíüîãî ç
óñåá³÷íèì ðîçâèòêîì îñîáèñòîñò³ òà òâîð÷èõ ñèë ëþäèíè âèìàãàëèñÿ é íåîáõ³äí³ òåõíîëîã³¿. Íå òðàêòîðè-êåðîñèíêè, íå òîêàðí³ âåðñòàòè òà ïå÷³-äîìíè, íå Äí³ïðîãåñ òà Ìàãí³òêà, à ùîñü íàáàãàòî á³ëüø äîñêîíàëå. Äëÿ ïîâíîö³ííîãî æèòòÿ (³ ïîâíîãî ðîçêðèòòÿ ìîæëèâîñòåé ×åðâîíîãî ïðîåêòó) ÑÐÑÐ
áóëè ïîòð³áíèìè, íàïðèêëàä, ïîâí³ñòþ ðîáîòèçîâàíà ïðîìèñëîâ³ñòü, êîëè
ñòàþòü íåïîòð³áíèìè áàãàòîì³ëüéîíí³ àðì³¿ ðîá³òíèê³â òà ìåíåäæåð³â. Ïðîìèñëîâ³ñòü ãíó÷êà, òàêà, ùî ëåãêî ïåðåáóäîâóºòüñÿ, âèìàãàº ëèøå òâîðö³ââèíàõ³äíèê³â òà ³íæåíåð³â. Ïîòð³áí³ áóëè ãåííà ³íæåíåð³ÿ òà ²íòåðíåò, êîìï’þòåðè òà íàíîòåõíîëîã³¿, îïòîåëåêòðîí³êà òà îðãàí³çàö³éí³ êîìï’þòåðí³
òåõíîëîã³¿, ùî çäàòí³ ïîðîäæóâàòè äåðæàâó é êîðïîðàö³¿ ç ì³í³ìàëüíèì òà
«ïëîñêèì» (à íå ï³ðàì³äàëüíèì) áþðîêðàòè÷íèì àïàðàòîì. Îäíèì ñëîâîì,
ÑÐÑÐ ïîòðåáóâàâ òîãî, ùî äîëàëî á åêîíîì³êó ç ¿¿ äåô³öèòîì ðåñóðñ³â, çíèùóâàëî á ÷èíîâíèöòâî òà çíèæóâàëî á òîâàðíî-ãðîøîâ³ â³äíîñèíè. Áåçëþäíå
âèðîáíèöòâî íå äàâàëî ðîçïëîäèòèñÿ íåðîçóìíèì, íåðîçâèíåíèì «÷àñòêîâèì ëþäÿì» – ïðèäàòêàì äî ìàøèí òà êîíâåºð³â. Íàâïàêè, âåëè÷åçí³
ðåñóðñè éøëè á ó êîëîñàëüíó ñôåðó âèõîâàííÿ òà ï³äãîòîâêè ëþäåé íàéâèùîãî ´àòóíêó, ñèëüíèõ, òâîð÷èõ òà ðîçóìíèõ. Òåõíîëîã³¿ ìàéáóòíüîãî çàáåçïå÷óâàëè á ïðè öüîìó ãîëîâí³ æèòòºâ³ áëàãà äëÿ âñ³õ ³ ç ì³çåðíèìè âèòðàòàìè ðåñóðñ³â: æèòëî, åíåðã³þ, õàð÷óâàííÿ, îäÿã. Ïðè÷îìó íàéâèùî¿ ÿêîñò³.
Áóäèíêè – ³íäèâ³äóàëüí³, ¿æó – ÷èñòó é çäîðîâó. Ìåäèöèíó – ôóòóðèñòè÷íó,
«çäðàâîðîçâèâàëüíó». À ðîçâèíåíà êîìï’þòåðíà òåõí³êà, ³íôîðìàö³éí³ é
îðãàí³çàö³éí³ òåõíîëîã³¿ êîïàëè á ìîãèëó ÷èñëåíí³é áþðîêðàò³¿.
Àëå òàêèõ òåõíîëîã³é íå áóëî àí³ â 1917-ìó, àí³ â ÷àñè ñòàë³íñüêîãî ðèâêó. Àí³ íàáàãàòî ï³çí³øå. ÑÐÑÐ áóâ çìóøåíèé æèòè íà òåõíîëîã³÷í³é áàç³
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ìèíóëî¿ åïîõè. Ñàìå öå éîãî é çãóáèëî. Ñïî÷àòêó äîâåëîñÿ âäàâàòèñÿ äî
íàéæîðñòê³øèõ ìåòîä³â çàäëÿ ïîáóäîâè ³íäóñòð³¿ ð³âíÿ õî÷à á ÕÕ ñòîë³òòÿ,
ùî îáåðíóëîñÿ ìàñîâèì æåðòâàìè òà ïîÿâîþ ì³ëüéîí³â íåâäîâîëåíèõ. À
ïîò³ì, ùîá ï³äòðèìóâàòè ôóíêö³îíóâàííÿ é ðîçâèòîê ñòâîðåíî¿ ³íäóñòð³¿
Ôàáðè÷íèõ Òðóá, äîâåëîñÿ óòðèìóâàòè âåëè÷åçíó áþðîêðàò³þ òà àðì³¿ «÷àñòêîâèõ ëþäåé», íåãàðìîí³éíî ðîçâèíåíèõ òà ïðèì³òèâíèõ. ² ùå – äîïóñêàòè
òîâàðíî-ãðîøîâ³ â³äíîñèíè.
Ðîçðèâ ì³æ ïðîåêòîì òà íàÿâíèìè òåõíîëîã³ÿìè ñòàâ äëÿ íàñ ôàòàëüíèì. Áþðîêðàò³ÿ, ùî ðîçïëîäèëàñÿ, í³êóäè â ìàéáóòíº éòè íå áàæàëà. Ïîïåðøå, ¿é ó ãîëîâó ë³çëè äóìêè: «À ÷îìó öå ìè, ðàäÿíñüê³ íà÷àëüíèêè, çìóøåí³ æèòè òàê ñêðîìíî ïîð³âíÿíî ³ç çàõ³äíèìè òîï-ìåíåäæåðàìè òà âëàñíèêàìè êîìïàí³é? ×îìó çìóøåí³ çàäîâîëüíÿòèñÿ «Âîëãàìè» òà îäíîïîâåðõîâèìè äåðæàâíèìè äà÷àìè? Ìè õî÷åìî ¿çäèòè íà «Ìåðñåäåñàõ» ³ æèòè â
øèêàðíèõ îñîáíÿêàõ, ìàòè ðàõóíêè â øâåéöàðñüêèõ áàíêàõ òà çàãîðÿòè ï³ä
ïàëüìàìè!» Ïî-äðóãå, áþðîêðàò³ÿ ïðè âñüîìó öüîìó çàëèøàëàñÿ áþðîêðàò³ºþ, âïðàâíî ãàñÿ÷è íåáåçïå÷í³ äëÿ íå¿ íàïðÿìè â ðîçâèòêó ðàäÿíñüêèõ
òåõíîëîã³é. Óñå, ùî ìîãëî äàòè ÑÐÑÐ ä³éñíî äåøåâ³ é ÿê³ñí³ æèòòºâ³ áëàãà,
óñå, ùî ìîãëî çàì³íèòè ñòàð³ é âèòðàòí³ ãàëóç³ íà íåâåëèêå íàäåôåêòèâíå
âèðîáíèöòâî, ïðèäóøóâàëîñÿ. Íàðåøò³, òåõíîëîã³¿ ìàéáóòíüîãî çàãðîæóâàëè çðîáèòè áþðîêðàò³þ íåïîòð³áíîþ, âåëè ñïðàâó äî ¿¿ ðàäèêàëüíîãî ñêîðî÷åííÿ. À öüîãî äåðæ÷èíîâíèêè, îé, ÿê íå õîò³ëè! …×èíîâíèêè íà ïî÷àòêó
70-õ ïðèäóøèëè ðîçâèòîê â ÑÐÑÐ îðãàí³çàö³éíèõ òåõíîëîã³é, àíòèáþðîêðàòè÷íèõ çà ñâîºþ ñóòòþ…
Ã³ðêà ³ðîí³ÿ ³ñòîð³¿ ïîëÿãàº â òîìó, ùî ÑÐÑÐ âèÿâèâñÿ ïîâàëåíèì ïðàêòè÷íî íàïåðåäîäí³ ïîÿâè âñ³õ íåîáõ³äíèõ äëÿ éîãî ïîâíî¿ ïåðåìîãè òåõíîëîã³é ìàéáóòíüîãî!
Äæåðåëî: Êó÷åðåíêî Â. À. Íèçøàÿ ðàñà / Âëàäèìèð Êó÷åðåíêî. –
Ì. : ßóçà ; Ýêñìî, 2009. – Ñ. 402–408. – (Èñòîðè÷åñêèå ðàññëåäîâàíèÿ).

Держава народної демократії. На відміну від радянської дер
жави народнодемократична республіка, як правило, існувала у
формі багатопартійної політичної системи. Так, у Народній Рес
публіці Болгарії уряд, що був сформований Г. Димитровим у
1946, році включав, крім комуністів, ще й представників Болгар
ського землеробського народного союзу, союзу “Ланка”, соціал
демократичної та радикальної партій.
Проте багатопартійність не припускає можливості вільних
виборів. Більше того, селянські партії, що існували в Німець
кій Демократичній Республіці (сучасна східна Німеччина),
Польській Народній Республіці та Чехословацькій Соціалістич
ній Республіці (нині це – окремі держави Чехія та Словаччина),

Ãëàâà 15. Òèïîëîã³ÿ äåðæàâè: ôîðìàö³éíèé ï³äõ³ä
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обов’язково знаходилися під контролем пролетарських пар
тій: Соціалістичної Єдиної партії Німеччини, Польської
Об’єднаної робочої партії або Комуністичної партії Чехосло
ваччини.
Були й інші ознаки, що відрізняли країни народної демо
кратії від радянської держави. Так, народнодемократична рес
публіка використовувала деякі старі парламентарнодемокра
тичні форми (наприклад, президентську владу), змінюючи, по
суті, їхній зміст відповідно до комуністичної ідеології. Крім того,
у країнах народної демократії існували народні фронти – масові
суспільнополітичні організації, що об’єднували під керівницт
вом комуністів різні громадські організації (політичні партії,
профспілки, кооперативи тощо).
Історично народнодемократичні республіки також відрізня
лися від радянської держави. Ця різниця полягала насамперед у
методах здійснення державної влади та у формі організації ви
борчої системи. Так, у країнах народної демократії від початку
існувало загальне, пряме, рівне виборче право з використанням
таємного голосування. Проте це стосувалося, як правило, країн
європейського континенту. Крім того, насильницькі методи в на
роднодемократичних республіках, як правило, визначалися сту
пенем опору буржуазних верств населення соціалістичним пере
творенням.
І, нарешті, слід зазначити, що більшість країн народної де
мократії були унітарними державами. Федерації ж існували
лише в ЧССР та Соціалістичній Федеративній Республіці
Югославії. Саме тому в межах народнодемократичних респуб
лік національне питання вирішували в рамках національно
територіальної автономії. Так, у КНР існує автономний район
Тибету.
Проте відмінності в країнах народної демократії в жодному
разі не дозволяють стверджувати, що в них існував якийсь інший
різновид соціалізму, крім казарменого та інтернаціонального,
адже вони пройшли через диктатуру пролетаріату і використо
вували репресії проти супротивників режиму. Щодо інтернаціо
налізму, то він широко використовувався як обґрунтування при
душення опору соціалістичним перетворенням. Так сталося в
Угорщині у 1956 році та в ЧССР у 1968.
На сьогодні держави народної демократії існують в КНР, Кубі,
СРВ та деяких інших.
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Ïðèêëàä 15.4
Äåí Ñÿîï³í ïðî áóä³âíèöòâî ñîö³àë³çìó ç êèòàéñüêîþ ñïåöèô³êîþ
Ùî òàêå ñîö³àë³çì? Ùî òàêå ìàðêñèçì? Â³äíîñíî öüîãî â íàñ ðàí³øå
áóëî íå çîâñ³ì ÷³òêå óÿâëåííÿ. Ìàðêñèçì íàäàº íàéá³ëüøîãî çíà÷åííÿ ðîçâèòêó ïðîäóêòèâíèõ ñèë. Ùî îçíà÷àº êîìóí³çì, ïðî ÿêèé ìè ãîâîðèìî? Â³í
îçíà÷àº çä³éñíåííÿ ïðèíöèïó «â³ä êîæíîãî – çà çä³áíîñòÿìè, êîæíîìó – çà
ïîòðåáàìè». À äëÿ öüîãî ïîòð³áíî, ùîá ñóñï³ëüí³ ïðîäóêòèâí³ ñèëè ðîçâèâàëèñÿ âèñîêèìè òåìïàìè, ùîá áóâ äîñòàòîê ñóñï³ëüíèõ áëàã. Òîìó êîð³ííå
çàâäàííÿ â ïåð³îä ñîö³àë³çìó – ðîçâèòîê ïðîäóêòèâíèõ ñèë. Ïåðåâàãè ñîö³àë³ñòè÷íîãî ëàäó âèðàæàþòüñÿ ñàìå â òîìó, ùî ïðîäóêòèâí³ ñèëè ïðè íüîìó ðîçâèâàþòüñÿ á³ëüø øâèäêèìè, í³æ ïðè êàï³òàë³çì³, òåìïàìè. ßêùî ãîâîðèòè ïðî íàø³ íåäîë³êè â ðîêè ï³ñëÿ ñòâîðåííÿ ÊÍÐ, òî âîíè ïîëÿãàþòü ó
äåÿê³é íåäîîö³íö³ âàæëèâîñò³ ðîçâèòêó ïðîäóêòèâíèõ ñèë. Ñîö³àë³çì ïîêëèêàíèé ïîê³í÷èòè ç á³äí³ñòþ. Á³äí³ñòü – íå ñîö³àë³çì ³ òèì á³ëüøå íå êîìóí³çì. Ïåðåâàãè ñîö³àë³çìó ñàìå â òîìó ³ ïîëÿãàþòü, ùî â³í ïîñòóïîâî ðîçâèâàº ïðîäóêòèâí³ ñèëè, ïîñòóïîâî ïîêðàùóº ìàòåð³àëüíå é êóëüòóðíå æèòòÿ
íàðîäó. Ïåðåä íàìè ïîñòàº ïèòàííÿ: ÿêèì ÷èíîì çàáåçïå÷èòè ðîçâèòîê ïðîäóêòèâíèõ ñèë ³ ïîë³ïøåííÿ æèòòÿ íàðîäó ïðè íèí³øí³é â³äñòàëîñò³ Êèòàþ?
À öå çíîâó ïîâåðòàº äî ïèòàííÿ ïðî òå, ÿêîãî øëÿõó äîòðèìóâàòèñÿ – ñîö³àë³ñòè÷íîãî ÷è êàï³òàë³ñòè÷íîãî. Êàï³òàë³ñòè÷íèé øëÿõ äîçâîëèòü ðîçáàãàò³òè æìåíö³ ëþäåé, ùî ñêëàäàþòü ê³ëüêà â³äñîòê³â íàñåëåííÿ Êèòàþ, àëå â
æîäíîìó ðàç³ íå ðåøò³ 90 ç ëèøêîì â³äñîòê³â ëþäåé. Òîìó ìè ïîâèíí³ òâåðäî éòè øëÿõîì ñîö³àë³çìó. Çä³éñíåííÿ ñîö³àë³ñòè÷íîãî ðîçïîä³ëó çà ïðàöåþ íå ñïðè÷èíèòü ïîÿâó, ç îäíîãî áîêó, çàíàäòî áàãàòèõ, à ç ³íøîãî – çàíàäòî á³äíèõ ëþäåé. Òàêèì ÷èíîì, ïîëÿðèçàö³ÿ íå â³äáóäåòüñÿ â íàñ ³ ÷åðåç
20–30 ðîê³â ïðè ðîçâèíóòèõ ïðîäóêòèâíèõ ñèëàõ.
Äæåðåëî: Äåí Ñÿîï³í. Ïðî áóä³âíèöòâî ñîö³àë³çìó ç êèòàéñüêîþ
ñïåöèô³êîþ (÷åðâåíü 1984 ð.) / Äåí Ñÿîï³í // Ñåðã³é÷óê ². Ì. Êèòàé ó íîâ³
òà íîâ³òí³ ÷àñè : ïðàêòèêóì : íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê / ². Ì. Ñåðã³é÷óê ;
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Òèïîëîã³ÿ äåðæàâè: öèâ³ë³çàö³éíèé ï³äõ³ä
Держава західної цивілізації  Держава православнослов’янської
цивілізації  Тип держави в цивілізаціях Далекого Сходу  Тип держави
в релігійних цивілізаціях Азії  Тип держави в цивілізаціях Африки
й Латинської Америки  Цивілізаційний підхід до типології держави:
контекст прогресу

§ 1. Äåðæàâà çàõ³äíî¿ öèâ³ë³çàö³¿
Держава океанічної субцивілізації. Західна цивілізація склада
ється з двох субцивілізацій – океанічної та континентальної.
До держав океанічної західної субцивілізації належать США,
Великобританія, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Ірландія та
деякі інші країни.
Як відомо, усі ці країни утворилися на уламках Британської
колоніальної імперії. При цьому як одні країни (США) повністю
стали незалежними від британської корони, інші ж стали члена
ми Британської співдружності націй, тобто британськими домі
ніонами, що визнають британського монарха своїм главою дер
жави (Канада, Австралія, Нова Зеландія та ін.).
Характеризуючи тип держави в океанічній західній субциві
лізації, слід спиратися на структуру, яка пропонується в § 1 теми
“Тип держави: зміст, класифікація і структура”.
Так, аналізуючи державну владу, слід виявити спільні озна
ки державного режиму в країнах океанічної субцивілізації. Про
ведення політики рейганоміки в США та тетчеризму в Велико
британії було спрямовано на денаціоналізацію (приватизацію)
основних секторів економіки. Проте повернення до лібертарного
режиму не відбулося: держава за допомогою насамперед матері
альних чинників зуміла протидіяти свавіллю ринку і залишити
у своїх руках важелі управління економікою. Тобто, на нашу
думку, у країнах океанічної субцивілізації сьогодні домінує
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лібертарнобіхевіористичний режим, який поєднує в собі стиму
лювальні заходи держави з вільним приватним бізнесом, який
самостійно розпоряджається напрямами свого розвитку. Соці
альною основою державної влади служать ті верстви населення,
які підтримують державну політику. На нашу думку, це силь
ний середній клас та вищі верстви суспільства. Моральноідео
логічну основу державної влади становить уявлення суспільства
про владу як високоморальну. Це забезпечується насамперед до
мінуванням у цих країнах християнства протестантського напря
му (англіканство у Великобританії чи пресвітеріанство в США),
який робить людину вільною від держави і вимагає від держави
займатися виключно охороною суспільних відносин. Значна роль
демократичних традицій у державах океанічної субцивілізації
запобігає узурпації влади, а тому це суспільства з високим рів
нем довіри до держави. Отже, на нашу думку, держава океаніч
ного типу є легітимною.
Виходячи з цілей та завдань держави основною метою розви
тку зазначених типів держав є ідея прогресу. Ця ідея може опе
рувати як категорією прогресу за будьяку ціну (США), так і про
гресу, який не знищує самих основ цивілізації (Великобританія).
Для реалізації цієї ідеї держави наділяються відповідними зов
нішніми і внутрішніми функціями. Зазначені функції можуть
працювати лише за умови наявності певного механізму. Аналі
зуючи останній, можемо дійти висновку, що в більшості зазна
чених держав є низка спільних ознак:
1) існування двопалатного парламенту (парламент Велико
британії складається з палати лордів та палати общин; кон
грес США – з палати представників і сенату; парламент Ав
стралії – з палати представників і сенату; парламент Кана
ди – з палати громад і сенату);
2) сильна виконавча влади (президент США та його адмініст
рація або ж уряд Її Величності Королеви Великобританії на
чолі з прем’єрміністром);
3) особлива роль судової влади – суди мають право творити пра
вові норми в межах прецедентного права.
Існує певна відмінність у формі правління (республіка в США,
монархія у Великобританії, Австралії, Канаді) та у формі держав
нотериторіального устрою (унія у Великобританії, федерація в
США). Проте спільним залишається політичний режим у держа
вах океанічної субцивілізації – ліберальнодемократичний.
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Держава континентальної субцивілізації. До цієї субцивілі
зації належать країни континентальної Західної Європи, крім
Скандинавії: Франція, Італія, Іспанія, Португалія, Німеччина.
На відміну від океанічної держави континентальної захід
ної цивілізації характеризуються біхевіористичноконсервати
вним режимом, який оперує категорією не свободи, а порядку.
Особливо це видно на прикладі Німеччини, де досить сильною є
консервативна складова державного режиму. Щодо романських
країн (Франції, Італії, Іспанії та Португалії), то там більша ува
га зосереджена на біхевіористичній складовій. Соціальною осно
вою державної влади в країнах континентальної субцивілізації
також є сильний середній клас та вищі верстви суспільства. Мо
ральноідеологічна основа спирається на домінуюче в цих краї
нах християнство. Проте на відміну від океанічної субцивілізації
в умовах континентального типу держави ця основа спирається
як на католицьку релігію, так і на протестантство (кальвінізм і
лютеранство). Це наводить на думку, що світська (державна) і
духовна (релігійна) влада не збігаються, а церква повинна бути
відокремлена від держави. Більше того, іноді світська влада по
винна домінувати. Це виявляється, наприклад, у державній за
бороні певним чином проявляти зовні свою релігійну належність
у навчальних закладах. Крім того, на відміну від океанічного
типу держави в умовах континентального типу влада викликає
не повагу, а підозрілість. Це, у свою чергу, призводить до низь
кого рівня довіри народу до держави, а отже, й до її низької легі
тимності. Саме таке ставлення, на нашу думку, спричинює рево
люції, бунти й узурпації, а отже, і бурхливий, стрибкоподібний
розвиток європейського суспільства.
На відміну від океанічного типу держави, що ставить собі
за мету прогрес і розвиток на майбутнє, континентальний тип
сповідає культ минулого і культ предків. Саме це свого часу
зумовлювало численні реставрації (наприклад, реставрація
Бурбонів у Франції ХІХ і Іспанії ХХ ст.) та феномену вождів
націй (Шарль де Голль у Франції, А. Гітлер в Німеччині, Ф. Фран
ко в Іспанії, Б. Муссоліні в Італії та ін.), які уособлювали вож
дів минулого. На відміну від океанічної субцивілізації, де по
сади глави держави і глави уряду можуть об’єднуватися, су
часний механізм держави континентального типу завжди роз
діляє главу держави і главу уряду.
Залежно від форми правління може домінувати або глава
держави, або глава уряду. Так, в умовах парламентської форми
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правління (представницька монархія чи парламентська респуб
ліка) домінуючою посадою є глава уряду (Іспанія або Німеччи
на). В умовах же дуалістичної монархії (Монако) чи змішаної
республіки (Франція) домінуючим є глава держави.
Незважаючи на відмінність у формі правління і формі держав
нотериторіального устрою, сучасні держави континентального
типу належать до соціалдемократичного політичного режиму.

§ 2. Äåðæàâà ïðàâîñëàâíî-ñëîâ’ÿíñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿
Держава православноEруської субцивілізації. Православно
руська субцивілізація формувалася на основі визнання того фак
ту, що Росія виросла з православного ідеалу сприймати світ, як
його створив Бог, і розпізнавати у будьякому іноплеміннику об
раз Божий. При цьому саме руський народ брав на себе основну
ношу захисту держави та тягар витрат з приводу економічного
та культурного розвитку окраїн.
Держава цієї субцивілізації є складовою православнослов’ян
ської цивілізації, але уособлюється безпосередньо в російській
державності.
Російська цивілізація складалася за таких умов:
1) колосальний, малозаселений простір з нерозвиненими вна
слідок цього транспортними та інформаційними комуніка
ціями;
2) аграрноремісницьке виробництво, що було організовано так,
щоб забезпечувати реалізацію військової та державної могут
ності, необхідної для відсічі як кочівників Сходу, так і осі
лих германських племен Заходу;
3) постійне розширення території як умова військового манев
ру та чинника для екстенсивного сільського господарства;
4) деспотична форма організації влади, що спиралася на могут
ню, але малокваліфіковану бюрократію;
5) низький рівень та дуже повільний темп розвитку технології,
яка лише забезпечувала певний прожитковий мінімум та вій
ськову міць;
6) свавілля влади як визнана форма управління особою, що за
безпечує досягнення цілей деспотичної системи.
Російська держава історично виникла і розвивалася як русь%
ка держава, національним стрижнем якої був руський народ.
Саме руський народ, що завжди об’єднував багатонаціональні

Ãëàâà 16. Òèïîëîã³ÿ äåðæàâè: öèâ³ë³çàö³éíèé ï³äõ³ä

295

країни, був носієм традицій сильної, активно функціонуючої дер
жави. Саме руський народ традиційно був в історії російської
держави тим чинником, який об’єднує всі народи, стабілізує та
зміцнює державу.
Значну роль у формуванні російської державності відігра
вало запозичене у 988 році у Візантії християнство. Воно най
більше відповідало укладу селянської общини, де інтереси сус
пільства завжди ставилися вище інтересів окремо взятої люди
ни. З розколом християнства на католицьке в Римі і православ
не у Візантії Русь залишилася під впливом останньої. Після па
діння ж Константинополя вона підхопила стяг православної
віри, оголосивши себе Третім Римом, і очолила православну ци
вілізацію.
Сьогодні Росія належить до проміжних цивілізацій, тобто
таких, де культурні традиції Заходу і Сходу поєднуються неор
ганічно і суперечливо. При цьому на різних етапах розвитку ро
сійської державності західні та східні цінності чергуються у сво
єму домінуванні, породжуючи розриви, революції та відсутність
поступовості в еволюції держави.
Поняття “держави” для людини, яка народилася в Росії, озна
чає не просто сукупність державних органів та установ, що ма
ють у своєму розпорядженні низку повноважень, а дещо більше.
Це той стрижень, який тривалий час об’єднував велику кількість
мов, культур, релігій, звичаїв та народів на території Євразії. І
якщо для західної цивілізації характерним було прагнення об
межити державний вплив унаслідок його насильницького, при
мусового характеру, то для православноруської субцивілізації
сильна держава була метою, сенсом, життям та об’єднуючим на
чалом. Це було пов’язано насамперед з тим, що лише сильна дер
жава була здатна забезпечити цілісність та єдність суспільства,
гарантувати необхідний порядок, захистити країну від зовніш
ніх посягань.
Така держава спиралася на культуру суспільства та панівну в
ньому систему цінностей. Серед них слід відзначити такі ознаки:
1) духовність (на противагу матеріальним цінностям) – праг
нення до вищих духовних цінностей, до абсолюту;
2) общинність – відсутність протиріч між суспільством і дер
жавою;
3) соборність – повновладдя більшості;
4) державність – ратна служба державі, прагнення захистити
її суверенітет;
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5) патріотизм;
6) соціальна справедливість;
7) патерналізм – виражається в ідеї про непогрішимість носія
верховної влади, його обожнення й одночасно в необмежено
му свавіллі, безправ’ї та рабській психології підданих, запе
реченні свободи і демократії.

Патерналізм породжений віковою монархією та самодер
жавством і виражав прагнення людей до держави як доброго
батька, що піклується про своїх дітей, тобто підданих.
Державний патерналізм пов’язаний з особливим сприйнят
тям російського лідера (царя, президента тощо). Такий лідер по
винен бути сам собі опозиціонером, щоб відповідати народному
духу. Каяття лідерів викликає розчулення народних мас. При
цьому народ то возвеличує “доброго царя”, то критикує “царя
поганого”, охоче вірячи в “підміни царів” і допомагаючи різним
самозванцям. До речі, останні прагнуть не лише отримати полі
тичну владу, а й довести свою легітимність в очах народу.
Держава західноправославної субцивілізації. До цієї субци
вілізації відносять Литву, Білорусь, Україну, Молдову, Румунію,
Болгарію, Грецію, Югославію, Польщу та Словаччину.
Більшість країн цієї субцивілізації відмовилися від бороть
би за власну незалежність і вибрали шлях адаптації до політич
них умов, що безперервно змінювалися. Основною умовою при
цьому залишалося невтручання влади у внутрішні взаємовідно
сини між різними групами населення та забезпечення автономії
останніх. При цьому для них абсолютно не важливим є той факт,
що статус еліти цих країн буде набагато нижчим, ніж статус елі
ти панівної країни. У результаті того, що найкращі представни
ки цих еліт залишали свої країни, останні ставали соціально не
повноцінними. Вони мали дефіцит як аристократичної (Греція),
так і буржуазної (Польща) еліт. Іноді ж бувало так, що в країні
не було ні аристократичної, ні буржуазної еліти. Саме такою була
Україна. В усіх країнах західноправославної субцивілізації існу
вали династичні кризи та розриви еліт. І на відміну від Західної
Європи та Росії, де такі кризи були подолані шляхом формуван
ня нових еліт, розриви еліт у зазначеній субцивілізації тривали
досить довго, а місце національної еліти займала еліта країни
завойовниці.
Однак вважати, що зазначені країни були колоніями, було
б не зовсім правильно, адже дуже часто представники західно
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православної субцивілізаційної еліти досягали високого стано
вища в системі органів державної влади країнипатрона. Як при
клад, можна навести відомих українців Ф. Прокоповича (був осо
бистим другом Петра І та оберпрокурором Священного Синоду в
Російській імперії, фактично головним ідеологом Російської
імперії), О. Безбородка (був канцлером Російської імперії за ча
сів Катерини ІІ. Під час виконання ним своїх обов’язків Росія
перетворилася на провідну країну світу) та ін.
Унаслідок відомого консерватизму еліти країн західноправо
славної субцивілізації домінуючим державним режимом є кон
сервативний. Соціальну основу державної влади становлять
верстви суспільства, зайняті у видобувних секторах економіки,
і насамперед у сільському господарстві. Саме тому в політичній
сфері найбільшим впливом користується еліта, що представляє
інтереси сільської буржуазії, селянства, провінційної інтелі
генції, дрібного духовенства та маргінальних верств міського на
селення. Моральноідеологічною основою державної влади є пев
ний релігійний світогляд, який, як правило, спирається на пра
вославне християнство. Навіть католицтво Польщі дозволило
зберегти полякам свою самоідентичність у Німеччині та Росії,
проте не змусило їх спрямовувати свої зусилля на вирішення жит
тєвих проблем. Це католицтво, по суті, є більш близьким до пра
вослав’я з його жертовністю та спрямованістю не на земні спра
ви, а на небесні.
Держави західноправославної субцивілізації за мету свого
функціонування ставлять вирішення конкретних справ, тактич
них завдань, не замислюючись над стратегічним розвитком.
Хоча в минулому в цих країнах існували монархії (Болгарія,
Греція), проте зараз домінуючою формою правління є республі
ка. За формою державнотериторіального устрою майже всі ці
держави є унітарними. Політичний режим, зазвичай, є соціал
демократичним.

§ 3. Òèï äåðæàâè â öèâ³ë³çàö³ÿõ Äàëåêîãî Ñõîäó
Держава конфуціаноEкитайської цивілізації. Конфуціанокитай
ська цивілізація об’єднує такі країни, як КНР (Китайська
Народна Республіка), Республіку Китай (Тайвань), КНДР (Корей
ська НародноДемократична Республіка), Республіку Корея
(Південна Корея), В’єтнам, Сінгапур тощо.
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Державний режим у цих країнах є відверто біхевіористичним,
а державна влада – легітимною. Соціальну основу державної вла
ди становлять ті верстви суспільства, що підтримують державу.
Держава ж захищає власного виробника, а тому утворює потуж
ну економічну основу своєї влади.
Моральноідеологічна основа державної влади спирається на
ідеологію конфуціанства.
Основною метою сучасного Китаю та країн, що належать до
конфуціанокитайської цивілізації, є модернізація країни та пе
ретворення її на економічнопроцвітаючу і водночас стабільну
державу. Для цього, наприклад, китайці запозичують собі най
кращі економічні та технологічні досягнення інших цивілізацій,
відкидаючи при цьому все зайве.
Це запозичення, як відомо, пройшло три етапи. Перший з
них пов’язаний з ім’ям доктора Сунь Ятсена, який запозичив
ідею поділу влади Ш. Монтеск’є на законодавчу, виконавчу та
судову гілки.
Другий етап пов’язаний з іменем Мао Цзедуна, який наголо
шував на тому, що слід використовувати стародавність на благо
сучасності1.
І, нарешті, третій етап пов’язаний з діяльністю “батька ки
тайських реформ” Ден Сяопіна, який розробив принципи китай
ського шляху до соціалізму, що стали основними завданнями роз
витку держави:
1) орієнтація на національні традиції та особливості Китаю при
будівництві соціалізму;
2) боротьба з догматизмом: практика – критерій істини;
3) першочергова увага розвитку науки і техніки;
4) орієнтація на тривалий характер суспільних реформ (що по
в’язано з економічною відсталістю країни);
5) особливий акцент на розвитку економіки та виробничих сил;
6) використання ринкової економіки в умовах існування за
гальних соціалістичних принципів управління;
7) створення спеціальних економічних зон як засобу залучен
ня іноземного капіталу та передових технологій;
8) принцип політичної відкритості до зовнішнього світу2.

1
Див.: Василенко И. А. Политическая глобалистика : учебное пособие /
И. А. Василенко. – М. : Логос, 2000. – С. 102. – (Учебник для ХХI века).
2
Там само.
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Для реалізації зазначеної мети і завдань Китай наділяє свою
державу відповідними функціями, а для реалізації останніх фор
мує відповідний механізм. Так, для вирішення третього завдан
ня в КНР створено Комісію КНР з приводу науки, техніки та обо
ронної промисловості, яка займається пошуком і впровадженням
новітніх технологій у китайську економіку.
Ïðèêëàä 16.1
Ì. Êàëàøíèêîâ ïðî êèòàéñüêó öèâ³ë³çàö³þ
Êèòàé – öå äóæå ñêëàäíà ñèñòåìà, ùî º íàáàãàòî ì³öí³øîþ òà ñò³éê³øîþ, í³æ Ðàäÿíñüêèé Ñîþç. Öÿ ³ìïåð³ÿ ñêëàäàºòüñÿ íå ëèøå ç äåðæàâè –
ó í³é º é ìîãóòíÿ ä³àñïîðà, ùóïàëüö³ ÿêî¿ ïîøèðþþòüñÿ íà á³ëüøó ÷àñòèíó
ñâ³òó, ³ òàºìí³ îðãàí³çàö³¿, ùî íà â³äì³íó â³ä äåðæàâè äóìàþòü íàñàìïåðåä
ïðî ìàéáóòíº, í³æ ïðî ñüîãîäåííÿ. Ó Êèòà¿ ³ñíóº ³ ïðàâëÿ÷à ïàðò³ÿ, ÿêà çàïîçè÷èëà ñîá³ äîñâ³ä íå ëèøå òîòàë³òàðíèõ ìàøèí ÕÕ ñòîë³òòÿ, à é òèñÿ÷îë³òí³é äîñâ³ä âëàäàð³â Ï³äíåáåñíî¿. Êèòàé íå ìîæíà ââàæàòè äåðæàâîþ â çàõ³äíîìó, íàäòî ïðèì³òèâíîìó ðîçóì³íí³ öüîãî ñëîâà. Ó Êèòà¿ ïîºäíóþòüñÿ ðå÷³
òà ÿâèùà, ïîºäíàííÿ ÿêèõ çäàòíå çâåñòè ç ðîçóìó áóäü-êîãî ç Çàõîäó.
Äæåðåëî: Êàëàøíèêîâ Ì. Âïåð¸ä â ÑÑÑÐ-2 / Ìàêñèì Êàëàøíèêîâ. –
Ì. : ßóçà, Ýêñìî, 2003. – Ñ. 97. –
(Âåëèêèå ïðîòèâîñòîÿíèÿ) (Ïóòü Ðîññèè).

Сучасний державний механізм КНР складається з органів за
конодавчої (Всекитайські збори народних представників), вико
навчої (Державної ради) влади. Є в Китаї і глава держави – Голова
КНР. Проте Китай знає й такі гілки влади, як контрольну (сьо
годні це – влада Комуністичної партії Китаю) та екзаменаційну.
Останні дві гілки влади вивів ще Сунь Ятсен, який, запозичив
ши ідею поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову, зро
зумів, що класичною тріадою державна влада не обмежується.
Саме тому він додав до них ще екзаменаційну та контрольну
владу1.
Екзаменаційна влада існувала в Китаї ще з часів Конфуція.
Вона традиційно відповідала за підготовку освічених, гідних та
патріотичних чиновників для всіх щаблів державної влади.
Це було пов’язано з тим, що в традиційному Китаї соціальне
самоствердження індивіда регламентувалося не стільки похо
дженням та рівнем багатства, скільки оцінкою рівня освіченості
1

Див.: Василенко И. А. Политическая глобалистика : учебное пособие /
И. А. Василенко. – М. : Логос, 2000. – С. 102. – (Учебник для ХХI века).
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та успіхами в кар’єрі. Це дозволяло Китаю полегшити соці
альну мобільність за допомогою системи іспитів, яка забез
печувала кожному здібному та амбіційному кандидату про
сування, приймаючи жорсткі правила гри, вивчаючи та ак
тивно розвиваючи нормативи офіційної доктрини, себто кон
фуціанства.
І хоча кар’єрне зростання можливе було ще трьома способа
ми: за прямою вказівкою імператора, за протекцією великих са
новників, за правом “тіні” (заслуг або родовитості предків); ос
новним для переважної більшості чиновників залишався шлях
через державні екзаменаційні іспити.
Сьогодні екзаменаційна влада існує у формі державної атес
тації службовців.
Формою правління в державах конфуціанокитайської циві
лізації є республіка. Форма державнотериторіального устрою –
унітарна держава, що має як простий (В’єтнам, обидві Кореї
тощо), так і складний (КНР) характер.
Політичним режимом країн зазначеної цивілізації є автори
тарний. Це виходить ще з раннього конфуціанства, адже сам
Конфуцій сказав: “Хай державець буде державцем, слуга – слу
гою, батько – батьком і син – сином”1. Упорядковане таким чи
ном суспільство має складатися з двох основних категорій – вер
хів та низів, тих, хто розмірковує та керує, і тих, хто працює і
кориться. Апологети конфуціанства були глибоко переконани
ми, що сам народ не розуміє власних інтересів і не здатен жити
без батьківського піклування конфуціанцівуправителів. Одні
єю з найважливіших складових соціального порядку Конфуцій
вважав сувору покору старшим. Будьхто зі старших: батько, чи
новник, цар – є незаперечним авторитетом для молодшого, під
леглого, підданого. Сліпа покора його волі, слову чи бажанню стає
елементарною нормою для молодших та підлеглих як у межах
держави, так і в межах родини, клану, корпорації. Не випадко
во, що сам Конфуцій називав державу великою родиною, а роди
ну – малою державою.

1

Конфуций. Луньюй / Конфуций ; [пер. с древнекит. И. И. Семененко] // Конфуций.
Уроки мудрости : сочинения. – М. : ЭКСМОПресс ; Х. : Фолио, 2002. – С. 77. –
(Серия «Антология мысли»).
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Ïðèêëàä 16.2
Ë³ Êóàí Þ ïðî ïîäîëàííÿ êîðóïö³¿ â Ñ³íãàïóð³
Çàõ³äí³ ë³áåðàëè äîâîäèëè, ùî àáñîëþòíî â³ëüíà ïðåñà âèñòàâèòü êîðóïö³þ íà ñâ³òëî ïðîæåêòîð³â ³ çðîáèòü óðÿä ÷èñòèì òà ÷åñíèì. Ïðîòå é äîñ³
â³ëüíà òà íåçàëåæíà ïðåñà â ²íä³¿, íà Ô³ë³ïï³íàõ, â Òà¿ëàíä³, íà Òàéâàí³, ó
Ï³âäåíí³é Êîðå¿ òà ßïîí³¿ íå çìîãëà çóïèíèòè êîðóïö³¿, ùî ïîøèðèëàñÿ òà
ãëèáîêî âêîðåíèëàñÿ â öèõ êðà¿íàõ. Íàéÿñêðàâ³øèì ïðèêëàäîì òîãî, ÿê â³ëüí³
çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ñòàþòü ÷àñòèíîþ êîðóìïîâàíî¿ ñèñòåìè, çáóäîâàíî¿ ¿õí³ì âëàñíèêîì, º âèïàäîê ç êîëèøí³ì ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì ²òàë³¿ Ñ³ëüâ³î Áåðëóñêîí³ (Silvio Berlusconi). (Ïðèì. ïåð.: Ó òðàâí³ 2001 ðîêó Ñ³ëüâ³î
Áåðëóñêîí³ áóëî çíîâó îáðàíî ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì ²òàë³¿). Â³í º âëàñíèêîì
âåëèêî¿ ìåðåæ³ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, àëå ïðè öüîìó ñàì çíàõîäèâñÿ
ï³ä ñë³äñòâîì ³ áóâ îáâèíóâà÷åíèé ó êîðóïö³¿ ùå äî òîãî, ÿê ñòàâ ïðåì’ºðì³í³ñòðîì.
Ç ³íøîãî áîêó, Ñ³íãàïóð ïðîäåìîíñòðóâàâ, ùî ñèñòåìà ÷èñòèõ, â³ëüíèõ
â³ä ãðîøåé âèáîð³â äîïîìàãàº çáåðåãòè ÷åñíèé óðÿä. Óðÿä Ñ³íãàïóðó çìîæå
çàëèøàòèñÿ ÷èñòèì ³ ÷åñíèì ëèøå â òîìó ðàç³, ÿêùî ÷åñí³ òà çä³áí³ ëþäè
áóäóòü ïðàãíóòè áîðîòèñÿ íà âèáîðàõ òà îá³éìàòè îô³ö³éí³ ïîñàäè. Äëÿ öüîãî
íåîáõ³äíî ïëàòèòè ¿ì çàðîá³òíó ïëàòó, ïðàêòè÷íî àíàëîã³÷íó ò³é, ÿêó ëþäèíà,
ÿêà º âò³ëåííÿì çä³áíîñòåé ³ ÷åñíîò, ìîãëà á çàðîáèòè, îá³éìàþ÷è ïîñàäó
óïðàâëÿþ÷îãî âåëèêîþ êîðïîðàö³ºþ, àáî çàéìàþ÷èñü ïðèâàòíîþ þðèäè÷íî¿
÷è ³íøîþ ïðîôåñ³éíîþ ïðàêòèêîþ. Ö³ ëþäè òàê óïðàâëÿëè åêîíîì³êîþ Ñ³íãàïóðó, ùî âîíà â ñåðåäíüîìó çðîñëà íà 8–9% íà ð³ê óïðîäîâæ îñòàíí³õ äâîõ
äåñÿòèë³òü, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî, çà äàíèìè Ñâ³òîâîãî áàíêó, ó 1995 ðîö³ Ñ³íãàïóð çà ð³âíåì ÂÍÏ íà äóøó íàñåëåííÿ ïîñ³â äåâ’ÿòå ì³ñöå ó ñâ³ò³.
Ó ïðåäñòàâíèê³â ïåðøîãî ïîêîë³ííÿ ë³äåð³â Ñ³íãàïóðó ÷åñí³ñòü áóëà çâè÷êîþ. Ìî¿ êîëåãè â³äêèíóëè á áóäü-ÿêó ñïðîáó ï³äêóïèòè ¿õ. Âîíè íàðàæàëè
ñâîº æèòòÿ íà íåáåçïåêó, çäîáóâàþ÷è âëàäó íå äëÿ òîãî, ùîá çáàãàòèòèñÿ, à
äëÿ òîãî, ùîá çì³íèòè ñóñï³ëüñòâî. Àëå â³äòâîðèòè öèõ ëþäåé áóëî íåìîæëèâî, òîìó ùî íå ìîæíà â³äíîâèòè ò³ óìîâè, çà ÿêèõ âîíè ñòàëè òàêèìè.
Íàø³ ïîñë³äîâíèêè ñòàâàëè ì³í³ñòðàìè, îáèðàþ÷è òàêó êàð’ºðó ç-ïîì³æ áàãàòüîõ ³íøèõ, ïðè÷îìó ðîáîòà â óðÿä³ íå áóëà íàéêðàùèì âèáîðîì. ßêùî
íåäîïëà÷óâàòè çä³áí³é ëþäèí³, ÿêà îá³éìàº ïîñàäó ì³í³ñòðà, òî âàæêî áóäå
÷åêàòè â³ä íå¿, ùîá âîíà ïðîïðàöþâàëà íà òàê³é ïîñàä³ òðèâàëèé ÷àñ, çàðîáëÿþ÷è ëèøå ÷àñòèíó òîãî, ùî âîíà ìîãëà á çàðîáèòè ó ïðèâàòíîìó ñåêòîð³.
Íèçüêîîïëà÷óâàí³ ì³í³ñòðè òà äåðæàâí³ ñëóæáîâö³ çðóéíóâàëè íå îäèí àç³àòñüêèé óðÿä. Àäåêâàòíà âèíàãîðîäà º æèòòºâî íåîáõ³äíîþ äëÿ ï³äòðèìêè
÷åñíîñò³ òà ìîðàë³ ó ïîë³òè÷íèõ ë³äåð³â òà âèùèõ ïîñàäîâèõ îñ³á.
Äæåðåëî: Ëè Êóàí Þ. Ñèíãàïóðñêàÿ èñòîðèÿ: èç «òðåòüåãî ìèðà» –
â «ïåðâûé» [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. – Ðåæèì äîñòóïà :
http://lib.guru.ua/MEMUARY/SINGAPUR/singapur.txt.
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Держава буддійськояпонської цивілізації. Буддійськояпон
ська цивілізація уособлюється лише в Японії.
Характеризуючи державний режим цього типу, слід мати на
увазі, що здебільшого він є біхевіористичним. Соціальну основу
державної влади становлять верстви суспільства, які підтриму
ють державу, насамперед чиновництво. Унаслідок історичних пе
редумов у державі буддійськояпонської цивілізації склалася
система, яка охоплює кілька різновидів еліти. Це і промислові
кланиквайбацу, і правляча Ліберальнодемократична партія,
яка хоча й втратила абсолютну владу, проте ще залишається до
сить впливовою силою, і злочинні угруповання якудза тощо. Саме
тому держава буддійськояпонської цивілізації достатньо легі
тимна. Символом цієї держави є імператор. Моральноідеологіч
ною основою державної влади є синтоїзм (обожнення японського
імператора) та буддійські традиції. Саме останні підтримують та
зміцнюють в Японії етику мирського аскетизму, працелюбності,
бережливості, накопичення, повагу до старших, патерналізму та
відданості державі.
Для буддизму характерним було те, що він не проповідував
рецептів перетворення рукотворного світу. Соціальний і політич
ний світ для буддизму є кращим з усіх відомих світів. Людина ж
повинна або пристосуватися до них, або відійти в нірвану – віч
ний сон без сновидінь.
На відміну від конфуціанокитайського буддійськояпонсь
кий тип держави в часи свого формування орієнтувався не на осві
чене чиновництво, а на аристократію з її індивідуалізмом та во
льовими якостями – мужністю, рішучістю та відданістю князю
дайміо. По суті, чиновництво Японії, на відміну від китайсько
го, було не стільки професійнобюрократичним, скільки аристо
кратичним, і кодекс честі японських самураїв Бусідо був кодек
сом честі японських чиновників.
На сьогодні Японія переживає таку саму кризу, що й біль
шість індустріально розвинених країн. Саме тому вона ставить
собі за мету подальшу демократизацію політичної і правової
систем.
Для досягнення цієї мети їй слід виконати низку завдань:
1) переглянути роль кожної з палат свого парламенту: як пала
ти представників, так і палати радників;
2) реформувати порядок формування інституту прем’єрмініст
ра. Для цього, зокрема, пропонується як один із варіантів
всенародні вибори прем’єрміністра;
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3) регламентувати партійне життя на рівні Конституції внаслі
док того, що парламентська демократія неможлива без полі
тичних партій1.

Для виконання зазначених завдань держава наділяється від
повідними функціями і створює певний механізм.
Державний механізм Японії складається з державного апа
рату та відповідних державних установ. Державний апарат фор
мується з органів законодавчої (парламент), виконавчої (кабінет
міністрів) та судової (верховний суд) влади. Главою держави та
кож є імператор.
У Японії є сильною насамперед виконавча гілка влади, адже
саме чиновники винесли на собі хаос післявоєнного періоду. Зв’я
зок правлячої Християнськодемократичної партії з бюрократич
ною системою забезпечив згладження законодавчого процесу й
ефективну реалізацію партійного політичного курсу, що стало
передумовою швидкого економічного розвитку.
Формою правління в Японії є парламентарна монархія. За
формою державнотериторіального устрою вона є унітарною дер
жавою. У країні панує демократичний політичний режим.

§ 4. Òèï äåðæàâè â ðåë³ã³éíèõ öèâ³ë³çàö³ÿõ Àç³¿
Держава індуської цивілізації. Індуська цивілізація характерна
для таких країн, як Індія, Непал, ШріЛанка і за певних умов
М’янма.
Державний режим цих країн консервативний. Соціальна
основа державної влади спирається на кастовий устрій.
Система каст передбачає спеціалізацію та взаємозалежність
груп, що вона організовує, і становить собою ієрархію спадко
вих груп, що одночасно розрізняються та взаємодіють між собою
на основі трьох чинників:
1) градація статусів;
2) детальні правила, що повинні забезпечити їх поділ;
3) розподіл праці та взаємозв’язок.

1

Див.: Тамура С. Японська політична і правова системи / Сигенобу Тамура //
Європа, Японія, Україна: шляхи демократизації державноправових систем: ма
теріали міжнар. наук. конф. (Київ,17–20 жовтня 2000 р.) / Національна акаде
мія наук України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. – К. : Інт дер
жави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2000. – С. 47–48.
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Проте досить потужним є вплив національних буржуазій.
Так, в Індії підприємці розглядали Індійський національний
конгрес як основну силу, що здатна, з одного боку, забезпечити
політичну стабільність, а з іншого – впроваджувати у життя їх
основні економічні вимоги. Моральноідеологічна основа держав
ної влади базується на релігійній ідеології, основу якої станов
лять індуїзм та буддизм. При цьому індуїзм є релігією, яка спря
мована на підтримку існуючих у суспільстві традицій. Саме вна
слідок цього держава індуської цивілізації має традиційну легі
тимність, що базується на принципі: світ склався раз і назавж
ди, а тому слід виконувати приписи предків. Якщо ти воїн – вби
вай, якщо пастух – паси овець. Саме так утворюється система
каст, базовий принцип якої засновано на опозиції чисте/нечис
те. Ця опозиція підспудно розуміє ієрархію, яка є перевагою чис
того над нечистим і передбачає розподіл праці, оскільки чисті й
нечисті професії повинні бути розділеними.
Ïðèêëàä 16.3
Ë. Äþìîí ïðî òåîð³þ âàðí
Êð³ì ³ºðàðõ³¿ ÷èñòîãî/íå÷èñòîãî, â ²íä³¿ ³ñíóº é ³íøà ³ºðàðõ³ÿ, à ñàìå:
òðàäèö³éíà ãðàäàö³ÿ ÷îòèðüîõ âàðí, “êîëüîð³â”, àáî ñòàí³â, ó ðàìêàõ ÿêî¿
ðîçð³çíÿþòüñÿ ÷îòèðè êàòåãîð³¿: íàéâèùà – áðàõìàíè àáî æåðö³, ïîò³ì êøàòð³¿
àáî âî¿íè, ïîò³ì âàéø’¿, ùî â ñó÷àñíîìó ðîçóì³íí³ íàéâ³ðîã³äí³øå º òîðãîâöÿìè, ³, íàðåøò³, øóäðè, ñëóãè àáî á³äíÿêè. Íåîáõ³äíî áóëî á äîäàòè ÿê
ï’ÿòó êàòåãîð³þ êàòåãîð³þ íåäîòîðêàííèõ, ùî, îäíàê, íå âõîäÿòü äî êëàñè÷íî¿ êëàñèô³êàö³¿.
²ºðàðõ³ÿ ³ âëàäà. Ó ðåàëüí³é ãðàäàö³¿ ñòàòóñ³â âëàäà ïîñ³äàº ì³ñöå, ÿêå
òåîðåòè÷íà ³ºðàðõ³ÿ ÷èñòîãî/íå÷èñòîãî íå ïåðåäáà÷àº. Òàê, ó òîìó ðàç³, êîëè
öàð, ÿêèé âæèâàº â ¿æó ì’ÿñî, çíàõîäèòüñÿ íàáàãàòî âèùå, í³æ òîðãîâåöü ÷è
çåìëåðîá-âåãåòàð³àíåöü, ³ºðàðõ³ÿ º íå ëèøå äîäàòêîâîþ, à é îñïîðþºòüñÿ.
Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä àáî âèçíàòè, ùî ³äåîëîã³ÿ “íå ïðàöþº” â “ñåðåäèíí³é çîí³”
ùàáëÿ ñòàòóñ³â, àáî æ ïðèïóñòèòè âòðó÷àííÿ çîâí³øíüîãî ÷èííèêà, ùî ïîâèíåí óð³âíîâàæèòè ³ºðàðõ³þ ï³ñëÿ òîãî, ÿê âèçíà÷åí³ êðàéí³ ïîçèö³¿.
Ùîá ðîç³áðàòèñÿ â öüîìó, ñë³ä çâåðíóòèñÿ äî òåîð³¿ âàðí. Ó ìåæàõ ö³º¿
òåîð³¿ äâ³ ïåðø³ âàðíè ç ñàìîãî ïî÷àòêó ðîçãëÿäàëèñÿ ÿê “äâ³ ñèëè”, ÿê³, áóäó÷è ïîâ’ÿçàíèìè, ïîâèíí³ âîëîä³òè ñâ³òîì; âîíà äîçâîëÿº öàðåâ³ äîëó÷èòèñÿ ïåâíèì ÷èíîì äî âèùîãî ðàíãó, ÿêîìó â³í ñëóæèòü. Îòæå, âëàäà âð³âíîâàæóº ÷èñòîòó íà äðóãîðÿäíèõ ð³âíÿõ, çàëèøàþ÷èñü âîäíî÷àñ ï³äëåãëîþ
¿é íà âèùîìó ð³âí³ àáî íà ð³âí³ ö³ëîãî.
Äæåðåëî: Äþìîí Ë. Homo hierarchicus // Ñðàâíèòåëüíîå èçó÷åíèå
öèâèëèçàöèé : õðåñòîìàòèÿ : ó÷åá. ïîñîáèå / ñîñò. Á. Ñ. Åðàñîâ. –
Ì. : Àñïåêò Ïðåññ, 1999. – Ñ. 377.
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Крім того, моральноідеологічна основа державної влади по
лягає в припущенні, що для стабільності в державі насамперед
необхідний високий моральний рівень підданих та самого дер
жавця. При цьому найпершою чеснотою державця є здатність
правителя жити інтересами своїх підданих. При цьому, якщо цар
дійсно розуміє свої інтереси і хоче правити довго, йому слід дія
ти за принципами Артхашастри (Науки про політику): “Щастя
царя – у щасті підданих, у користі підданих – його користь. Ко
рисним для царя є не те, що йому приємно, а що приємно його
підданим – у тому користь царю”1. При цьому шлях для вдоско
налення держави індуська цивілізація вбачала не в удоскона
ленні зовнішніх форм, а через удосконалення самої людини.
За формою правління держави індуської цивілізації можуть
бути як монархіями (Непал до 2008 року), так і республіками (Індія,
М’янма, ШріЛанка). За формою державнотериторіального устрою
вони можуть бути як федераціями (Індія, М’янма), так і унітарни
ми державами (Непал, ШріЛанка). Проте політичний режим, що
існує в цих країнах, можна визначити як ліберальний, що тяжіє як
до демократії (Індія, Непал, ШріЛанка), так і до авторитаризму
(М’янма). Так, ліберальний режим в Індії ставить собі за мету по
м’якшити національні, кастові, релігійні та інші протиріччя, ней
тралізуючи при цьому різні прояви сепаратизму в суспільстві.
Держава ісламської цивілізації. Загалом ісламська цивілі
зація являє соболю єдність трьох складових – арабомовної, іра
номовної та тюркомовної частин населення світу, а також ще
трьох порівняно самостійних регіонів, що розташовані в Півден
ній та ПівденноСхідній Азії (Пакистан, Бангладеш, Індонезія,
Малайзія), Тропічній Африці (Еритрея і Сомалі, держави смуги
Сахеля та Судану тощо) та на Балканах (у межах розселення ал
банців та мусульманбоснійців).
Державний режим, який існує в умовах ісламської цивілі
зації, консервативний. Це, крім усього іншого, забезпечується
традиційним укладом мусульманського суспільства, а отже,
здебільшого воно є легітимним навіть у разі узурпації. Як при
клад можна навести Іран, де курс реформ шаха Мохамеда Рези
не користувався широкою підтримкою суспільства. Саме це
призвело до узурпації влади, яку здійснив аятола Хомейні. Про
те зазначену узурпацію народ сприйняв цілком позитивно.
1

Цит. за: Василенко И. А. Политическая глобалистика : учебное пособие /
И. А. Василенко. – М. : Логос, 2000. – С. 133. – (Учебник для ХХI века).
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Соціальна основа державної влади враховує насамперед фор
му правління. Так, в умовах монархії соціальну основу держав
ної влади утворюють родоплемінна аристократія та мусульман
ське духовенство. Щодо республік, то соціальну основу держав
ної влади становлять або духовенство (ісламські республіки), або
дрібна буржуазія (соціалістичні республіки), або ж союз великої
й середньої буржуазії з земельною (Ліван, Єгипет) чи родопле
мінною (Туніс, Ємен) аристократією.
Моральноідеологічна основа державної влади спирається на
ісламську ідеологію, яка уособлюється в мусульманській кон
цепції держави, для якої характерними є:
1) відповідальність держави перед народом унаслідок того, що
народ може вимагати від правителя діяти відповідно до іслам
ських канонів;
2) єдність держави і релігії, визнання ісламу державною релігією;
3) зв’язаність держави шаріатом – мусульманським правом,
Коран має вищу юридичну силу і стоїть над Конституцією;
4) змістом ісламської концепції державності є халіфат – обо
в’язок, покладений на главу мусульманської держави та
представників ісламської общини, що обирали та контролю
вали халіфа і надавали йому поради.
Із розколом ісламу на дві основні течії: шиїтів та сунітів –
концепція мусульманської державності також розкололася.
Так, для сунітів характерні такі погляди:
1) необхідність халіфату аргументується тим, що навіть неспра
ведлива влада є кращою за анархію і “імамдеспот є кращим
за смуту”;
2) верховним носієм суверенітету в халіфаті є Аллах. Від імені
Аллаха вищу владу на землі здійснює община (держава). Ця
влада є відображенням суверенності Аллаха. Община (дер
жава) має право приймати закони, але лише в тому разі, коли
проблема не врегульована Кораном або сунною;
3) халіфом стають згідно з особливим договором між общиною
та претендентом на халіфат. Общину представляють муджта
хіди, що наділені справедливістю, мудрістю та вмінням са
мостійно вирішувати питання, які не врегульовані Кораном
або сунною;
4) влада глави держави обмежена, він не користується якимись
привілеями чи імунітетом. Як і кожного мусульманина, його
можна покарати за злочини чи проступки. Повноваження гла
ви держави не мають божественного характеру.
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Шиїти ж вважають:
1) імамат (держава) є продовженням і завершенням місії про
рока, право Аллаха, а не обов’язок общини. Імамат є вищим
проявом добра та мудрості Аллаха, тому така форма прав
ління встановлена ним самим;
2) верховним носієм суверенітету в халіфаті є Аллах, від імені
Аллаха всіма справами мусульман одноосібно керує імам;
3) імам є прямим представником Аллаха і пророка, лише пророк
призначає собі спадкоємця з числа його прямих нащадків;
4) імам наділений божественною владою, стоїть вище общини,
його особа священна. Рішення імама як головного знавця
шаріату до ІХ ст. мали силу закону, проте пізніше його зако
нодавчі повноваження були передані провідним правознав
цяммуджтахідам.
Головною метою держави ісламського типу є захист мусуль
ман від усього випадкового, руйнівного, зовнішнього. Досягнен
ня зазначеної мети передбачає вирішення низки завдань як кон
структивного (підтримка благодійництва), так і стабілізуючого
характеру. Проте більшість завдань має деструктивний харак
тер. Так, навіть у такій прогресивній країні, як ОАЕ, власник
нерухомості обмежений у правах, адже він може надавати в орен
ду належну йому нерухомість на строк не більше 25 років. Це
дозволяє його нащадкам не страждати через рішення батьків і
після закінчення строку оренди приймати нові рішення.
Для вирішення поставлених завдань ісламська держава на
діляється низкою функцій як зовнішнього, так і внутрішнього
плану. Для реалізації цих функцій створюється відповідний ме
ханізм.
Для механізму держави в умовах ісламської цивілізації ха
рактерний пріоритет верховного лідера країни над усіма інши
ми гілками влади. Парламенти в ісламських державах мають
здебільшого декларативний характер. Уряд і суди підконтрольні
державному лідеру. Цей лідер може бути як главою держави (мо
нархом або президентом республіки), так і лідером духовного пла
ну (аятола, імам чи то Керівник ісламської республіки Іран). При
ньому можуть існувати різні консультативні органи.
За формою правління держави ісламського типу можуть бути
як монархіями, так і республіками. При цьому ісламські монархії
є арабськими.
Сучасні арабські монархії можна поділити на дві групи. До пер
шої з них входять Оман та Саудівська Аравія, де існує необмежена

308

×ÀÑÒÈÍÀ ²². ÒÅÎÐ²ß ÄÅÐÆÀÂÈ

монархія. Другу групу утворюють обмежені монархії в ОАЕ, Ка
тарі, Кувейті, Бахрейні, Марокко та Йорданії.
Щодо республік, то вони існують в таких арабських країнах,
як Ліван, Сирія, Ірак, Лівія, Туніс та Алжир. Крім того, є досить
специфічні ісламські республіки в Ірані та Пакистані.
Державнотериторіальний устрій держав ісламської цивілі
зації може бути як простим (Оман, Кувейт, Іран), так і складним
(ОАЕ).
Політичний режим варіюється від демократичного (Ліван) до
тоталітарного (Іран за часів Р.М. Хомейні). Проте здебільшого
він авторитарний.

§ 5. Òèï äåðæàâè â öèâ³ë³çàö³ÿõ Àôðèêè é Ëàòèíñüêî¿
Àìåðèêè
Держава латиноамериканської цивілізації. Латинська Америка
належить до так званих змішаних цивілізацій (так само, як і Ро
сія, і країни Балканського півострова, і піренейські країни), що
розташовані між Сходом та Заходом. При цьому роль Сходу нале
жить доколумбовим культурам, що за своїми основними характе
ристиками (підпорядкування людини природним ритмам, інди
віда – соціуму, орієнтація на збереження традицій тощо) можуть
ототожнюватися з аналогічними явищами східних суспільств.
Ïðèêëàä 16.4
Ñ. Áîë³âàð ïðî ñàìîáóòí³ñòü Ëàòèíñüêî¿ Àìåðèêè
Ñë³ä ìàòè íà óâàç³, ùî íàø íàðîä – íå ºâðîïåéñüêèé ³ íå ï³âí³÷íîàìåðèêàíñüêèé; â³í ÿâëÿº ñîáîþ, øâèäøå çà âñå, çì³øàííÿ Àôðèêè òà Àìåðèêè, í³æ âèÿâ ºâðîïåéñüêîãî íà÷àëà, îñê³ëüêè íàâ³òü ñàìà ²ñïàí³ÿ ïåðåñòàº
áóòè êðà¿íîþ ªâðîïè âíàñë³äîê ñâîº¿ àôðèêàíñüêî¿ êðîâ³, ñâî¿õ ³íñòèòóò³â
òà ñâîãî õàðàêòåðó. Íåìîæëèâî òî÷íî âèçíà÷èòè, äî ÿêî¿ ëþäñüêî¿ ñ³ì’¿ ìè
íàëåæèìî. Á³ëüøà ÷àñòèíà ³íä³àíö³â çíèùåíà, ºâðîïåéö³ çì³øàëèñÿ ç àìåðèêàíöÿìè òà àôðèêàíöÿìè, à àôðèêàíö³ º ³íä³àíöÿìè òà ºâðîïåéöÿìè.
Äæåðåëî: Áîëèâàð Ñ. Î ñàìîáûòíîñòè Ëàòèíñêîé Àìåðèêè //
Ñðàâíèòåëüíîå èçó÷åíèå öèâèëèçàöèé : õðåñòîìàòèÿ : ó÷åá. ïîñîáèå /
ñîñò. Á. Ñ. Åðàñîâ. – Ì. : Àñïåêò Ïðåññ, 1999. – Ñ. 437.

На території Латинської Америки знаходяться 46 держав,
населення яких здебільшого спілкується на мовах романської
групи (іспанська, португальська, французька), яка у своїй основі
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має латинську мову. Саме цим пояснюється назва регіону. Умов
но регіон поділяється на три частини:
1) Месоамерика – Мексика та країни Центральної Америки;
2) Лаплатські країни – Аргентина, Бразилія, Парагвай та
Уругвай;
3) Андські країни – Болівія, Венесуела, Колумбія, Перу, Чилі
та Еквадор.
Проте незважаючи на такий розподіл, можна все ж таки го
ворити про існування єдиної латиноамериканської цивілізації.
Тип держави для цієї цивілізації також має деякі спільні озна
ки і свою специфіку, що відрізняють його він інших типів держав.
Зазначена специфіка обумовлена низкою чинників соціаль
ноекономічного та політичного плану, в основі яких лежать особ
ливості становлення і розвитку незалежності країн цього типу
держави.
Країни, що тривалий час знаходились у прямій колоніаль
ній залежності від Іспанії та Португалії, офіційно стали незалеж
ними ще на початку ХІХ століття. Це досить суттєво вплинуло
на становлення і розвиток їхніх державних інститутів. Навіть сам
факт тривалості їх історичного розвитку як юридично незалеж
них держав відрізняє латиноамериканський тип держави від де
яких афроазіатських країн, що отримали незалежність після
Другої світової війни і були змушені вирішувати такі питання
державного будівництва, що в умовах латиноамериканського
типу держави були вирішені вже давно (зокрема, побудова сис
теми державних органів, утворення політичних партій тощо).
Істотним чинником, що впливає на існування латиноамери
канського типу держави, є неоднорідність та неоформленість со
ціальної структури латиноамериканського суспільства. Соціаль
на основа державної влади являла собою палітру соціальних
структур – від великої буржуазії Бразилії, Аргентини, Венесуе
ли, Колумбії та Чилі до відверто феодальних елементів Гаїті, Па
рагваю та Гондурасу. Економічна основа державної влади також
відрізнялася. Так, у Мексиці, Бразилії та Чилі бурхливими тем
пами розвивається індустріальний сектор економіки і державна
власність утворюється за рахунок оподаткування потужних про
мислових підприємств. У слаборозвинених країнах оподаткову
ється лише сільське господарство.
Також достатньо впливає на латиноамериканський тип дер
жави пряма залежність латиноамериканської економіки від іно
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земного капіталу. Саме інтересами останнього здебільшого дик
тували і насадження, особливо в історичній ретроспективі,
напівфеодальних диктатур, що сприяло створенню особливих
політичних систем з ухилом до авторитаризму. Як приклад мож
на навести індустріально розвинутий Парагвай, який було зни
щено в результаті агресії Аргентини, Бразилії та Уругваю у
війні 1866–1870 рр. При цьому потрійний союз підтримували
Британська імперія, Франція та США, а фінансував знищення
індустріального Парагваю банкірський дім Ротшильдів. У ре
зультаті утворився всім відомий Парагвай з одним із найниж
чих у світі рівнів життя, розгулом наркоманії, колосальним
зовнішнім боргом, поліцейським терором та корумпованим чи
новництвом. У селян відібрали землю, віддавши її кільком по
міщикам, що приїхали в обозі аргентинобразильських та уруг
вайських окупантів.
Потім ці поміщики утворили партію “Колорадо”, яка стала
політичною опорою багаторічної диктатури А. Стресснера. Остан
ня ж була повалена лише в 1989 році парагвайською армією.
Ïðèêëàä 16.5
Ì. Êàëàøíèêîâ ïðî ³íäóñòð³àëüíèé Ïàðàãâàé
...â ñåðåäèí³ Õ²Õ ñòîë³òòÿ áðèòàíö³ òà àìåðèêàíö³ ñï³âïðàöþâàëè.
Äî òîãî ÷àñó ëàòèíîàìåðèêàíñüê³ ðåæèìè ùîñèëè êðàëè, çì³íþâàëèñÿ
ó ïåðåâîðîòàõ, áðàëè õàáàð³ òà ãðàáóâàëè âëàñí³ íàðîäè. Àëå îäíà êðà¿íà
ñòîÿëà îñòîðîíü – ãîðäèé Ïàðàãâàé – òàì ïî÷àëà ðîçâèâàòèñÿ ³íäóñòð³àëüíà öèâ³ë³çàö³ÿ, ùî í³ÿê íå õîò³ëà ñëóãóâàòè Çàõîäó äæåðåëîì äåøåâî¿ ñèðîâèíè òà äåøåâî¿ ðîáî÷î¿ ñèëè. Àëå æ Ïàðàãâàé çàâæäè áóâ íàéá³ëüø ãëóõîþ ³ íåðîçâèíåíîþ ïðîâ³íö³ºþ ²ñïàíñüêî¿ ³ìïåð³¿, â ëþäÿõ ÿêî¿ áóëî á³ëüøå ³íä³àíñüêî¿ êðîâ³, í³æ ³áåð³éñüêî¿!
Ïàðàãâàéö³ ñèëîþ çáðî¿ â³äáèëè ñïðîáó òîä³ ùå ìîëîäî¿ Àðãåíòèíè
îùàñëèâèòè ñåáå äåìîêðàò³ºþ. Íà ÷îë³ ¿õ ç 1810 ðîêó ñòîÿâ Õîñå Ôðàíñ³à,
îñâ³÷åíèé ïðàâîçíàâåöü. Ñàìå â³í ñòàâ äèêòàòîðîì Ïàðàãâàþ, â³äáèâøè
âñ³ ñïðîáè àðãåíòèíö³â ïðèºäíàòè êðà¿íó äî ñåáå. À äàë³, ÷èòà÷ó, ìè ïðîöèòóºìî ñòàòòþ ç ñàéòà ãàçåòè “Ñïåöíàç Ðîñ³¿”.
“...Ïðèðîäíî, ùî çàõ³äíèì ïðèâàòèçàòîðàì öå íå ñïîäîáàëîñü, ³ âæå â
òðàâí³ 1820 ðîêó áóëî ðîçêðèòî ³íñï³ðîâàíó çàêîðäîííèìè ñïåöñëóæáàìè
çìîâó, íà ÷îë³ ÿêî¿ ñòîÿëè â îñíîâíîìó ïîì³ùèêè òà âèù³ îô³öåðè. Ôðàíñ³à
çðåàãóâàâ áëèñêàâè÷íî. Êåð³âíèê³â ïóò÷ó ðîçñòð³ëÿëè. Ðîçïîðÿäæåííÿì
âåðõîâíîãî äèêòàòîðà áóëè âèñëàí³ ç êðà¿íè âñ³ ãðîìàäÿíè ²ñïàí³¿ ³ íà äâà
ðîêè ïîâí³ñòþ ïåðåðâàíî çâ’ÿçîê ³ç çîâí³øí³ì ñâ³òîì. Çà öå “ñâ³òîâà ñï³ëüíîòà” çàêëåéìèëà Ôðàíñ³à ÿê êðîâîæåðëèâîãî òèðàíà, õî÷à íàñïðàâä³ çà
ðîêè éîãî ïðàâë³ííÿ âëàäà ïåðåñë³äóâàëà ëèøå áëèçüêî 1000 ÷îëîâ³ê, ç
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íèõ 68 áóëî ðîçñòð³ëÿíî, ùîäî ³íøèõ, òî âñå îáìåæèëîñÿ â’ÿçíèöåþ àáî
âèñèëêîþ.
Íàäçâè÷àéíèé ñòàí, ââåäåíèé ï³ñëÿ ðîçêðèòòÿ çàêîëîòó, äîçâîëèâ ïðàêòè÷íî ïîâí³ñòþ ïîê³í÷èòè ç áàíäàìè, ÿê³ òåðîðèçóâàëè íàñåëåííÿ. Ð³çêå ñêîðî÷åííÿ ³ìïîðòó êîìïåíñóâàëîñÿ ðîçøèðåííÿì â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèöòâà...
Çíèæåííÿ ïîäàòê³â íà âèðîáíèöòâî ñòèìóëþâàëî ðîçâèòîê äåðæàâíî¿ ïðîìèñëîâîñò³. Ìàñîâî ñòâîðþâàëèñÿ øêîëè. Ïàðàãâàé ñòàâ ºäèíîþ êðà¿íîþ
Ï³âäåííî¿ Àìåðèêè, äå ³ñíóâàëà çàãàëüíà áåçïëàòíà ïî÷àòêîâà îñâ³òà.
Ìàþ÷è íåîáìåæåíó âëàäó, ãëàâà äåðæàâè æîäíîãî ðàçó íå âèêîðèñòàâ
¿¿ ç ìåòîþ îñîáèñòîãî çáàãà÷åííÿ. Æàëóâàííÿ, ùî íàäàâ éîìó Êîíãðåñ, â³í
ñïî÷àòêó çíèçèâ, à ïîò³ì ³ âçàãàë³ â³ä íüîãî â³äìîâèâñÿ, íàìàãàþ÷èñü æèòè
çà ðàõóíîê êîøò³â, ùî ìàâ ùå äî îòðèìàííÿ âëàäè. Íå âèïàäêîâî, ùî àâòîðèòåò Ôðàíñ³à, ÿêèé îòðèìàâ â³ä íàðîäó íàïðèê³íö³ ñâîãî æèòòÿ íåîô³ö³éíèé òèòóë Âåðõîâíîãî (El Supremo), áóâ àáñîëþòíèì. Êîëè æ 13 æîâòíÿ
1840 ð., çàñòóäèâøèñü ï³ä ÷àñ âåðõîâî¿ ïðîãóëÿíêè, 74-ð³÷íèé äèêòàòîð ïîìåð, óñÿ êðà¿íà ïëàêàëà òàê ñàìî, ÿê ³ 112 ðîê³â ïîòîìó ïëàêàëà Ðîñ³ÿ,
ä³çíàâøèñü ïðî ñìåðòü ³íøîãî Âåðõîâíîãî, Éîñèïà Ñòàë³íà.
Ï³ñëÿ ñìåðò³ Ôðàíñ³à íà ÷îë³ Ïàðàãâàéñüêî¿ äåðæàâè ñòàâ ³íøèé â³äîìèé àäâîêàò, ñèí á³äíîãî ÷îáîòàðÿ, Êàðëîñ Ëîïåñ. ² îñê³ëüêè çîâí³øíÿ çàãðîçà äî òîãî ÷àñó îñëàáëà, íîâèé ïàðàãâàéñüêèé óðÿä â³äêðèâ êîðäîíè,
âñòàíîâèâ äèïëîìàòè÷í³ â³äíîñèíè ç á³ëüø³ñòþ êðà¿í ñâ³òó ³ ñòàâ áóðõëèâî
ðîçâèâàòè ì³æíàðîäíó òîðã³âëþ...
Øâèäêî ðîçâèâàëàñÿ êðà¿íà ³ çà ÷àñ³â ïîìåðëîãî ó 1862 ðîö³ Ê. Ëîïåñà
Ôðàíñ³ñêî. Çàâäÿêè éîìó Ïàðàãâàé ïåðåòâîðèâñÿ íà ïðîâ³äíó êðà¿íó Ëàòèíñüêî¿ Àìåðèêè. Ó í³é áóëè áàãàò³, ïðîòå íå áóëî æåáðàê³â ³ ìàéæå íå
³ñíóâàëî çëî÷èííîñò³. Ïàðàãâàé ïîâí³ñòþ çàáåçïå÷óâàâ ñåáå òêàíèíàìè,
ïàïåðîì, áóä³âåëüíèìè ìàòåð³àëàìè, çáðîºþ òà áîºïðèïàñàìè. Ä³ÿëà îäíà
ç ïåðøèõ ó Ï³âäåíí³é Àìåðèö³ çàë³çíèöÿ, ïðàöþâàâ òåëåãðàô, íàö³îíàëüíà
âàëþòà áóëà ñò³éêîþ, ÿê ó æîäí³é ç ëàòèíîàìåðèêàíñüêèõ êðà¿í, à çîâí³øíüîãî áîðãó íå áóëî âçàãàë³.
²ñíóâàííÿ ï³âäåííîàìåðèêàíñüêî¿ äåðæàâè, ùî íå äîçâîëÿëà ñåáå ãðàáóâàòè, ï³äðèâàëî óñ³ ìèñëèì³ óñòî¿.
Äæåðåëî: Êàëàøíèêîâ Ì. Ãíåâ îðêà / Ì. Êàëàøíèêîâ. –
Ì. : ÀÑÒ ; Àñòðåëü, 2003. – Ñ. 209–210.

Армія є серйозним чинником, що істотно впливає на лати
ноамериканський тип держави. Вона має давні та стійкі тра
диції участі в політичному житті, активно і досить часто вирі
шальним чином впливала на функціонування всього державно
го механізму. Втручання армії в політичне життя латиноаме
риканських країн сотні разів деформувало стабільний розвиток
держав.
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Проте в Латинській Америці традиційно існувала точка зору,
яка розглядала армію як єдиного гаранта стабільності держав
ноправових інститутів та ефективного засобу вирішення соці
альноекономічних конфліктів латиноамериканського суспіль
ства, особливо в період гострих політичних криз, оскільки функ
ціонуючі демократичні інститути були начебто нездатними кар
динально вирішити ці проблеми. Така концепція базувалася на
тому, що органи державної влади не могли забезпечити порядок
та стабільність, оскільки вони походять від партій та партійних
фракцій і відповідно відбивають групові, а не загальнонаціо
нальні інтереси. Звідси випливає висновок про те, що лише ар
мія, яка є вільною від фракційності, може бути тим загальнона
ціональним інститутом (до того ж пов’язаним єдиною дисциплі
ною), який має право і водночас зобов’язаний у критичні момен
ти виступити на політичній арені під гаслом захисту всієї нації.
Концепція, що розглядає армію як носія та виразника загально
національних інтересів, безпосередньо пов’язана з латиноамери
канською традицією мілітаризму та кауділізму. І хоча система
одноосібних правителів – каудильйо – відійшла у минуле разом
з відверто мілітаристськими режимами, вона все одно впливає
на латиноамериканський тип держави. Хоча формально армія
не втручається в політичні процеси, в умовах латиноамерикан
ського типу держави вона сприяє їх нормальному розвитку і до
триманню всіма їхніми учасниками відповідних правил гри.
Латиноамериканський тип держави традиційно відчуває на собі
вплив римськокатолицької церкви. При цьому значну роль віді
грає взаємодія церкви з державою. Варіантів такої взаємодії три:
1) держава і церква офіційно уклали між собою союз;
2) держава обмежує церковну діяльність введенням спеціаль
них законів або навіть контролює її за допомогою спеціаль
ного законодавства;
3) держава і церква відокремлені одна від одної за принципом
“вільна церква у вільній державі”.
Проте навіть у разі такого спеціального контролю та відо
кремлення церква в Латинській Америці є одним із головних
носіїв суспільної ідеології, адже понад 90% усього населення
регіону сповідує католицизм. При цьому діяльність церкви на
кладає істотний відбиток на функціонування всього державно
го механізму та суспільної свідомості як для правлячої еліти,
так і для широких верств населення.

Ãëàâà 16. Òèïîëîã³ÿ äåðæàâè: öèâ³ë³çàö³éíèé ï³äõ³ä

313

Держава африканської цивілізації. Африканський тип дер
жави є домінуючим на африканському континенті, що звільнив
ся від колоніальної залежності. Проте й на сьогодні там не скла
лися режими біхевіористичного чи лібертарного типу. Доміную
чим державним режимом в умовах держави африканської циві
лізації є консервативнотерористичний.
Соціальна основа державної влади спирається на племінну
структуру. Зазначені конгломерати етносівплемен були довіль
но об’єднані колонізаторами в єдині держави, і це не дозволило
сформувати на більшості території Африки національних дер
жав. Це також стало неможливим унаслідок:
1) відсутності загальної колоніальної історії;
2) відсутності загальної системи символів;
3) присвоєння культурних досягнень інших цивілізацій.
Отримання від західних країн певних національнодержав
них форм закономірно адаптувалося до реального стану місцево
го суспільства з його низьким рівнем та специфічним характе
ром формаційноцивілізаційного розвитку, авторитарнототалі
тарною політичною культурою та авторитарною політичною тра
дицією.
Африканський тип держави, що склався під впливом зазна
чених чинників, являв собою різні модифікації персоніфікова
ної влади, що уособлювала приховану, рідше – відкриту доміна
цію сил етнічного, етнічнорегіонального і/або конфесійного ха
рактеру.
Економічною основою державної влади є те майно, що знахо
диться в державній власності. Проте формування цього майна
відбувається за допомогою різних засобів. Ті варіанти, коли дер
жава формує свою власність шляхом оподаткування приватних
власників в умовах африканського типу держави, досить обме
жені. Річ у тому, що влада і власність в державах цього типу не
розділені, а отже, і якась прогресивна система оподаткування не
буде працювати в цих умовах. Проте, як відомо, саме така систе
ма існує в ПАР. Інший же варіант розвитку державних підпри
ємств існує далеко не в усіх африканських державах. Так, у Тан
занії розвиток державних підприємств здійснюється в рамках
ПЕВ – Планів економічного відновлення. Така економічна сис
тема діє в рамках держав, що в минулому обирали “соціаліс
тичну орієнтацію” (наприклад, Ефіопія). Проте більшість дер
жав цього не мають, і найпотужнішим варіантом формування
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державної власності є допомога інших держав, що формують дер
жавну власність в країнах африканської цивілізації за допомо
гою кредитів. Проте і цей варіант сьогодні викликає сумнів.
Більшість міжнародних кредиторів африканських держав ста
ли проводити політику структурного регулювання, яка дозволяє
іноземцям втручатися у внутрішні справи останніх.
В умовах африканської держави також ускладнено існуван
ня моральноідеологічної основи державної влади. Це можна по
яснити існуючою племінною структурою та відсутністю єдиної
ідеології національного або державного будівництва. Саме тому
майже всі держави африканського типу є малолегітимними, ча
стими та численними також є спроби узурпації влади. Однак
спроби подолати таке становище на сьогодні вже існують. Так,
Президент ПівденноАфриканської Республіки у 1997 році запро
понував нову стратегію розвитку – “Африканський ренесанс”,
який орієнтує африканців на створення стійкої та зростаючої
економіки в регіоні і відродження африканської культури, зок
рема, на базі віртуальної культурноісторичної спадковості.
Сучасна ж мета африканської держави – збереження терито
ріальної цілісності шляхом досягнення тимчасового обмежено
го консенсусу етнічних еліт та використання насильства. Для
досягнення цієї мети слід вирішити численні завдання, здебіль
шого деструктивного характеру. Для виконання зазначених за
вдань держава африканського типу отримує відповідні функції і
створює певний механізм.
На сьогодні одна з найважливіших складових державного ме
ханізму – апарат держави африканського типу – змінюється. Осо
бливо це помітно на прикладі апарату державного управління:
1) збільшується кількість міністерств;
2) зростає кількість автономних господарських та соціальних
організацій (корпорацій, спілок змішаної економіки, дире
кцій тощо). Таке зростання, з одного боку, відображає дина
мізм державного апарату, його гнучкість (автономним орга
нізаціям легше отримати доступ до джерел фінансування), а
з іншого – тягне за собою роздробленість державного апара
ту, ослаблення його координації;
3) відбувається децентралізація низової ланки адміністратив
нотериторіальних одиниць (селищ та їхніх об’єднань – ко
мун), що виражається у створенні сільських виборних орга
нів, яким надані повноваження з приводу вирішення місце
вих справ. У деяких містах утворені муніципалітети (ради);
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4) на регіональному рівні діють виключно представники уряду
та міністерств, які керують окремими сферами суспільного
життя.

За формою правління африканський тип держави може існу
вати як у вигляді необмежених монархій, так і вигляді президент
ських чи змішаних республік. При цьому, на відміну від країн
Європи, в Африці форма правління не є чимось стійким. Там пе
рехід республіки у монархію і монархії у республіку можна про
аналізувати на прикладі Центральноафриканської республіки,
де 1 січня 1966 р. стався військовий переворот, який привів до
влади Ж. Бокассу. 4 грудня 1976 р. ЦАР була проголошена імпе
рією. Через рік відбулася коронація. Бокасса сам надів собі на
голову корону і видав для своїх підданих конституцію, де закрі
пив свої виключні повноваження:
1) під керівництвом імператора розробляються закони;
2) імператор є главою виконавчої влади і сам призначає прем’єр
міністра та членів ради міністрів;
3) імператор має право скликати надзвичайні засідання уряду
та сам головувати на них;
4) імператор є верховним головнокомандувачем та начальни
ком органів державної безпеки;
5) імператор має право оголошувати надзвичайний стан та інші
повноваження.
Обіцянка ж провести вибори не була ним виконана.
У період правління Бокасси економічна ситуація в ЦАР істо
тно погіршилася внаслідок того, що ніким не контрольована пра
вляча еліта грабувала країну. Широкі ж народні маси залиша
лися без засобів існування. Зарплата робітникам та стипендії сту
дентам не виплачувалися впродовж тривалого часу, що викли
кало обурення серед трудящих та студентства. Намагаючись при
душити їхні протести, Бокасса у 1979 році наказав розстріляти
декілька студентських демонстрацій. Але це викликало обурен
ня широких верств населення як у ЦАР, так і за межами країни.
20 вересня 1979 року Франція висадила повітряний десант і усу
нула Ж. Бокасса від влади і центральноафриканська монархія
знову перетворилася на республіку.
За формою державнотериторіального устрою африканський
тип держави тяжіє до унітаризму, хоча може існувати й феде
рації (Ефіопія, ПАР, Нігерія тощо). Проте процеси глобалізації
викликають рух африканських держави як у напряму створення
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різних міждержавних об’єднань, так і в напрямі розвитку феде
ралізму. Так, на сьогодні вже існують пропозиції щодо утворен
ня конфедерації Кенії, Руанди, Бурунді та деяких інших країн.
Існують і пропозиції утворення нових федерацій у Судані, Каме
руні та Сомалі. В умовах останньої пропонують утворити феде
ративну державу на клановій основі. У договорі про створення
економічної спілки Кенії, Уганди та Танзанії (листопад 1999 р.)
зафіксована пропозиція щодо утворення Федерації східноафри
канських держав.
Домінуючим політичним режимом в умовах африканської
держави є авторитарний, який здебільшого існує у формі тира
нічного різновиду.
Африканський тип держави характеризується істотним впли
вом вождя або так званого бігмена.

§ 6. Öèâ³ë³çàö³éíèé ï³äõ³ä äî òèïîëîã³¿ äåðæàâè: êîíòåêñò
ïðîãðåñó
Держава аграрного типу. Державний режим в умовах аграрної
цивілізації є консервативний або, терористичний. Соціальну ос
нову державної влади становлять землевласники. Економічною ж
основою державної влади була земля (в країнах Сходу – ще й вода).
Моральноідеологічна основа державної влади спиралася на ті
уявлення у аграрному суспільстві, які випливали з положення про
надприродний, сакральний характер держави. Ця основа насам
перед забезпечувалася за допомогою релігійної ідеології. Саме вона
обґрунтовувала тезу про те, що держава є від Бога (або підтриму
ється богами). Це дозволяє стверджувати, що держава аграрного
типу в цілому була легітимною, хоча й знала узурпацію.
Ïðèêëàä 16.6
Å. Òîôôëåð ïðî âëàäó â óìîâàõ àãðàðíîãî òèïó äåðæàâè
Çíàõîäÿ÷èñü ï³ä âëàäîþ êîðîë³â òà øàìàí³â, âîæä³â, áîã³â ñîíöÿ ÷è òî
ñâÿòèõ, ëþäè ð³äêî ñóìí³âàëèñÿ ñòîñîâíî òîãî, õòî ìàº ïðàâî òà ìîæëèâ³ñòü
ðîçïîðÿäæàòèñÿ íèìè. Îäÿãíåíèé ó ãàí÷³ð’ÿ ñåëÿíèí, â³ä³ðâàâøèñü â³ä ðîáîòè, áà÷èâ íàä ïîëÿìè ïàëàö àáî ìîíàñòèð, ùî ó âñ³é ñâî¿é êðàñ³ âèñ³âñÿ íà
îáð³¿. Éîìó íå ïîòð³áåí áóâ àí³ ïîë³òîëîã, àí³ ãàçåòíèé êîìåíòàð, ùîá ðîçãàäàòè çàãàäêó âëàäè. Êîæíà ëþäèíà çíàëà, êîìó âîíà ï³äêîðÿºòüñÿ.
Äæåðåëî: Òîôôëåð Ý. Òðåòüÿ âîëíà / Ý. Òîôôëåð. –
Ì. : ÀÑÒ, 1999. – Ñ. 117.
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Метою аграрної держави є захист інтересів панівних верств.
Для виконання цієї мети аграрна держава наділяється такими
завданнями:
1) захистити інтереси панівних верств від пригноблених станів;
2) захистити інтереси панівних верств від нападів ззовні.
Саме тому держава аграрного типу наділялася такими внут
рішніми функціями, як охоронною (охорона форм власності, пра
вопорядку та державного ладу, боротьба з повстаннями), еконо
мічною (оподаткування) і частково екологічною, що здебільшо
го була пов’язана з охоронною функцією, а також політичною.
Щодо зовнішніх функцій, то вони зводилися виключно до війсь
кової (функція нападу та оборони) та дипломатичної.
Для реалізації цих функцій створювався відповідний меха
нізм держави.
Структура державного механізму складалася з державних під
приємств (іригаційні системи, що споруджувалися рабами, які
належали фараонам, тобто державі), установ (існували державні
школи (наприклад, Навігацька школа у Москві, що готувала гар
демаринів), університети тощо) та органів, які утворювали дер
жавний апарат. Зазначений апарат складався з правителів (царі,
королі, фараони тощо) та їхніх дорадчих органів, яких можна було
б вважати урядом. Існували і представницькі органи (народні збо
ри, парламент, генеральні штати, земські собори, польські сейми
тощо), але це були органи станового або народного представницт
ва. Суд того часу ніколи не був незалежною гілкою влади.
Домінуючою державною технологією була соціальна ієрархія,
хоча держава аграрного типу знала й інші технології: диктатуру
(диктатура Сулли в Римі), бюрократію (китайське чиновництво)
та адхократію (система приказів у Московському царстві). При
цьому саме бюрократія була прогресивною державною техноло
гією. Це відбувалося внаслідок того, що держава аграрного типу
була занадто стабільною, а, отже, бюрократія, що намагається
усе стабілізувати, була тією технологією, яка якнайкраще мог
ла забезпечити функціонування державного механізму.
Основною формою правління була монархія. Як правило,
вона була необмеженою (деспотичною або абсолютною). Проте
існувала й обмежена монархія (традиціоналістична чи договір
на). Щодо республік, то вони насамперед були пов’язані з роз
витком приватної власності (Римська республіка, Генуя, Нов
город тощо).
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Форма державнотериторіального устрою в умовах держави
аграрного типу може бути або простою (національні королівст
ва), або складною (багатонаціональні імперії). Держава аграрно
го типу знає також державоподібні об’єднання – конфедерації
(Шумер, Еллада) та унії (Річ Посполита).
Політичні режими в аграрній державі є або демократичними
(Афіни, Річ Посполита), або авторитарними (Московське царст
во), або тоталітарними (держава асасинів).
Держава індустріального типу. Державний режим в умовах
індустріальної цивілізації починає варіювати від лібертарних
(буржуазні держави періоду, який тривав з початку промислової
революції в Англії і до світової економічної кризи 1929–1933 рр.)
до біхевіористичних (буржуазні держави з 1933 року). Проте існу
вали індустріальні держави як з консервативним, так і з терори
стичним режимом. В останньому випадку це були соціалістичні
держави казарменого типу в певний період своєї історії (напри
клад, Радянська держава часів червоного терору).
Соціальною основою державної влади є ті верстви суспільст
ва, що розпоряджаються індустріальними підприємствами, еко
номічною – майно, що знаходиться в державній власності (про
мислові підприємства в соціалістичних державах, доходи від
податків у буржуазних державах). Моральноідеологічна основа
спиралася здебільшого на світську ідеологію (світле комуністич
не майбутнє в СРСР; свобода, рівність, братерство у Франції; ве
лика американська мрія в США тощо), хоча знала й релігійну
(як приклад можна навести іслам в Ірані часів Р.М. Хомейні або
іудаїзм в Ізраїлі часів його становлення). Влада могла бути як
легітимною, так і узурпаторською.
Реальною метою індустріальної держави було забезпечення
інтересів власників (або розпорядників) індустріальних підпри
ємств. Декларовані ж цілі могли бути різними: формування ве
ликої арійської раси в рамках Третього Рейху, боротьба з тира
нією тощо.
Для досягнення цієї мети держава індустріального типу по
винна вирішити низку завдань конструктивного напряму, хоча
не виняток і деструктивні (обмежити права окремих верств сус
пільства: євреїв та слов’ян у нацистській Німеччині, так званих
експлуататорських класів у СРСР тощо) та стабілізаційні (змен
шити хвилі революційного терору за допомогою обмежень і
контртерору). Для вирішення зазначених завдань держава інду
стріального типу наділяється відповідними функціями.
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Ці функції випливають або з класових чи національних про
тиріч і відбивають карний зміст держави, або з загальних потреб
суспільства і відбивають регулятивноохоронний зміст держави
індустріального типу. Реалізація зазначених функцій потребує
певного механізму, структура якого складається з державних
підприємств, державних установ та державних органів. До дер
жавних підприємств можна віднести ті підприємства, що знахо
дяться в державній власності (наприклад, фабрики й заводи в
СРСР), до державних установ – державні школи, університети,
лікарні тощо. Серед державних органів починають домінувати
органи представництва (парламенти або ради). Існують глави
держави як одноосібного (монарх, президент), так і колективно
го (Президія Верховної Ради СРСР) характеру. З’являється суд
як незалежна гілка єдиної державної влади. Серед державних
технологій домінуючою є бюрократія. Соціальна ієрархія йде в
минуле, або ліквідовуючись взагалі, або поглинаючись бюрок
ратичними державними технологіями. Саме в умовах індустріа
льної держави виникає таке негативне явище, як бюрократизм,
який вивертає сам зміст бюрократії і перетворює її на свою проти
лежність. Крім бюрократії, індустріальна держава досить широ
ко використовує диктатуру та іноді адхократію. Існують плани
економічного і соціального розвитку. Адхократія та креативна
корпорація стають прогресивними державними технологіями.
Домінуючою формою правління в умовах держави індустрі
ального типу є республіка. Саме в цей період з’являються такі її
різновиди, як президентська, парламентська й змішана. Однак
інша класифікація також не втрачає актуальності, адже існують
теократичні (Іран, Пакистан) та партократичні (СРСР) республі
ки. Існування необмеженої монархії перестає бути домінуючим
(Російська імперія до революції 1905–1907 рр.). Більшість мо
нархій обмежена конституцією (Німеччина, Японія, Італія).
Серед форм державнотериторіального устрою в індустріаль
ній державі є деяка розбіжність. Так, існують як прості (унітарні)
держави, так і складні – федерації (США) та імперії як єдиного
(Російська), так і колоніального (Британська, Голландська, Бель
гійська, Французька) типу.
Політичні режими поділяються на демократичні і ліберальні,
авторитарні і тоталітарні.
Держава постіндустріального типу. Державний режим в умо
вах постіндустріальної цивілізації є здебільшого біхевіористич
ним. Однак у зв’язку з процесами глобалізації поступово зростає
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роль лібертарного режиму. В умовах авторитаризму може існу
вати консервативний режим. І лише за часів тоталітаризму є не
безпека терористичного державного режиму.
Соціальну основу державної влади становлять люди знань,
володарі інформації, творчі особистості. Умовно їх можна назва
ти меритократами (від меритократії) або когнітаріатом (проле
таріатом розумової праці). Економічна основа спирається на дер
жавне майно, що знаходиться в державній власності (різного роду
державні монополії та прибутки з оподаткування підприємств).
Моральноідеологічну основу становить ідеологія постмодерніз
му, який надає творчій особистості можливості розвиватися та
удосконалюватися. Влада в державі постіндустріального типу
здебільшого є легітимною. Навіть випадки узурпації завдяки ЗМІ
швидко легітимізуються.
Цілі постіндустріальної держави пов’язані з формуванням
гуманістичної цивілізації творчих особистостей. Задля цього вона
повинна виконати низку завдань конструктивного плану, хоча й
деструктивні завдання не виняток (наприклад, завдання, спря
мовані на обмеження права на інформацію з метою захисту при
ватного життя). Для вирішення цих завдань держава постіндус
тріального типу наділяється відповідними функціями. До внут
рішніх функцій постіндустріальної держави належить економіч
на (наприклад, оподаткування), екологічна (створення чистого
навколишнього природного середовища), освітянська (піклуван
ня про розвиток освіти населення) тощо. Серед зовнішніх – дип
ломатична, військова, вирішення глобальних проблем людства
тощо.
Для реалізації зазначених функцій держава постіндустрі
ального типу створює певний механізм. Його структура буде пе
редбачати існування державних підприємств, що зайняті на
стратегічних напрямах інформаційнокомунікативної та енер
гетичної промисловості. До державного механізму будуть обо
в’язково входити державні установи, роль яких істотно зроста
тиме, особливо університетів та інститутів як місць основної
роботи більшості членів постіндустріального суспільства. В
умовах постіндустріальної цивілізації будуть існувати й держав
ні органи, структуру яких сьогодні досить важко передбачити.
Проте, на нашу думку, вони будуть більш дієвими, ніж сучасні
бюрократичні контори.
Щодо державних технологій, то бюрократія в постіндустріаль
ній державі істотно звужується. На її місце приходить адхократія.
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Поширюються старі прогресивні та нові державні технології –
креативна корпорація та електронне врядування. Саме останні
та адхократія (домінуючі державні технології) стануть тими тех
нологіями, що ліквідують бюрократизм. Державне планування
поступово змінюється на прогнозування, програмування й моде
лювання розвитку регіонів. Як прогресивну державну техноло
гію слід визнати розумну організацію, що створить передумови
для руху постіндустріального типу держави до нового глобаль
ного етапу розвитку людства, який прийде на зміну виробляю
чій макроформації.
Форма правління передбачає існування як монархії, так і
республіки (наприклад, сучасні США). Форма державнотерито
ріального устрою може бути як унітарною, так і федеративною.
Проте процеси глобалізації призведуть до розвитку міждержав
них об’єднань. Політичний режим може бути демократичним
(США, Фінляндія), авторитарним (Сінгапур). Існування інфор
маційного тоталітаризму також не слід виключати.
Запитання для самоконтролю до розділу 4
1. Що таке тип держави?
2. Що таке типологія держав?
3. До чого прагне соціальна держава?
4. Що таке деспотія?
5. Що таке стани?
6. Які класи були основними в буржуазному суспільстві?
7. Що таке народний фронт?
8. З яких субцивілізацій складається західна цивілізація?
9. Що виражає патерналізм?
10. Які гілки влади виділяв Сунь Ятсен?
11. Що являє собою система каст?
12. Що є соціальною основою державної влади в умовах держави
африканського типу?
13. Які державні технології домінують у державах постіндустріаль
ного типу?
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Ïîíÿòòÿ ³ ñîö³àëüíèé ñòàòóñ ïðàâà
Регулювання суспільних відносин  Поняття, принципи і функції права
 Виникнення права  Співвідношення права і моралі

§ 1. Ðåãóëþâàííÿ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí
Поняття та підходи до соціального регулювання
Соціальне регулювання – це цілеспрямована діяльність орга
нів та організацій з упорядкування поведінки людей та їх соці
альних спільнот.
Діапазон підходів до проблеми соціального регулювання є
досить широким: від релігійних до класових, від біхевіористич
них (англ. behaviour – поведінка) до кібернетичних.
Так, релігійні уявлення про соціальне регулювання варію
ються від тверджень, що вся поведінка людини передбачена
Божою волею (роком, фатумом, долею) і слідування їй є метою
та сенсом людського існування, до визнання того факту, що лю
дина, хоча й створена Божою волею, проте наділена свободою вла
сної волі і сама вибирає для себе шляхи (дії, вчинки), несучи за
це відповідальність.
Проте в усіх релігійних системах, що розглядаються як осно
ва соціального регулювання, головним визнається дотримання
певних релігійних правил (заповідей, канонів, законів, повчань
тощо).
Суть класового підходу полягає у визнанні класових інтере
сів основою соціального регулювання, тобто воля панівного, екс
плуататорського класу (крім соціалізму, де формально експлуа
тації не було) є домінуючою в соціальному регулюванні. Цей під
хід, по суті, означає, що соціальне регулювання в цілому забез
печує панування того чи іншого класу, його можливість присво
ювати надлишковий продукт, тримати в покорі експлуатовані
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класи, соціальні верстви, етноси, вносити в суспільну свідомість
та духовне життя ті ідеали й цінності, що створюються панівним
класом.
Невизнання експлуатації в умовах соціалізму не відміняло
зазначеного положення. Так, комуністична мораль зводилася до
принципу: моральними є все те, що корисно, вигідно для побу
дови комуністичного суспільства.
Біхевіористичний підхід зводив соціальне регулювання ви
ключно до:
 впливу тих чи інших правил, установлених чи визнаних су
спільством, державою чи колективом, на поведінку людини;
 встановлення рамок та меж цієї поведінки;
 урахування різних чинників, що визначають поведінку людей.
У руслі кібернетичного підходу соціальне регулювання ви
значається як вплив на суспільні відносини, соціальні процеси
та системи, що надають об’єкту регулювання певних характери
стик і параметрів.
Об’єкту регулювання надається заздалегідь заданого соці
ально необхідного, бажаного стану, що визначається правилом
(нормою). І, якщо виявляється, що об’єкт регулювання не отри
мав, не набув цього стану, відхилився від нього, вживають додат
кових заходів, щоб втримати зазначений об’єкт від відхилення,
повернути в необхідне русло. Процес контролю за станом суспіль
них відносин, соціальних процесів та систем і повернення їх у
заздалегідь заданий правилом (нормою) стан називається зворот#
ним зв’язком.
Зворотний зв’язок передбачає наявність даних про стан об’єк
та регулювання, аналіз цих даних, своєчасне визначення необ
хідних заходів (засобів) додаткового впливу, повернення об’єкта
в заданий стан.
Як бачимо, кібернетичний підхід корисний для розуміння
регулятивної ролі права. Наприклад, конкретне правове прави
ло, що встановлює дисциплінарну відповідальність на вироб
ництві за прогул чи запізнення, має на меті стабілізувати певну
систему трудових відносин. Але ось виявляється, що відповід
ний наказ директора підприємства не досягає мети – порушення
трудової дисципліни триває. Тоді з’являється необхідність або
посилити дисциплінарну відповідальність, або ж з’ясувати, чи
можна виключно правовими заходами в цій ситуації посилити
трудову дисципліну. Можливо, усе це обумовлено незадовільним
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станом роботи громадського транспорту? Тоді заходи, яких слід
вжити (зворотний зв’язок), повинні мати організаційнотехніч
ний характер.
Способи та форми вираження соціального регулювання.
Соціальне регулювання знає найрізноманітніші, у тому числі й
екзотичні, способи впливу на учасників суспільних відносин, на
поведінку людей. Проте всі ці способи зводяться до трьох: спону
кання, спонука, примус.
Спонукання – це метод соціального регулювання, коли вплив
звернено на суспільну чи індивідуальну свідомість, на суспільну
чи особисту психологію (почуття, звички, слова, емоції).
Вплив являє собою переконання в корисності, вигідності пев
ної поведінки, організації та характеру соціальних зв’язків, роз
поділу та здійснення тих чи інших соціальних ролей. Насильст
во та примус відсутні, діє авторитет (сила авторитету, а не авто
ритет сили). Такий метод був досить поширеним у первісному
суспільстві та в тих ранньокласових та інших суспільствах, де
ще не було загострення класової, національної та релігійної бо
ротьби, де суспільство об’єднували загальнонаціональні цін
ності та ідеали.
Спонука – метод регулювання, за якого в основі впливу зна
ходиться стимулювання, головним чином матеріальне.
Встановлена матеріальна або інша вигода визначає соціально
необхідну, бажану поведінку. Соціальне регулювання базується
або на заохоченні в різних формах за відповідну поведінку, або
ж на позбавленні відповідних майнових благ, привілеїв, вигід
них умов життєдіяльності.
Примус – спосіб впливу, за якого соціально необхідна або
бажана поведінка досягається або забезпечується можливістю
застосування насильства, завдання людям, які відхиляються
від установлених правил поведінки, фізичних чи психічних
страждань.
Той чи інший стан суспільства при цьому методі регулюван
ня досягається можливістю (погрозою) державного або суспіль
ного примусу, а в разі необхіднгості й реалізації цієї погрози.
Зрозуміло, що соціальне регулювання використовує або всі
методи (відбувається їх переплетення), або їх різні комбінації чи
поєднання, або ж маємо відокремлене використання окремих
методів.
Соціальне регулювання постає перед нами в різних формах ви#
раження – від правових (окремі закони чи кодекси) до моральних
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(кодекси честі, етика підприємництва), від естетичних (мода,
стиль) до організаційнотехнічних (правила безпеки, стандарти),
від централізованих (директиви, програми) до синергетичних
(атрактори, біфуркації) (табл. 17.1).
Атрактори в синергетиці означають чинники, що притягу
ють, формують навколо себе більшменш однорідні стани, групи
явищ, причому відбувається це мимовільно. Ці процеси виника
ють і в соціальному, і в біологічному, і в фізичному середовищі.
Їх ледьледь почали вивчати, але вже сьогодні стає зрозумілим,
що сама їх наявність у зазначених середовищах свідчить про мож
ливість нових підходів до певних сторін буття, зокрема, соціаль
ного життя.
Так, поняття атрактора дозволяє осмислити явища, з якими
нам доводиться мати справу в суспільному та особистому житті,
але які не завжди піддаються розумному поясненню. Наприклад,
мимовільна поява в побуті типових соціальних груп, об’єднаних
навколо того чи іншого лідера. Причому структура цієї групи,
характер чи зовнішні дані її членів можуть збігатися зі структу
рою іншої групи, що виникла в іншій місцевості, в інший час.
Мета, яка об’єднала членів групи, їх заняття та інтереси також є
досить подібними, а іноді й тотожними цілям, заняттям та інте
ресам інших груп.
Концепція атракторів та їх ролі в структуруванні того чи
іншого середовища може допомогти розібратися і з процесами
формування соціальних груп – від еліт та хунт до організованої
злочинності.
І хоча соціальне регулювання не замикається на якомусь од
ному методі впливу, проте всі регулятори можна звести до двох
категорій – нормативні та індивідуальні регулятори.

Таблиця 17.1. Структура регулювання суспільних відносин
Ñîö³àëüí³ ðåãóëÿòîðè
Íîðìàòèâíå ðåãóëþâàííÿ
Òåõí³÷í³ íîðìè:
-

ïðàâèëà òåõí³êè
áåçïåêè

-

ñàí³òàðí³ íîðìè

-

³íø³

Ñîö³àëüí³ íîðìè:

²íäèâ³äóàëüíå ðåãóëþâàííÿ
-

³íôîðìàö³éí³ ðåãóëÿòîðè

-

ïðàâî

-

äèðåêòèâí³ ðåãóëÿòîðè

-

ìîðàëü

-

ö³íí³ñí³ ðåãóëÿòîðè

-

çâè÷à¿

-

-

ðåë³ã³ÿ

ñîö³àëüíèé ³íñòèòóò
ïðîðîêóâàíü

-

³íø ³

-

³íø ³
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Індивідуальне регулювання. Індивідуальне регулювання –
це упорядкування поведінки людей за допомогою разових рі
шень, які належать до чітко визначеного випадку або до кон
кретних осіб.
Регулювання суспільних відносин на індивідуальному рівні
спирається на директивні, інформаційні та ціннісні регулятори,
а також на такий своєрідний регулятор, як соціальний інститут
пророкувань.
Директивні регулятори – це накази, що не мають норматив
ного характеру (наприклад, наказ командира йти в атаку).
Сюди також слід віднести політичні програми, платформи,
звернення, заяви, що набувають соціальнорегулятивного значен
ня, створюють для учасників суспільних відносин підстави для
своєї поведінки.
Інформаційні регулятори полягають у тому, що людина впро
довж свого життя отримує інформацію, якою керується у відно
синах з іншими людьми.
Ціннісні регулятори передбачають наявність у кожного су
б’єкта власної системи цінностей.
Виділяючи ціннісний регулятор як самостійний, окремо ді
ючий регулятор, слід мати на увазі, що він істотно впливає на
учасників суспільних відносин певною системою цінностей, що
склалася історично на синергетичній основі. Принцип таліону
(око за око, зуб за зуб), “кривава помста”, принципи взаємної
підтримки, поваги до прав особи, людська гідність, індивідуа
лізм у ліберальних та колективізм у соціальних суспільствах, не
доторканна приватна власність, національна гордість, аскетизм
чи гедонізм – усе це цінності, що утворюють найглибший, най
стійкіший, стабільний регулятивний пласт.
Досить своєрідною була та залишається роль такого регуля
тора, як соціальний інститут пророкувань. Цей регулятор фор
мувався одночасно зі становленням людської цивілізації, забез
печуючи добробут тих чи інших кланів, общин та груп у первіс
ному суспільстві, а потім у ранньокласових соціумах набув ви
нятково важливого значення.
Уже в ранньокласових писемних соціумах усе, що заслуго
вувало на увагу, записувалося. Поступово ці записи системати
зувалися та групувалися у збірники, де фіксувалися чудернаць
ка поведінка тварин, незвичайні небесні явища.
У стародавньому Межиріччі кожен запис у цих збірниках
складався з протасиса (як і в будьякому з сучасних юридичних
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кодексів) та аподосиса, де містилися пророкування. Інакше ка
жучи, пророкування стали також будуватися за логічною схемою
“якщо – то”.
Ïðèêëàä 17.1
Ïðî ïðîðîöòâà îðàêóë³â ó Äåëüôàõ
Â³í äàâàâ ïðîðîöòâà (éîãî çàïèñóâàëè ñïåö³àëüí³ ïîñëè) ïðî òå, ùî
ðîáèëîñÿ â ïåâíèé ÷àñ. Çà óìîâè ³íôîðìàö³éíîãî ãîëîäó öÿ ³íôîðìàö³ÿ
âðàæàëà óÿâó. ² ÿêùî ïðè ïåðåâ³ðö³ öå ïðèáëèçíî «ëåäü á³ëüøå – òðîõè
ìåíøå” â³äïîâ³äàëî ä³éñíîñò³, òî îðàêóë íàáóâàâ âèêëþ÷íî¿ äîâ³ðè.
Çîêðåìà, òàêà ³ñòîð³ÿ â³äáóëàñÿ ç Êðåçîì – ëåãåíäàðíèì öàðåì Ë³ä³¿.
Ï³ñëÿ ïåðåâ³ðêè ³íôîðìàö³¿ â³í ïîñëàâ äî Äåëüô ïîäàðóíêè ³ ñïèòàâ îðàêóëà, ÷è éòè éîìó â³éíîþ íà ïåðñ³â òà øóêàòè äëÿ öüîãî ñîþçíèê³â? (Äî ðå÷³,
çðîçóì³ëèì º ³ ãîëîâíèé þðèäè÷íèé ñåíñ òàêîãî çàïèòàííÿ: â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåêëàäàëàñÿ íà îðàêóëà, çàáåçïå÷óâàëîñÿ ïðàâîâå òà ³äåîëîã³÷íå
ïðèêðèòòÿ ä³é öàðÿ).
Àëå é îðàêóë ï³êëóâàâñÿ ïðî ñâîþ ðåïóòàö³þ. Â³äïîâ³äü áóëà, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ, äâîçíà÷íîþ: “ßêùî öàð ï³äå â³éíîþ íà ïåðñ³â, òî çðóéíóº âåëèêå
öàðñòâî”. Òóò áè Êðåçó é ñïèòàòè – ÷èº? Àëå Êðåç âèð³øèâ ïðîâåñòè åêñïåðòíó
îö³íêó ³ ïåðåâ³ðèâ äåëüô³éñüêîãî îðàêóëà ùå îäíèì îðàêóëîì. Òîé â³äïîâ³â
àíàëîã³÷íî – ³ Êðåç, çâè÷àéíî, ââàæàâ, ùî ìîâà éäå ïðî ïåðñ³â.
Êîëè æ öàð ïåðñ³â Ê³ð âçÿâ Êðåçà â ïîëîí, â³í ñïèòàâ éîãî: õòî ç ëþäåé
ïåðåêîíàâ òåáå éòè â³éíîþ íà ìîþ çåìëþ ³ ñòàòè ìåí³ âîðîãîì çàì³ñòü äðóãà? Êðåç â³äïîâ³â: “Âèíóâàòåöü æå öüîãî (îñü âîíà, â³äïîâ³äàëüí³ñòü îðàêóëà!) åëë³íñüêèé áîã, ÿêèé ñïîíóêàâ ìåíå äî â³éíè. Àäæå íåìàº (íà ñâ³ò³)
íàñò³ëüêè íåðîçóìíî¿ ëþäèíè, ÿêà á çâîë³ëà â³éíó ìèðó. Ó ìèðíó ãîäèíó
ñèíè õîâàþòü áàòüê³â, à íà â³éí³ áàòüêè – ñèí³â”...
Êðåç ïðîñèòü ó Ê³ðà äîçâîëó íàä³ñëàòè äî Äåëüô ñâî¿ îêîâè, ùîá äîêîðèòè åëë³íñüêîìó áîãó, ÿêèé òàê éîãî ï³äâ³â.
Ïðîòå ï³ô³ÿ áóëà íàïîãîòîâ³: ó Äåëüôàõ áóëè ãàðí³ àðõ³âè. Êðåç ó ï’ÿòîìó êîë³í³ â³äïîêóòóâàâ ãð³õ öàðÿ Ã³ãåñà, ÿêèé óáèâ öàðÿ Êàíäàâëà, – òàêîþ
áóëà â³äïîâ³äü îðàêóëà öüîãî ðàçó. Ï³ô³ÿ äîäàëà ó â³äïîâ³äü íà äîêîðè öàðÿ
äåùî ïðî ðîçóìîâ³ çä³áíîñò³ åêñ-öàðÿ. À ñàìå, ùî Êðåç íå çðîçóì³â ïðîðîêóâàííÿ, ïîâèíåí áóâ ñïèòàòè, ÷èº öàðñòâî â³í çãóáèòü (àäæå â³í ì³ã çãóáèòè
é ñâîº òîùî). Òîä³ Êðåç, ...âèñëóõàâøè îðàêóëà, çðîçóì³â, ùî öå éîãî âëàñíà ïðîâèíà, à íå ïðîâèíà áîãà.
Äæåðåëî: Âåíãåðîâ À. Á. Ïðåäñêàçàíèÿ è ïðîðî÷åñòâà: çà è ïðîòèâ :
èñòîðèêî-ôèëîñîôñêèé î÷åðê / À. Á. Âåíãåðîâ. –
Ì. : Ìîñêîâñêèé ðàáî÷èé, 1991. – Ñ. 169–170.
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Нормативне регулювання. Нормативне регулювання –
це впорядкування поведінки людей за допомогою загальних пра
вил (норм), що поширюються на всі випадки певного роду і на
всіх суб’єктів.
При цьому норма – це визнаний обов’язковим порядок, уза
конене установлення.
Регулювання суспільних відносин на нормативному рівні спи
рається на технічні та соціальні норми.
Технічні норми – це правила, що характеризують ставлення
людей до природи, техніки, знарядь та засобів виробництва.
До технічних норм відносять:
1) будівельні норми і правила;
2) державні стандарти;
3) технічні умови виробництва певної продукції;
4) інструкції з експлуатації машин та механізмів;
5) норми використання сировини, палива, електроенергії
тощо.
Якщо технічні норми закріплюються в законодавстві, то їх
називають технікоюридичними. Крім них, до технічних норм
відносять правила експлуатації технічних засобів, санітарногі
гієнічні норми, норми агрономічні та ін.
До соціальних же норм належать норми права, моралі, зви
чаї, корпоративні, політичні, релігійні норми, що регулюють
певні сфери суспільного життя.

§ 2. Ïîíÿòòÿ, ïðèíöèïè ³ ôóíêö³¿ ïðàâà
Поняття права. У Радянському Союзі право визначалося як зве
дена в закон воля економічно панівного класу. Таке визначення
виходить з однієї з праць К. Маркса, який зазначав, що “...ваше
право – це зведена в закон воля вашого класу”. Таке ставлення
до права зумовило в цілому негативне ставлення стосовно інших
поглядів. Врештірешт, у радянській юриспруденції почав домі
нувати так званий позитивістський підхід до права. Після лікві
дації СРСР на території України затвердилася природноправо
ва парадигма.
На Міжнародній науковій конференції “Методологічні пробле
ми правової науки”, що відбувалася 13–14 грудня 2002 р. у м. Хар
ків, було зазначено, що право спирається і на позитивістський
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підхід, і на природноправову парадигму1. Таким чином, істина
десь посередині. Саме тому право слід визначати таким чином:
право – це ті правила поведінки, що встановлюються чи санк
ціонуються державою.
У цьому разі встановлення – це діяльність органів держави,
спрямована на появу відповідних джерел права і підтримка їх
своєю примусовою силою.
Щодо санкціонування, то це діяльність органів держави,
спрямована на підтримку примусовою силою діючих у суспільстві
ідей чи правил поведінки.
У наведеному визначенні поєднуються і природноправова до
ктрина, і юридичний позитивізм.
Право в об’єктивному і суб’єктивному сенсі. Однак у будь
якому разі право розуміється в об’єктивному і суб’єктивному
сенсі.
Право в об’єктивному сенсі – це система спрямованих на вре
гулювання суспільних відносин формально визначених, за
гальнообов’язкових правил поведінки, що виходять від дер
жави і нею гарантуються.
Говорячи про право в об’єктивному сенсі, слід мати на увазі,
що поняття об’єктивності права передбачає те, як право вираже
не зовні, в об’єктивній реальності, як воно зафіксовано в доку
ментах незалежно від волі і свідомості конкретної людини. А це
вже сукупність правил поведінки, що регулюють найважливіше
з погляду держави коло суспільних відносин.
Виходячи з визначення права в об’єктивному сенсі, слід
зупинитися на питанні про ознаки права.
Ознаками права є формальна визначеність, загальнообов’я
зковість, факт виходу від держави та гарантування нею, спрямо
ваність на врегулювання суспільних відносин і системність.
Формальна визначеність – право зовні фіксується в джере
лах права, які найчастіше називають формами права.
1

Тацій В. Я. Методологічні проблеми правової науки на етапі формування право
вої, демократичної, соціальної держави / В. Я. Тацій // Методологічні проблеми
правової науки : матеріали міжнар. наук. конф. (Харків, 14–14 грудня 2002 р.) /
Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого, Академія правових наук
України. – Х. : Право, 2003. – С. 7–8.
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Загальнообов’язковість – означає, що ці правила поведінки
є обов’язковими для всіх без винятку.
Походить від держави і гарантується нею – право тісно
пов’язане з державою, адже саме держава своєю примусовою си
лою змушує громадян та посадових осіб дотримуватися право
вих норм.
Спрямоване на врегулювання суспільних відносин, тобто
відносин між людьми.
Системність – передбачає побудову права як певної системи.
Слід згадати, що ще в Стародавньому Римі система римсько
го права була поділена на приватне та публічне. У наступних ро
зділах ми розглянемо поняття системи права як диференційова
ної структури права, що складається з галузей, підгалузей, інсти
тутів та норм. Первинним елементом цієї структури є норма пра
ва, тобто конкретне правило поведінки. А це дозволяє нам гово
рити про поняття права в суб’єктивному розумінні.
Право в суб’єктивному сенсі – міра можливої поведінки кон
кретної людини відповідно до закону.
Інакше кажучи, право в суб’єктивному сенсі означає, як кон
кретна людина розуміє те чи інше право, ту чи іншу норму і за
стосовує її до себе.
У теорії держави і права головним чином досліджуються пи
тання права в об’єктивному сенсі, тому далі, розглядаючи пра
во, ми матимемо на увазі саме право в об’єктивному сенсі.
Принципи права. Принципи права – керівні ідеї, що харак
теризують зміст права, його сутність і призначення в суспільстві.
До сучасних принципів права належать справедливість, по
вага прав людини, рівноправність, законність та правосуддя.
Принцип справедливості – відповідність між діями і їхніми
соціальними наслідками. Повинні відповідати одне одному пра
ця та плата за неї, шкода та її відшкодування, правопорушення
та покарання. Закони, що закріплюють цю відповідність, відпо
відають принципу справедливості.
Принцип поваги прав людини. Цей принцип означає, що в
більшості демократичних конституцій закріплені природні пра
ва людини (право на життя, право власності тощо).
Принцип рівноправності – рівний правовий статус усіх гро
мадян, тобто їх рівні конституційні права і єдина для всіх пра
восуб’єктність. У ч. І ст. 24 Конституції України зазначено:
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“Громадяни мають рівні конституційні права і свободи і є рівни
ми перед законом”1. Це положення не припускає будьяких при
вілеїв і передбачає рівність громадян України перед судом.
Принцип законності – відповідність підзаконних норматив
них актів законам, а останніх – Конституції. Конституція має
вищу юридичну чинність. Тому закони України повинні відпо
відати її Конституції. Щодо підзаконних нормативноправових
актів (Укази Президента України, Постанови Кабінету Мініст
рів України тощо), які створені на базі законів, то вони повинні
відповідати законам.
Принцип правосуддя – захист суб’єктивних прав у судовому
порядку. Ч. І ст. 55 Конституції України передбачає: “Права і
свободи людини і громадянина захищаються судом”2. Лише суд,
як третя гілка державної влади, має легальне право на застосу
вання сили до порушників прав і свобод осіб.
Зазначений перелік принципів не вичерпний. До них також
можуть належати принцип демократизму, гуманізму тощо.
Правові аксіоми. Аксіомою в математиці визнається прави
ло, що не потребує доказів.
Коли ми говоримо про правові аксіоми, то маємо на увазі, що
ці правила є загальнообов’язковими.
Правовими аксіомами є: “Закон зворотної сили не має”, “Усе,
що законом не заборонено, дозволено”, “Ніхто не може бути суд
дею у власній справі”, “Ніхто не може бути примушеним свідчи
ти проти самого себе” та “Не можна карати двічі за той самий
злочин”.
Закон зворотної сили не має. Як правило, ця правова аксіо
ма означає, що нормативноправові акти, які були прийняті після
того, як певна подія вже відбулася, не поширюються на цю подію.
Ïðèêëàä 17.2
Çíèùåííÿ ³íîïëàíåòÿí, ÿê³ ï³øëè íà Êîíòàêò ³ç ëþäñòâîì, âèêðàâøè
ê³ëüêîõ ëþäåé, ùîá çìóñèòè ¿õ ïîëþâàòè íà íåáåçïå÷íèõ çâ³ð³â
Ëèõîâ áóâ ïðàâèé, àëå íå â óñüîìó. Íà Çåìë³ ïîëþâàííÿì çàéìàëîñÿ
äîñèòü ìàëî ëþäåé. Òàê ùî – í³ÿêèõ ïîêàðàíü. Åïîïåÿ ç âèêðàäåííÿì áóëà…
òà íàáåðèñÿ ñì³ëèâîñò³ ñêàçàòè öå ñëîâî õî÷à á äëÿ ñåáå. Ñë³äóþ÷è ñâî¿é

1

Конституція України від 28 червня 1996 року : станом на 1 січня 2006 р. –
Х. : ІГВІНІ, 2006. – С. 9.
2
Там само. – С. 19.
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ëîã³ö³, “ãîñòðîâóõ³” ï³øëè íà Êîíòàêò ñàìå òàêèì ÷èíîì. Äàëè çðîçóì³òè ïðî
ñâîþ ìîðàëü òà åòèêó, ïîêàðàòè, íå âáèâàþ÷è, â îäíî÷àñíî ç³ãðàòè ïðåëþä³þ äî Êîíòàêòó. Çà ¿õ ëîã³êîþ, âîíè ìàëè ðàö³þ. Çã³äíî ç³ ñâîºþ ëîã³êîþ ìàâ
ðàö³þ Ìåíøèêîâ. Çâ’ÿçîê â³äíîâèâñÿ â÷îðà ââå÷åð³ – ìàéæå çà äîáó äî òîãî,
ÿê çàñÿÿëè áóçêîâ³ áëèñêàâêè ³ âîãîíü çæåð áëèñêó÷èé êóïîë. Ùî æ, óñå ëèøå
ç-çà òðàã³÷íî¿ ïîñï³øíîñò³ ÷è âñå ³íàêøå?
Ìåíøèêîâ ï³äíÿâñÿ, íå ïîì³÷àþ÷è, ùî éîìó äîïîìîãëè Ðîì³ òà Ðîêñáîðî. Òóò, ó öüîìó ñâ³ò³, äå ùå í³÷îãî íå çíàëè ïðî òå, ÿê â³í ³øîâ ³ ùî çàëèøèâ
ï³ñëÿ ñåáå, éîãî íå áóëî. Â³í áóâ òàì, äå ï³ä í³÷íèì íåáîì íà ìåæ³ ñâ³òëà ³
òåìðÿâè ï³äíÿëàñÿ ïàðîâà õìàðà, òàì, äå â ïàëàþ÷îìó êóïîë³ ãèíóëî âñå
æèâå.
“ßê æå ìåí³ ñóäèòè ñåáå? – ñïèòàâ â³í ³ íå çíàõîäèâ â³äïîâ³ä³. – Õ³áà
ëåãøå â³ä òîãî, ùî í³õòî íå íàâàæèòüñÿ í³ â ÷îìó çâèíóâàòèòè ³ äîð³êíóòè,
âèçíàº, ùî çà òîãî ì³í³ìóìó ³íôîðìàö³¿, ÿêèé ÿ ìàâ, ìî¿ ä³¿ àâòîìàòè÷íî
ï³äëÿãàþòü ï³ä áåçëèêå âèçíà÷åííÿ “òðàã³÷íå íåïîðîçóì³ííÿ” – âäàëèé âàð³àíò, âèíóâàòèõ øóêàòè áåçãëóçäî, òîìó ùî âñ³ îäíàêîâî âèíóâàò³... ³ íå âèíóâàò³. Àëå æ ÿ ¿õ âáèâ, Áîæå, ÿ ¿õ âáèâ, à âîíè áóëè çîâñ³ì íå òàêèìè, ÿê ìåí³
çäàëîñÿ. Íå áóëî áàæàííÿ çàäóìàòèñÿ, ïðîðàõóâàòè âñ³ âàð³àíòè, ñòàòè íåóïåðåäæåíèì – ïàëåöü àâòîìàòè÷íî ñòàâ øóêàòè êóðîê, äóìêà ïîâåðòàëà
íà â³äîì³ ñòåðåîòèïè...
Ìè çàáóëè â³éíè, ìè éäåìî â³ä ç³ðêè äî ç³ðêè, ìè ïîê³í÷èëè ç ìèíóëèì,
ïðîòå äåñü ãëèáîêî çàñ³ëî â íàñ öå ïî÷óòòÿ, ùî éäå ç ãëèáèí òèñÿ÷îë³òü,
ïðÿìî â³ä ïå÷åð òà êàì’ÿíèõ ñîêèð, – îáîâ’ÿçêîâî, íåîäì³ííî ÷åêàòè ï³äñòóïó â³ä ÷óæîãî, ïðèïèñóþ÷è ÷óæîìó ñâî¿ áðèäê³ äóìêè. Ìè øóêàºìî äçåðêàëà
ïîâñþäè, îñîáëèâî òàì, äå ¿õ íåìàº. ² í³÷îãî äèâíîãî, ÿêùî â ðåçóëüòàò³
îñü òàêèõ ïîøóê³â òè çíåíàöüêà îïèíèøñÿ ïåðåä íàéáåçæàëüí³øèì äçåðêàëîì – âëàñíîþ ñîâ³ñòþ. ² äçåðêàëî öå º ñóö³ëüíî ÷îðíèì.
Â³äïèõíóâøè ðóêè, ùî òðèìàëè éîãî, â³í ï³øîâ ÷åðåç ïîëå äî á³ëî¿ áóä³âë³ ìàÿêà, ìàðíî íàìàãàþ÷èñü î÷èñòèòè ïàì’ÿòü ïðî õîëîäíó òÿæê³ñòü
áëàñòåðà â ðóêàõ òà áóçêîâîìó ñÿéâ³. Õîò³ëîñÿ á³ãòè êóäè-íåáóäü, ëåò³òè,
êèíóòèñÿ äî ïóëüò³â äàëåêîãî êîñì³÷íîãî çâ’ÿçêó ³ êðè÷àòè ó ïðîñò³ð, âèïðàâäîâóâàòèñü, ïîÿñíþâàòè, ùî öå – òðàã³÷íà ïîìèëêà, ùî ç íèì îäíèì íå
ñë³ä îòîòîæíþâàòè âñþ Çåìëþ.
Äæåðåëî: Áóøêîâ À. È ëîâèëè òàì çâåðåé / À. Áóøêîâ //
Áóøêîâ À. Âîë÷üå ñîëíûøêî : ïîâåñòè è ðàññêàçû / À. Áóøêîâ. –
ÑÏá. : Àçáóêà, 1996. – Ñ. 570–571.

Цей приклад можна продовжити.
Контакт все ж таки відбувся.
У законодавстві Землі було встановлено покарання за вбивство
інопланетян. Так от: зазначеного військового не буде притягнуто
до покарання, адже закон зворотної сили не має. Однак з правила є
винятки, які стосуються кримінального та адміністративного
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права: якщо новий закон пом’якшує чи відміняє покарання вза
галі, то він поширюється на правопорушення, скоєні до набуття
ним законної сили.
Усе, що законом не заборонено, дозволено. Зазначена право
ва аксіома означає, що громадянам можна робити все, крім того,
що прямо заборонено законом (наприклад, здійснювати злочини
тощо). У той самий час органи держави можуть робити лише те,
що прямо дозволено законом. Якщо ж будьяких дій у цьому за
коні немає, то органу держави зазначені дії вчиняти заборонено.
Ніхто не може бути суддею у власній справі. У СССР дуже
часто у разі правопорушення вимагали від порушника поясню
вальну записку, у якій правопорушник оцінює власний вчинок.
Однак це – порушення прав людини, адже ніхто не може бути
суддею у власній справі.
Ніхто не може бути примушеним свідчити проти самого
себе. Ця аксіома дозволяє захищати презумпцію невинуватості.
Арешт у США супроводжується словами: “Ви маєте право
зберігати мовчання. Усе, що Ви скажете, може бути і буде вико
ристано проти Вас у суді”. Цією фразою людина застерігається
проти надмірної довіри до карних органів, які зобов’язані довес
ти вину правопорушника.
Не можна карати двічі за той самий злочин. Наприклад,
Іванов вбив Петрова. Його засудили до обмеження свободи на
певний термін. Після відбування покарання Іванов вийшов з в’яз
ниці і приїхав додому. Там його знову заарештували і засудили
за вбивство Петрова. Це – незаконно, адже не можна карати двічі
за той самий злочин. А в деяких країнах, наприклад, Іванов, піс
ля виходу з в’язниці (Іванова засудили за вбивство Петрова, хоча
він і не скоював цього вбивства; більше того: Петров його “під
ставив”, сам залишаючись живим), міг би вбити Петрова і його
знову не засудили б, адже не можна карати двічі за той самий
злочин.
Функції права. Функції права – основні напрями впливу пра
ва на суспільні відносини і поведінку людей, що дозволяють дати
узагальнювальну характеристику «роботи» юридичних норм.
Функції права можуть бути загальними та юридичними.
До загальних функцій належить інформаційна, орієнтуюча,
виховна та оцінна.
Юридичними функціями є охоронна та регулятивна. У свою
чергу, регулятивна функція може бути регулятивностатичною
та регулятивнодинамічною.
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Інформаційна функція права полягає в доведенні до людей
інформації про напрями регулювання державою суспільних від
носин, а також про їхні права, обов’язки й відповідальність.
Орієнтуюча функція права спрямовує громадян на позитивні
правові установки, які передбачають оцінку права й готовність
діяти відповідно до його норм.
Виховна функція – загальноправовий вплив на духовну сфе
ру, виховання поваги до права.
Оцінна – право є критерієм правомірності або неправомірності
чиїхось рішень і вчинків (правові знання дозволяють визначи
ти, мала право на певні дії та чи інша посадова особа чи ні).
Регулятивно%статична – функція закріплення, стабілізації
суспільних відносин, що найбільш чітко виражається при визна
ченні суспільного статусу різних суб’єктів: закріпленні основних
прав і свобод людини і громадянина, компетенції органів і поса
дових осіб (наприклад, розділ ІV Конституції України закріплює
правовий статус Верховної Ради України).
Регулятивно%динамічна – право визначає, якою повинна бути
майбутня поведінка людей. Ця функція здійснюється за допомо
гою зобов’язальних норм (наприклад, ст. 65 Конституції Украї
ни зобов’язує громадян України захищати Батьківщину).
Охоронна – застосування спеціальних охоронних норм (напри
клад, зібрання охоронних норм кримінального права охороняє сус
пільний лад в Україні, права та свободи людини й громадянина тощо).

§ 3. Âèíèêíåííÿ ïðàâà
Формування права. Як уже згадувалося, соціальними норма
ми первісного суспільства були мононорми (звичаї і табу). Ве
лику регулятивну роль у ньому відігравали обряди, ритуали й
міфи – набір прикладів гарної та поганої поведінки.
При переході від привласнюючої економіки до виробляючої
(так звана неолітична революція) і появі держави відбувається
поділ мононорм на норми права і норми моралі, тобто як соціаль
ний інститут право виникає разом із державою. Це пояснюється
тим, що вони покликані забезпечити ефективність дій одне одного.
Історично право виникло як результат антагонізму в суспільстві
і відбивало волю й інтереси економічно панівних верств населення
(це видно, наприклад, якщо проаналізувати нормативноправові
акти східнодеспотичної, рабовласницької та феодальної держав).
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На відміну від мононорм, що містилися у свідомості і пове
дінці людей, правові норми почали оформлятися письмово для
загального ознайомлення.
При цьому право було більш складним регулятором, ніж мо
нонорми, адже, крім заборон, містили зобов’язання і правомоч
ності, що створювали значні можливості для різнорівневого впо
рядкування суспільних відносин. Виникнення права є наслідком
ускладнення соціальних зв’язків, загострення суперечностей, з
урегулюванням яких мононорми вже не могли впоратися.
На сьогодні відомими є три шляхи утворення права:
1) переростання мононорм у норми звичаєвого права та їх санк
ціонування силою держави;
2) правотворчість держави, що виражається у виданні спеці
альних документів – нормативноправових актів (законів,
указів тощо);
3) прецедентне право, що складалось із конкретних рішень су
дових чи адміністративних органів.
Розвиток права. Історія розвитку права свідчить, що в умо
вах переходу від первісного суспільства до державної організації
спочатку затверджувалося кулачне право, коли мононорми від
новлювались і знову відмінялися за допомогою насильства (себ
то кулака). І лише потім настав період панування права, яке фік
сувало у письмових джерелах (так зване писане право).
Правове регулювання в цей перехідний період ще було недо
статньо відділене від інших різновидів соціального регулюван
ня (морального, релігійного тощо). Перші нормативні узагаль
нення, як правило, являли собою державнонормативне виражен
ня індивідуального рішення або ж визначеного та захищеного
державою звичаю.
Пізніше відбувся перехід до правотворчості: формулювання
органами законодавчої, виконавчої та судової влади законів, під
законних актів і прецедентів. Найстаріші юридичні пам’ятки
(Закони Ману, Кодекс законів царя Хаммурапі, Закони ХІІ таб
лиць, Руська Правда тощо) відтворювали норми звичаєвого пра
ва, містили узагальнений виклад судових прецедентів, а також
деякі безпосередньо законодавчі положення.
У ході подальшого розвитку суспільства той чи інший еле
мент права отримував домінуюче значення і тим самим сприяв
формуванню національних правових систем.
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§ 4. Ñï³ââ³äíîøåííÿ ïðàâà ³ ìîðàë³
Загальні ознаки права і моралі. Є надбудовою над економічним
базисом. Якщо уявити собі будинок, то його фундаментом є ви
робничі відносини та продуктивні сили (це і є економічний ба
зис), а держава, право, мораль, культура тощо – це дах (це – над
будова).
Мають нормативний зміст. І норми права, і норми моралі –
це загальнообов’язкове правило поведінки.
Є регулятором суспільних відносин. Норми права і моралі є
соціальними нормами, тобто правилами поведінки в суспільстві.
Відповідно вони регулюють відносини в суспільстві.
Реалізуються здебільшого добровільно. Як правило, людина
не порушує ані норм права, ані норм моралі.
Внутрішній гарант реалізації – совість людини. Правомір
на та моральна поведінка гарантується, як правило, переконан
нями людини, її совістю.
Відмінні ознаки права і моралі. Право виникає разом із дер%
жавою, а мораль виникла раніше права. Коли ми характеризува
ли первісне суспільство, то говорили про мононорми, які були
предтечами норм права й моралі. З цього випливає, що взагалі
мораль і право виникли одночасно. Однак коли говоримо про те,
що право виникло разом з державою, а мораль виникла раніше
права, то розуміємо під “правом” власне не право взагалі, а лише
його тип. Так, для рабовласницької держави було характерне
рабовласницьке право, для феодальної держави – феодальне пра
во тощо. У цьому разі мораль дійсно виникає раніше. Так
феодальна мораль зародилася ще в надрах рабовласницької дер
жави, адже рабів поступово переставали вважати худобою, що
розмовляє, їх почали наділяти власністю. Це вже був переворот
у моралі. Буржуазна ж мораль з’являється в надрах феодальної
держави: серед купецтва, “нового дворянства”, міської буржуа
зії. Ця мораль ненавиділа феодальні привілеї, хоча й була зму
шена їх враховувати. Соціалістична мораль виникла в надрах
буржуазної держави в період появи соціалістичних та коопера
тивних ідей. Вона часто перекликалася з релігійними нормами
християнства та ісламу. Саме соціалістична мораль, поєднана з
нормами християнства, призвела до ідеї про керівництво держа
вою сфери економіки.
Право складається з норм (правил поведінки), а мораль має
більш складну структуру. Право складається з норм, що
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встановлені та санкціоновані певним порядком компетентними
державними органами і зафіксовані в юридичних актах, а мо
раль – не лише з норм, а й з уявлень та почуттів.
Право характеризується конкретністю, визначеністю, а
мораль – більш широким змістом. У нормах права передбачають
ся конкретні права та обов’язки, а моральні вимоги надають
більший простір для тлумачення. Наприклад, мораль засуджує
всі різновиди омани (шпаргалки тощо), а право – лише неправо
мірну оману (шахрайство).
Право забезпечується можливістю державного примусу,
а мораль – звичкою або силою суспільної думки. Це зовсім не озна
чає, що сила суспільної думки не може карати. Зовсім ні. Таким
видом покарання може бути бойкот. У патріархальних середо
вищах (селах, містечках) сила суспільної думки може карати
сильніше, ніж держава. Наприклад, зчинивши згвалтування,
злочинець був покараний державою – кілька років ув’язнення.
Повернувшись додому в село, він ризикує зіткнутися з осудом
суспільства, яке на відміну від держави не дуже схильне проща
ти так швидко. Злочинцю потрібен тривалий час, щоб змінити
ставлення до себе, а іноді й все життя.
Правом заздалегідь регламентовані конкретні заходи і фор%
ми примусу, чого немає в моралі. Форми примусу різні: покаран
ня кримінальним порядком (ув’язнення), відшкодування збит
ків у цивільному праві тощо. Однак усі ці форми примусу є кон
кретними: не можна осудити людину на “покарання”, не зазна
чивши, у чому це покарання виявляється. Заходи і форми цього
примусу регламентовані в джерелах права. Мораль же не має
такої конкретності. Моральні покарання можуть бути як віднос
но м’які, так і відносно важкі для порушника.
Право надає всебічну оцінку поведінки лише правопорушни%
ка, а мораль – будь%якої поведінки людини. Норми права регла
ментують не лише правопорушення, а й правомірну поведінку
людини. Однак хоча право регламентує і заходи заохочення, зде
більшого ці заходи регламентуються корпоративними нормами.
Всебічну ж оцінку право дає лише поведінці правопорушника.
Мораль же оцінює як позитивну поведінку людини (у тому числі
правомірну), так і негативну (правопорушення).
Право відмирає разом із державою, а мораль залишається в
будь%якому суспільстві. Так, після проголошення незалежності
України, у ній з’явилося буржуазне право, проте залишилася ще
соціалістична мораль.
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Ô³ëîñîô³ÿ ïðàâà
Загальна характеристика філософії права  Теорії права за джерелом його
утворення  Теорії про основу права

§ 1. Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà ô³ëîñîô³¿ ïðàâà
Загалом філософію права можна охарактеризувати як сферу
знань про право в житті людей, у людському бутті, що повинна
надати світоглядне пояснення права, його змісту та призначен
ня як для суспільства, так і для окремої людини, обґрунтувати
його з погляду сутності людського буття та існуючої в ньому
системи цінностей.
Вирішальне значення у філософії права як вершини юридич
них знань має її світоглядне розуміння права, усвідомлення ви
ражених у праві цінностей і саме право як найважливіша соці
альна цінність. Саме тому філософія права націлена на усвідом
лення світоглядної таємниці права, а звідси її прагнення висвіт
лити сутнісні проблеми життя суспільства – місце і призначен
ня права в розвитку та долі суспільства, людства, окремої лю
дини.
Слід мати на увазі, що філософія права – це не лише ідеї, а й
реальне правове життя, шляхом якого філософськоправові ідеї
не лише уточнюються та коригуються, а й формуються, реально
існують, містяться, затверджуються і впливають на суспільну
систему. А це значною мірою залежить як від стану та стадії роз
витку цивілізації певного суспільства, так і від реальної потреби
суспільства у затвердженні тих чи інших ідеалів і цінностей.
Сучасний рівень розвитку філософії права дозволяє систе
матизувати різні погляди на право за певними критеріями. Вже
саме ставлення до права та його долі, той факт, позитивне значен
ня воно має для суспільства чи негативне, є воно самостійним
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соціальним явищем чи елементом іншої системи регулювання,
виявляє протилежні позиції. Зокрема, представники окремих
філософських напрямів (наприклад, А. Шопенгауер) розгляда
ли право як частину моралі або як її нижчий ступінь і заперечу
вали соціальноціннісний характер права (Л. Толстой, В. Солов
йов та ін.). Були й відверто негативні погляди на право (анар
хісти) або погляди про відмирання права в майбутньому (кому
ністи).
При вирішенні основного питання філософії про співвідно
шення матерії та свідомості виділяються матеріалістичний та іде
алістичний підходи до розуміння права. Ідеалістичний підхід під
тримує теологічна доктрина (Фома Аквінський), що вважала
право божим створінням, а матеріалістичний – марксистська
(В. Ленін), яка обґрунтовувала право виключно економічним під
ґрунтям.
Залежно від того, що розглядається як джерело правоутво
рення – держава, суспільство, природа людини тощо, розрізня
ються природноправова доктрина, юридичний позитивізм та
історична школа права.
Залежно ж від того, що є основою (базовим елементом) права –
норма права, правосвідомість, правовідносини, воля людей тощо,
були сформовані нормативістська, психологічна та соціологічна
теорії (табл. 18.1).
Кожна з названих теорій має свої переваги та недоліки, їх
поява та розвиток обумовлені природним розвитком людства і

Таблиця 18.1. Теорії філософії права
Ãðóïè òåîð³é ïðàâà

Âèäè ïðàâîâèõ òåîð³é

Òåîð³¿ ïðàâà çà äæåðåëîì éîãî
óòâîðåííÿ

1. Ïðèðîäíî-ïðàâîâà äîêòðèíà:
- íåîòîì³ñòè÷íà äîêòðèíà;
- ñâ³òñüêà òåîð³ÿ.
2. Þðèäè÷íèé ïîçèòèâ³çì.
3. ²ñòîðè÷íà øêîëà ïðàâà.

Òåîð³¿ ïðî îñíîâó ïðàâà

1. Òåîð³ÿ íîðìàòèâ³çìó.
2. Ïñèõîëîã³÷íà òåîð³ÿ.
3. Ñîö³îëîã³÷íà þðèñïðóäåíö³ÿ:
- ìàðêñèñòñüêà òåîð³ÿ;
- òåîð³ÿ „â³ëüíîãî ïðàâà”;
- êîíöåïö³ÿ ñîë³äàðèçìó;
- ³íñòðóìåíòàëüíî-ïðàãìàòè÷íèé ï³äõ³ä
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свідчать про необхідність та соціальну цінність права в житті
людей. Це можна пояснити тим, що зазначені теорії стали зарод
ком усіх подальших уявлень і концепцій про внутрішній взаємо
зв’язок і єдність права, свободи і справедливості, про права і сво
боди людини, про верховенство права, про правовий закон і пра
вову державу. І в тому, що сьогодні ці ідеї стали загальновизна
ними світовою спільнотою цінностями та імперативами, – вели
ка і безперечна заслуга філософії права.

§ 2. Òåîð³¿ ïðàâà çà äæåðåëîì éîãî óòâîðåííÿ
ПриродноEправова доктрина. Ідея природного права виникла ще
в Елладі та Римі і пов’язана з іменами Демокрита, Сократа, Пла
тона, Аристотеля, грецьких та римських стоїків, Цицерона,
Ульпіана та інших римських юристів. В епоху Середньовіччя
вона розвивалася в богословських творах Фоми Аквінського.
Однак як один із напрямів теорії праворозуміння природнопра
вова доктрина склалася в епоху Революцій. Її найвидатнішими
представниками були Г. Гроцій, Т. Гоббс, Дж. Локк, Вольтер,
Ж.Ж. Руссо, Ш. Л. Монтеск’є, О. Радищев та ін.
Прихильники цієї теорії вважали, що, крім права, яке вста
новлюється державою, існують природні права, якими наділе
на людина від народження. Їх ніхто – ані суспільство, ані дер
жава – людині не дарує. Ці права є умовою існування людини
та її життєдіяльності. Основними серед них були: право на жит
тя, свободу, рівність, власність та низка інших. Саме тому тео
рія природного права стверджувала, що природне право (сума
природних, вічних, невід’ємних та незмінних прав людини) є
вищим правом стосовно позитивного права (законів, звичаїв,
прецедентів), це право, що втілює у собі розум та вічну справед
ливість.
Таким чином, теорія природного права, по суті, вирішувала
проблему походження права, спираючись на первинну наявність
у людини як соціальної істоти певного набору прав. Вона розри
вала взаємозв’язок між виникненням держави, класових та
інших соціальних структур, потребою суспільства та самого права
як об’єктивного результату розвитку регулятивної системи, що
виникає на певному етапі. Тим самим вона ухилялася від дослід
ження та пояснення об’єктивних процесів виникнення суми прав
у кожної людини, у їх абстрактне визнання.
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Разом з тим ця теорія несла у собі потужний соціальний за
ряд, оскільки дозволяла з позицій гуманізму, справедливості, лі
беральної демократії та й просто розумності критикувати чинне
право, якщо останнє було гальмом суспільного розвитку, переш
кодою для добробуту суспільства.
Сучасна теорія природного права розвивається за двома на
прямами:
1) неотомістична теорія – намагається поєднати природно
правову і теологічну доктрини. На думку її прихильників
(Ж. Маритен, В. Катрайн, І. Месснер), природне право ство
рюється Богом;
2) світська доктрина – розрізняє право і закон і наголошує на
існуванні для писаного права відповідної етичної першоос
нови (природного права), що базується на принципі справед
ливості.
Юридичний позитивізм. Прихильниками цієї теорії були
Дж. Остін, О. Конт, Г. Шершеневич, У. Блекстоун, К. Бергбом та ін.
Ця теорія виникла як опозиція природноправовій доктрині.
На відміну від останньої, для якої основні права та свободи є пер
винними відносно законодавства, позитивізм вводить поняття
“суб’єктивне право” як таке, що виходить від права об’єктивно
го – встановленого чи створеного державою. Держава делегує су
б’єктивні права і встановлює юридичні обов’язки в нормах пра
ва, що утворюють закриту досконалу систему. Позитивізм ото%
тожнює право і закон.
Дж. Остін визначає позитивне право як “...правила, призна
чені для управління однією розумною людиною з боку іншої ро
зумної людини, що має владу над першою”1.
До негативних моментів теорії юридичного позитивізму слід
віднести введену нею штучну обмеженість права як системи від
фактичних суспільних відносин, відсутність можливості мораль
ної оцінки правових явищ, відмову від досліджень змісту права,
його мети.
Позитивним моментом є можливість встановлення стабільно
го правопорядку та детального дослідження догми права – струк
тури правової норми, підстав юридичної відповідальності, класи
фікації норм та нормативних актів, видів інтерпретації тощо.
1

Остин Дж. Определение области юриспруденции / Джон Остин // Історія вчень
про право і державу : хрестоматія / [уклад., заг. ред. Г. Г. Демиденка]. – [2ге
вид., доп. і змін.] – Х. : Легас, 2002. – С. 464.
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Історична школа права. Ця школа склалася в першій третині
ХІХ століття в Німеччині, яка на той період ще залишалася роз
дробленою феодальною державою зі слабкою, позбавленою рево
люційного духу, буржуазією. Найбільш відомими представни
ками цієї школи бути Г. Гуго, Ф. Савіньї та Г. Пухта.
Їхні погляди були вираженням реакції на ідеї природнопра
вової доктрини і Великої Французької революції, що на той мо
мент уже зазнала поразки.
Історична школа прав заперечувала можливість існування
єдиного для всіх народів права. Вона виходила з того, що в ні
мецького та інших народів є своє, властиве лише їм право, не по
дібне до права інших країн і визначене історично народним ду
хом. Право кожного народу і є проявом народного духу, що ви
ражає “спільну свідомість”, “спільні переконання” народу. Воно
є результатом історичного процесу. Передаючись “з молоком ма
тері” від одного покоління до іншого, право само розвивається і
поступово складається, немов мова чи переконання.
Думка про те, що вирішальну роль у створенні права відіграє
регулювання “зверху”, оголошувалася “юридичним марновір
ством”. Формування права порівнювалося з правилами гри, що
встановлюються поступово на основі існуючої практики. Відпо
відно закон був не єдиним джерелом права, та й не основним. На
перше місце прихильники історичної школи права ставили зви
чаї, оскільки багато людей не знає приписів закону, проте кож
ному відомий існуючий розпорядок життя.

§ 3. Òåîð³¿ ïðî îñíîâó ïðàâà
Теорія нормативізму. Основоположником нормативізму був
австрійський юрист Г. Кельзен.
Суть теорії полягала в тому, що право є сукупністю норм,
які зовні виражаються в законах та інших нормативних актах.
На думку Г. Кельзена, право являє собою чітку, логічно узгодже
ну ієрархічну піраміду на чолі з “Основною нормою”, тобто Кон
ституцією (“Слід вести себе так, як цього вимагає Конституція”1).
Юридична сила і законність кожної норми залежать від “вищої”

1
Цит. за: Протасов В. Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и
государства: Вопросы и ответы / В. Н. Протасов. – М., 1999. – С. 128. – (Серия
«Подготовка к экзамену»).
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в піраміді норми, що володіє більш високим ступенем юридич
ної сили.
Сучасне розуміння права в рамках теорії нормативізму мож
на подати у вигляді таких елементів:
1) право – це система взаємопов’язаних та взаємодіючих норм,
викладених у текстах нормативних актів;
2) норми права видаються державою, в них виражається дер
жавна воля, зведена в закон;
3) норми права регулюють найважливіші суспільні відносини;
4) саме право та його реалізація в разі необхідності забезпечу
ється примусовою силою держави;
5) від норм залежать виникнення правовідносин, формування
правосвідомості, правова поведінка.
Позитивне значення нормативізму полягало в тому, що воно:
1) дозволяє створювати і удосконалювати систему законодав
ства;
2) забезпечує певний режим законності, одноманітність засто
сування норм та індивідуальновладних приписів;
3) сприяє формуванню “нормативного” уявлення про право як
формально логічну основу правосвідомості громадян;
4) забезпечує формальну визначеність права, що дозволяє чіт
ко визначити права та обов’язки суб’єктів, фіксувати захо
ди та засоби державного примусу;
5) дозволяє абстрагуватися від класовополітичних характерис
тик права, що особливо важливо в умовах застосування права.
Негативізм нормативного підходу вбачається в його запере
ченні обумовленості права потребами суспільного розвитку, ігно
руванні природних і моральних засад у праві та ролі правосвідо
мості в реалізації юридичних норм, абсолютизації державного
впливу на правову систему.
Психологічна теорія права. Психологічна теорія права роз
починає свій рух на початку ХХ ст. у Німеччині (Г.Ф. Кнапп),
Франції (Г. Тард) та Росії (Л. Петражицький).
Послідовниками цієї теорії були А. Росс (скандинавська, або
упсальська школа права), Г. Гурвич (французька школа мікро
соціології права), М. Рейснер.
Суть психологічної теорії права полягала в тому, що вона роз
різняла позитивне право, яке офіційно діяло в державі, та інтуї
тивне право, витоки якого містилися в психіці людей і склада
лися з того, що вони, їх групи та об’єднання переживають як
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право. Позитивне право, що відбивалося в законах та інших ак
тах, було мало відомим громадянам.
Інша річ – інтуїтивне право, з яким людині доводилося мати
справу майже весь час. Серед різних психологічних станів лю
дей на перший план висуваються емоції – імпульсні переживан
ня, які стимулюють людей до певних дій.
Такі емоції Л. Петражицький поділив на дві групи:
1) імперативні, або моральні, емоції – передбачають односто
роннє бажання особою обов’язку вчинити ту чи іншу дію сто
совно іншої особи, однак воно не супроводжується пережи
ванням іншої сторони права вимагати виконання певного обо
в’язку. Наприклад, бажання перехожим обов’язку подати
милостиню жебракові. Це є особистою справою перехожого.
У свою чергу, жебрак не переживає при цьому права вимага
ти від перехожого виконання цього обов’язку;
2) імперативноатрибутивні, або правові, емоції – двостороння
емоція, за якою переживання однією особою обов’язку сто
совно іншої особи поєднується з переживанням останньої
права вимагати виконання зазначеного обов’язку. Напри
клад, відносини продавця та покупця.
З таких двосторонніх імперативноатрибутивних емоцій і скла
дається інтуїтивне, психічне право, якому, на думку, Л. Петра
жицького, належить первинне місце в регулюванні майнових,
сімейних, спадкових та інших відносин, що постійно виникають
у житті людей. При цьому вчений виходив з того, що скільки
людей, стільки й може бути інтуїтивних прав1.
Соціологічна юриспруденція. Соціологічна теорія права за
родилася ще в середині ХІХ століття. Її найвидатнішими представ
никами були Є. Ерліх, Р. Паунд, Дж. Дьюї, Д. Френк, С. Муром
цев, П. Стучка та ін.
Соціологічна теорія права розглядає право як емпіричне яви
ще. Її основний постулат полягає в тому, що право слід шукати
не в нормі чи психіці, а в реальному житті. В основу поняття права
покладені суспільні відносини, що захищаються державою. Нор
ми закону та правосвідомість не заперечуються, проте й не ви
знаються правом. Вони є ознаками права, а саме право – це
порядок у суспільних відносинах, у діях людей. Виявити суть та
кого порядку , вирішити спір у тій чи іншій конкретній ситуації
1
Див.: Теория государства и права : [курс лекций / ред. Н. И. Матузов, А. В. Маль
ко]. – [2е изд., перераб. и доп.]. – М. : Юристъ, 2000. – С. 133.
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повинні були судові чи адміністративні органи. Саме тому свобо
да суддівських та управлінських рішень була найхарактернішою
ознакою соціологічної юриспруденції.
Існує чотири основні напрями в соціологічній юриспруденції:
марксизм, теорія вільного права, інструментальнопрагматичний
підхід та концепція солідаризму.
Марксизм є найбільш ортодоксальним напрямом у соціоло
гічній юриспруденції. Найвідомішими представниками маркси
стського напряму був П. Стучка, А. Вишинський та інші ра
дянські правознавці.
Згідно з їх поглядами право було нічим іншим, як зведеною
в закон волею економічно панівного класу.
Менш ортодоксальною виявилася теорія вільного права,
основоположником якої був Є. Ерліх. У 1913 році він видав кни
гу “Основи соціології права”, де виклав суть теорії в такому по
стулаті: “центр розвитку права в наш час, як і в усі часи, – не в
законодавстві, не в юриспруденції, не в судовій практиці, а в са
мому суспільстві”. І ще: “Щоб зрозуміти витоки, розвиток і сут
ність права, слід насамперед дослідити порядок, що існує в сус
пільних союзах. Причина невдач усіх попередніх спроб поясни
ти право полягала в тому, що вони виходили з правових припи
сів, а не з цього порядку”1.
Інструментально%прагматичний підхід було розвинуто в
праці американського юриста Р. Паунда “Юриспруденція”. У ній
дослідник стверджував, що право – це насамперед фактичний
правопорядок та процес діяльності суду2.
Автор концепції солідаризму Л. Дюгі вважав, що право ви
пливає безпосередньо із соціальної солідарності3.

1

Цит. за: Мухаев Р. Т. Теория государства и права : учебник / Р. Т. Мухаев. – М. :
Приор, 2001. – С. 95–96.
2
Протасов В. Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государ
ства: Вопросы и ответы / В. Н. Протасов. – М., 1999. – С. 125. – (Серия «Подго
товка к экзамену»).
3
Див.: Мухаев Р. Т. Теория государства и права : учебник / Р. Т. Мухаев. – М. :
Приор, 2001. – С. 96.
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Íîðìà ïðàâà
Соціальні норми  Поняття і ознаки норм права  Види норм права
Структура норми права

§ 1. Ñîö³àëüí³ íîðìè
Поняття і класифікація соціальних норм
Соціальні норми – загальні правила поведінки людей, колек
тивів, соціальних груп; правила поведінки в суспільстві.
Для соціальних норм характерні такі ознаки, як соціальність,
об’єктивність, нормативність, міра свободи індивіда, обов’язко
вість, наявність процедури, санкціонованість та системність.
Соціальність соціальних норм передбачає регулювання ними
соціальної сфери, яка охоплює: 1) людей; 2) суспільні відноси
ни, тобто відносини між людьми та їх колективами; 3) поведінку
людей.
Отже, соціальні норми формують соціальні структури і регу
люють соціально значущу поведінку людей.
Нормативність забезпечується завдяки загальному харак
теру соціальних норм, що діють як типові регулятори поведін
ки. Їхні адресати визначаються не поіменно, а шляхом указівки
на їхні типові ознаки (осудність, вік, загальні вимоги до статусу
юридичної особи тощо). Крім того, нормативність виявляється в
неодноразовості дії соціальних норм, адже соціальна норма на
буває чинності щораз, коли виникає типова ситуація, яка перед
бачається як умова її залучення до процесу регулювання. Слід
зазначити, що за змістом соціальні норми є визначеними, але в
типовий спосіб, як загальна модель поведінки.
Соціальні норми є мірою свободи індивіда, що встановлює
межі його поведінки, соціальної експансії, способів задоволення
потреб та інтересів.
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Обов’язковість означає, що соціальні норми як нормативне
вираження соціальної необхідності завжди так чи інакше є обо
в’язковими, тобто мають характер припису.
Наявність процедури, тобто тих чи інших процедурних форм,
детально регламентованих порядків реалізації і дії соціальних
норм, завжди характерна для соціального регулювання.
Санкціонованість передбачає механізми забезпечення реалі
зації приписів кожного нормативного регулятора.
Системність характерна як для окремих норм, так і для їх
масиву в масштабі суспільства. У будьякому разі кожне суспіль
ство має прагнути до формування такої системи, удосконалення
їх системних якостей, налагодження взаємодії між видами соці
альних норм.
Проблема класифікації соціальних норм передбачає їх чіткий
поділ (табл. 19.1). Найкраще соціальні норми можуть класифі
куватися за способом утворення або ж за формою.
Класифікація за способом утворення дозволяє поділити со
ціальні норми на ті, що мають стихійний характер (певні звичаї
чи то моральні норми), і на ті, що мають свідомий характер (ре
лігійні й корпоративні норми).
Зовсім інша річ, коли соціальні норми поділяють за спосо%
бом закріплення і вираження. У цьому разі вони можуть бути
усними або письмовими.
Таблиця 19.1. Види соціальних норм
Çà ñïîñîáîì
óòâîðåííÿ

Çà ôîðìîþ
Кëàсèфіêàція
соціàëьнèх ноðм

Íîðìè, ùî ìàþòü ñòèõ³éíèé
õàðàêòåð
Íîðìè, ùî ìàþòü ñâ³äîìèé
õàðàêòåð
Óñí³
Ïèñüìîâ³
Íîðìè ïðàâà

Çà ñïîñîáîì
çàêð³ïëåííÿ ³
âèðàæåííÿ

Íîðìè ìîðàë³
Çâè÷à¿
Êîðïîðàòèâí³ íîðìè
Ðåë³ã³éí³ íîðìè

Çà çì³ñòîì ñôåðè
âðåãóëüîâàíèõ
â³äíîñèí

Ïîë³òè÷í³ íîðìè
Îðãàí³çàö³éí³ íîðìè
Åñòåòè÷í³ íîðìè
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Крім того, соціальні норми мають два виміри. Перший пов’я
заний зі способом установлення і забезпечення. У цьому разі
соціальні норми розрізняються як норми моралі, звичаї, норми
права, корпоративні та релігійні норми. Другий вимір пов’яза
ний зі змістом сфери врегульованих відносин. При цьому вимірі
соціальні норми поділяють на політичні, організаційні та есте
тичні.
Соціальні норми за змістом сфери врегульованих відносин.
Політичні норми – норми у сфері політики, тобто правила бороть
би за владу. Політичні норми можуть бути різними. Так, ще в
епоху Відродження було сформульовано принцип: “Мета виправ
довує засоби”. Це – політична норма, яка з’явилася у той час,
коли на уламках феодальної роздробленості знову почали фор
муватися централізовані держави. “Мета виправдовує засоби” –
саме так, можливо, говорили Іван Калита або Людовик Лисиця,
знищуючи Твер чи Льєж, щоб задовольнити своїх союзників мон
голотатар або бургунців Карла Сміливого і одночасно зміцнити
свою владу. “Заради слави Господа” – говорили єзуїти, організо
вуючи вбивства прихильників Реформації. Ці політичні норми
дуже часто суперечили нормам моралі, а іноді й правовим.
Проте є й інші політичні норми. Наприклад: “чесність – най
краща політика”.
Організаційні норми – це норми, що регулюють організа
ційні питання. Нариклад, принцип демократичного централіз
му, що діяв у СРСР. Суть його полягала в поєднанні демократиз
му з централізмом. У цьому разі демократизм означає повно
владдя членів організації, їх самостійність та ініціативу, вибор
ність їх керівних органів знизу доверху та підзвітність остан
ніх членам організації. Щодо централізму, то він передбачає
керівництво з одного центру та дисципліну, при цьому меншість
підкоряється більшості, а приватні інтереси для досягнення від
повідної мети – інтересам загальним. Саме на основі принципу
демократичного централізму будувалися відносини всередині
КПРС, ВЛКСМ тощо.
Естетичні норми – норми, що регулюють поняття краси.
Зазначимо, що естетичні норми – це норми про те, що є краси
вим, а що відразливим. Деяким людям подобаються картини
Леонардо де Вінчі, а іншим – твори Мане, одним подобається
Моцарт, а іншим – джаз. Норми, що домінують у суспільстві,
визначають, що з переліченого є красивим, а що – ні, і є естетич
ними нормами. Слід мати на увазі, що кожне суспільство має своє
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уявлення про красу. Так, сьогодні в Європі затвердився так зва
ний голлівудський стандарт чоловічої краси: широкі плечі, на
качані біцепси, досить вузька талія та розвинені грудні м’язи.
Еталоном такої краси може бути Арнольд Шварценеггер чи Жан
Клод ван Дамм. Проте східна цивілізація (мається на увазі кон
фуціанокитайська чи буддистськояпонська) має свої стандар
ти чоловічої краси. Так, згідно з поглядами конфуціанства, дао
сизму та буддизму, центр життєвої енергії (так званої Ці або Кі)
знаходиться нижче пупка. Саме тому вважають, що чим більше
живіт у людини, тим вона здоровіше, адже життєвої енергії в неї
багато. Саме тому чоловік, який має великий живіт, вважається
на Далекому Сході еталоном чоловічої краси, а найкрасивішими
людьми Японії вважаються борці сумо.
Соціальні норми за способом установлення і забезпечення.
Норми моралі – це правила поведінки, засновані на уявленнях
про справедливість, несправедливість, добро, зло, честь, совість,
які виникли в суспільстві і були забезпечені силою суспільної
думки. Норми моралі, як правило, мають стихійноусний харак
тер. Проте іноді буває так, що можуть існувати письмові моральні
норми. Так, у СРСР існував моральний кодекс будівельника
комунізму. Проте мова не про нього. Забезпечуючись силою
суспільної думки, норма моралі може прощати або карати неза
лежно від державної волі, а іноді й усупереч їй. Так, за радян
ських часів держава визнала “моральним” приклад Павлика
Морозова, який видав на розправу свого батька. І, хоча влада зро
била з нього героя, суспільство осудило його на смерть, тому що
з суспільної точки зору це був аморальний вчинок. Проте іноді
покарання є не настільки жорстоким, хоча й безжальним. Таким
покаранням може стати бойкот з боку людей.
Ïðèêëàä 19.1
À. ²âàíîâ ïðî ñòàâëåííÿ ëþäåé äî çðàäíèêà Áàòüê³âùèíè, ÿêèé ùîéíî
ïîâåðíóâñÿ ç ì³ñöü ïîçáàâëåííÿ âîë³
Ï’ÿòåðî ä³á Ìàêñèì Íàçàðîâ íå íàâàæóâàâñÿ âèéòè íà âóëèöþ, æèëè
âîíè ìîâ÷êè. Ïàíêðàò âðàíö³ éøîâ íà ðîáîòó, çàëèøàþ÷è ðóøíèöþ íà ñâîºìó ì³ñö³, ï³çíî ââå÷åð³ ïîâåðòàâñÿ òà âêëàäàâñÿ ñïàòè. Äî éîãî ïðèõîäó
Ìàêñèì ãîòóâàâ ÿêóñü ¿æó, ïðîòå áàòüêî ¿¿ íå òîðêàâñÿ. Íà øîñòó äîáó Ìàêñèì íå âèòðèìàâ, âèéøîâ íà âóëèöþ, ñïèòàâ ó ÿêî¿ñü æ³íêè, äå çíàõîäèòüñÿ
êîíòîðà, òà ï³øîâ äî íå¿.
Çóñòð³÷í³ ïåðåõîæ³, ÿêèõ â³í íå âï³çíàâàâ, çóïèíÿëèñÿ ³ äîâãî ïðîâîäæàëè éîãî ïîãëÿäîì, – ³ äîðîñë³ çóïèíÿëèñÿ, ³ ä³òè. Äèâèëèñÿ íà íüîãî ç-çà
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ïàðêàí³â, ïðèïàäàëè äî â³êîí, âèá³ãàëè ç áóäèíê³â. Óñ³, âèÿâëÿºòüñÿ, çíàëè,
ùî â³í ïîâåðíóâñÿ, â³ñòü, ùî â³í éäå âóëèöåþ, ìèòòºâî ðîçíåñëàñÿ Ìèõàéë³âêîþ. À îñü äèâèëèñÿ íà íüîãî õòî ÿê – çäèâîâàíî, âðàæåíî, ç ïðåçèðñòâîì, à äåÿê³, á³ëüøå áàáè, ³ ç æàëåì. Ïðîòå ö³ æàë³ñí³ ïîãëÿäè ÷îìóñü âðàæàëè éîãî ñèëüí³øå çà âñå.
Äæåðåëî: Èâàíîâ À. Ñ. Âå÷íûé çîâ : [ðîìàí â 2 êí.]. – Êí. 2 /
À. Ñ. Èâàíîâ – Ì. : Äðîôà, 1993. – Ñ. 584–585. – (Ïåðøîòâ³ð)

Як бачимо, якщо з погляду права та з погляду держави Мак
сим Назаров сплатив свій борг перед суспільством, то з погляду
самого суспільства борг ще не оплачений.
Однак іноді буває ситуація, коли суспільство прощає навіть
усупереч правовим нормам.
Звичаї – правила поведінки, що склалися історично і дотри
мувалися внаслідок звички (традиції, етикет). Умовно традиції
можна визначити як матеріальні звичаї, а етикет – як процесу%
альні. Так, в Англії і Японії існує звичай так званої “чайної
церемонії”. У той самий час в Англії “чайна церемонія” – це тра
диція, яка полягає у вирішенні справ за чаєм, тобто це – мистецт
во пити чай. В Японії ж “чайна церемонія” – це етикет, що поля
гає в процесі виготовлення та подання чаю, тобто це – мистецтво
готувати й подавати чай.
Корпоративні норми – норми, вироблені організаціями
корпоративного типу (партіями, громадськими організаціями) і
підтримані владою суспільних об’єднань. Прикладами таких
норм є правила внутрішнього трудового розпорядку, які існують
на підприємствах, в установах та інших організаціях. Правила,
закріплені в статутах суспільних та політичних об’єднань, також
є корпоративними нормами.
Релігійні норми – правила, встановлені різними віроспові
даннями й обов’язкові для віруючих (Старий Заповіт, Новий
Заповіт, Коран, Сунна, Талмуд, Тора, релігійні книги буддистів,
даосів тощо). Прикладом релігійних норм є мусульманське пра
вило п’ять разів на день молитися Аллаху, іудейське правило не
працювати в суботу, православне правило фарбувати яйця на
Пасху або католицьке правило залишати на Різдво біля ялинки
шкарпетки.
До соціальних норм, пов’язаних зі способом встановлення й
забезпечення, відносять також і норми права.
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§ 2. Ïîíÿòòÿ, îçíàêè ³ âèäè íîðì ïðàâà
Поняття і ознаки норми права
Під нормою права розуміють загальнообов’язкове формально
визначене правило поведінки, встановлене й забезпечене держа
вою, закріплене й опубліковане в офіційних актах, спрямоване
на врегулювання суспільних відносин шляхом визначення прав
та обов’язків їхніх учасників.
До ознак норми права належать:
1. Норма права закріплює ступінь свободи волевиявлення і
поведінки людини.
Філософське трактування права означає, що право є не що
інше як ступінь свободи. Це сила парадокса свободи. Незважаю
чи на те, що право – обмеження свободи, це – благо, тому що є
парадокс свободи, який полягає в тому, що нічим не обмежена
свобода перетворюється на свою протилежність. Якщо людям
дати необмежену, не урізану свободу, тоді кожен зустріне люди
ну, що буде перевершувати його або розумом, або силою, або ве
зінням, і тоді він обов’язково стане її рабом; у той самий час він
знайде інших людей, яких він перевершує за названими показ
никами, і він стане над ними паном. Згідно з філософським трак
туванням права як міри свободи саме воно закріплює межі цієї
свободи у конкретних правилах поведінки.
2. Це форма визначення і закріплення прав і обов’язків.
Норма права – це насамперед правило поведінки, яке регу
лює відносини між людьми через наділення одних людей права
ми і покладання на інших людей обов’язків. Норма права надає,
наприклад, власнику свободу дій для задоволення своїх закон
них прав: право власника розпоряджатися належною йому влас
ністю як він того забажає – зокрема, він може її продати, пода
рувати, програти, надати в оренду і при цьому ніхто не вправі
посягати на права власника.
Однак водночас норма права зобов’язує власника здійсни
ти певні дії, обмежуючи, таким чином, його свободу. Якщо це
власник землі, який вирощує на ній наркотичні речовини, а
потім продає їх, то його права власника в цьому випадку обме
жуються, оскільки своїми діями він завдає шкоди здоров’ю
інших людей.
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3. Норма являє собою правило поведінки загальнообов’язко%
вого характеру.
Загальнообов’язковість виражається в тому, що норма є дер
жавновладним приписом, створеним для всіх людей, та уособ
лює державну волю. Норма права визначає загальнообов’язкові
межі можливої, необхідної та забороненої поведінки. Вона ви
значає, яким чином, у якому напряму, упродовж якого часу слід
діяти людині.
Крім того, норма права є загальним масштабом, однаковим
ступенем свободи для всіх і для кожного, хто опинився у сфері її
дії. Її загальнообов’язковість виражається і в тому, що вона охоп
лює найбільш типові, неодиничні соціальні процеси та зразки
поведінки, що найчастіше повторюються.
По суті, норма права відрізняється неперсоніфікованістю,
тобто вона звертається не до конкретної особи, а до кожного гро
мадянина. Вона не вказує конкретних виконавців тих приписів,
що містяться в ній. Норма права розрахована на невизначене коло
управнених та зобов’язаних осіб.
4. Це формально%визначене правило поведінки.
Це правило поведінки закріплюється у офіційному документі
держави – джерелі права у формальному сенсі. На відміну від
моральних норм, які, як правило, не фіксуються в актах держа
ви, норма права являє собою деталізоване і чітко зафіксоване в
письмовій формі правило поведінки і чіткі вказівки на наслідки
його порушення.
Формальна визначеність норми права дозволяє не лише про
яснити її внутрішню структуру, а й не допускає існування різ
них її змістів, запобігає можливій підміні букви закону духом
закону, що тлумачиться як заманеться. Стародавні римляни го
ворили: “Хай торжествує закон (тобто юстиція), навіть якщо за
гине світ”1. Формально визначене правило поведінки дозволяє
оперувати правом з метою упорядкування і цілеспрямованого
впливу на розвиток суспільства.
5. Нормою права є правило поведінки, гарантоване державою.
Право регулює найважливіші з погляду держави суспільні
відносини. Відповідно норма права – це правило поведінки лю
дей, що стосується інтересів держави, а тому й гарантується її

1

Цит. за: Мухаев Р. Т. Теория государства и права : учебник / Р. Т. Мухаев. – М. :
ПРИОР, 2001. – С. 288.
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примусовою силою. Це відрізняє її від інших соціальних норм і
забезпечує її ефективність. У такому разі мова йде про можли
вість державного примусу, а не про примусовий характер норм
права. Самі норми не є примусовими, вони не нав’язуються за
допомогою насильства, оскільки є значною мірою компромісом,
вираженням згоди соціальних груп, класів. І тільки в результаті
порушення встановлених нормою правил можливий державний
примус.
6. Норма має якість системності.
Щоб зрозуміти особливості, характерні для норм права, слід
ураховувати, що кожна норма існує й діє в суспільстві не ізольо
вано, а у зв’язку з іншими нормами. Системність норм права –
важлива характеристика, без якої не можна прояснити ознаки,
характерні для правових норм відповідного типу права. Не кож
на одинична норма зможе охарактеризувати принципи, харак
терні для норм певної правової системи, висвітлити відмітні озна
ки, але в системі норм ці ознаки виявляються яскравіше.
Системність норм права виявляється й при їх реалізації. Но
рми регулюють суспільні відносини не ізольовано, а в єдності.
Навіть окрема сторона суспільних відносин регулюється не окре
мою нормою, а цілою низкою норм.
Аналізуючи ознаки норми права, ми виходимо не з ознак
якоїсь окремої норми, а з усієї системи норм.
Класифікація правових норм. Класифікація норм права –
це спосіб дослідження регулятивних властивостей норм права
шляхом їх згрупування на основі стійких ознак (див. табл. 19.2).
Найпростіша класифікація правових норм – це їх поділ
залежно від галузі права на конституційні, кримінальні, адміні
стративні, цивільні та ін. Однак такий поділ може тривати не
скінченно, а тому не може бути загальноприйнятим. Інша кла
сифікація передбачає згрупування норм права за суб’єктами пра%
вотворчості. У цьому разі виділяються норми права, що вихо
дять від держави (від вищих і місцевих органів державної влади
і управління), і норми права, що виходять безпосередньо від гро
мадянського суспільства (рішення, прийняті на референдумі).
Так, Конституція України 1996 року була прийнята на засіданні
Верховної Ради України – вищого і єдиного державного органу
законодавчої влади. Саме тому норми, закріплені в ній, будуть
мати характер тих, що виходять від держави. Щодо Консти
туції Російської Федерації 1993 року, то вона була прийнята

358

×ÀÑÒÈÍÀ ²²². ÒÅÎÐ²ß ÏÐÀÂÀ

Таблиця 19.2. Види норм права
Ïіäстàвè äëя
êëàсèфіêàції

Вèäè ноðм пðàвà

Ïіäвèäè ноðм
пðàвà
Óïðàâíåí³

Ðåãóëÿòèâí³

Çîáîâ’ÿçàëüí³
Çàáîðîíí³

Çà ñîö³àëüíèì
ïðèçíà÷åííÿì
³ ðîëëþ ó ïðàâîâ³é
ñèñòåì³

Îõîðîíí³
Óñòàíîâ÷³
Çàáåçïå÷óâàëüí³
Äåêëàðàòèâí³
Äåô³í³òèâí³
Êîë³ç³éí³
Îïåðàòèâí³

Çà ñóá’ºêòàìè
ïðàâîòâîð÷îñò³
Кëàсèфіêàція
ноðм пðàвà
Çà ìåòîäîì ïðàâîâîãî
ðåãóëþâàííÿ

Íîðìè, ùî âèõîäÿòü â³ä äåðæàâè
Íîðìè, ùî âèõîäÿòü áåçïîñåðåäíüî
â³ä ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà
²ìïåðàòèâí³
Äèñïîçèòèâí³
Ðåêîìåíäàö³éí³
Êîíñòèòóö³éí³

Çà ãàëóçåâîþ
íàëåæí³ñòþ

Êðèì³íàëüí³
Àäì³í³ñòðàòèâí³
Öèâ³ëüí³
Íîðìè çàãàëüíî¿ ä³¿

Çà ñôåðîþ ä³¿

Íîðìè îáìåæåíî¿ ä³¿
Ëîêàëüí³ íîðìàòèâí³ ðîçïîðÿäæåííÿ

Çà ÷àñîì

Ïîñò³éí³
Òèì÷àñîâ³
Ä³þòü íà âñ³õ

Çà êîëîì îñ³á

Ä³þòü íà ÷³òêî âèçíà÷åíó êàòåãîð³þ
îñ³á

на референдумі, а отже, норми, які містяться в ній, будуть мати
характер тих, що виходять безпосередньо від громадянського су
спільства.
Інша класифікація пов’язана із соціальним призначенням і
роллю в правовій системі. У цьому разі норми права будуть
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установчими, регулятивними, охоронними, забезпечувальними,
декларативними, дефінітивними, колізійними й оперативними.
Однією з найпоширеніших класифікацій є поділ норм права
за методом правового регулювання на імперативні, диспозитивні
та рекомендаційні.
Імперативні норми мають жорсткий, владно категоричний
характер, не допускають відхилень у регульованій поведінці і не
залежать від поглядів учасників правовідносин (норми кримі
нального й адміністративного права).
Диспозитивні норми надають суб’єктам права можливість
самим визначити конкретний зміст своїх прав та обов’язків. Вони
встановлюють правила на той випадок, якщо цього не встанов
лено угодою самих суб’єктів. Саме тому вони відрізняються ав
тономним характером, що дозволяє учасникам самим дійти зго
ди з будьякого питання (норми цивільного та сімейного права).
Рекомендаційні норми встановлюють правила поведінки, ви
конання яких є не обов’язковим, але бажаним для держави. Тим
самим держава акцентує увагу на важливому значенні тих сус
пільних відносин, що раніше не були врегульовані нормами пра
ва. Найбільшого поширення рекомендаційні норми права набу
ли в міжнародному праві, коли міжнародна спільнота приймає
акти, встановлює стандарти, що є бажаними для виконання всі
ма країнами. Так, наприклад, Загальна декларація прав люди
ни 1948 року є міжнародним стандартом у сфері прав людини,
що рекомендований для дотримання всіма членами ООН.
Досить цікавою є також класифікація норм права за сферою
дії. У цьому разі розрізняють норми загальної дії, які поширю
ються на всіх і на всю територію (наприклад, норми Конституції
України), норми обмеженої дії, що мають межі, обумовлені те
риторією, часом, суб’єктами (наприклад, норми Законів про Дер
жавний Бюджет України, які діють впродовж одного року; нор
ми Законів міста Москви, обмежені кордонами столиці Росій
ської Федерації; норми Закону України № 2862ХІІ від 15 груд
ня 1992 року “Про статус суддів”, який стосується в основному
суддів України) та локальні нормативні розпорядження. Останні
діють у межах окремих державних, суспільних або приватних
структур (норми наказу Генерального прокурора України № 6 від
21 серпня 1996 року “Про організацію прокурорського нагляду
за додержанням кримінальновиконавчого законодавства”). Ця
класифікація стосується й поділу норм права за часом на постійні
(норми Конституції України) та тимчасові (норми Закону про

360

×ÀÑÒÈÍÀ ²²². ÒÅÎÐ²ß ÏÐÀÂÀ

Державний бюджет України на 2000 рік), а також за колом осіб,
згідно з яким норми права можуть діяти на всіх, хто підпадає під
їхню дію (норми Конституції України поширюється на всіх гро
мадян України) або діяти на чітко визначену групу суб’єктів (нор
ми Закону України про статус суддів).
Види норм права за соціальним призначенням і роллю в
правовій системі. Установчі норми – це своєрідні нормиприн
ципи, основне призначення яких полягає в юридичному закріп
ленні суспільних відносин, що склалися у тій чи іншій сфері.
Як правило, установчі норми закріплюються в конституціях.
Наприклад, ст. 1 Конституції України проголошує: “Україна є
суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова дер
жава”1.
Регулятивні норми – це своєрідні нормиправила поведінки,
що встановлюють юридичні права і обов’язки громадян, органі
зацій, органів держави, умови їх виникнення і дії. Вони розра
ховані на правомірну поведінку учасників правовідносин. Зале
жно від характеру правил поведінки, що містяться в регулятив
них нормах, вони поділяються на:
 управнені – надають своїм адресатам право можливості здійс
нити позитивні дії з метою задоволення своїх законних інте
ресів (наприклад, ст. 1296 Цивільного кодексу України за
значає, що “спадкоємець, який прийняв спадщину, може
одержати свідоцтво про право на спадщину”2);
 зобов’язальні – встановлюють обов’язок для суб’єкта права
здійснити певні позитивні дії, передбачають активну зобо
в’язану поведінку (наприклад, згідно зі ст. 972 Цивільного
кодексу України камери схову, що перебувають у віданні
організацій, підприємств транспорту, зобов’язані приймати
на зберігання речі пасажирів та інших осіб незалежно від
наявності в них проїзних документів);
 заборонні – встановлюють для суб’єктів права заборону здій
снювати недозволені дії (наприклад, виходячи з ч. 4 ст. 281
Цивільного кодексу України забороняється задоволення про
хання фізичної особи про припинення її життя).

1
Конституція України від 28 червня 1996 року : станом на 1 січня 2006 р. –
Х. : ІГВІНІ, 2006. – С. 5.
2
Цивільний кодекс України : станом на 16 січня 2003 р. – Х. : Одіссей, 2003. –
С. 399.
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Охоронні норми – це своєрідні нормистражі порядку, що
визначають умови застосування до суб’єктів правовідносин за
ходів державнопримусового впливу за неправомірну поведінку
та характер і зміст цих заходів. Охоронні норми застосовуються
за порушення регулятивних норм. За характером правил поведін
ки охоронні норми, як правило, є зобов’язальними. Вони містять
ся в Кримінальному кодексі України, Кодексі України про адмі
ністративні правопорушення і передбачають заходи юридичної
відповідальності за конкретні правопорушення.
Декларативні норми – це нормицілі, що проголошують не
обхідність досягнення конкретних завдань, визначають принци
пи їх здійснення. Наприклад, згідно зі ст. 1 Кримінального ко
дексу України “Кримінальний кодекс України має своїм завдан
ням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і грома
дянина, власності, громадського порядку та громадської безпе
ки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних
посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобі
гання злочинам”1.
Дефінітивні норми – нормивизначення, які формулюють
основні юридичні поняття. Так, ст. 1 Закону України № 852IV
від 22 травня 2003 року “Про електронний підпис” визначає,
“електронний цифровий підпис – це вид електронного підпису,
отриманий у результаті криптографічного перетворення набору
електронних даних, який приєднується до цього набору або ж
логічно з ним поєднується і дає можливість підтвердити його ці
лісність та ідентифікувати адресата”2.
Оперативні норми – це нормиінструменти, що регулюють
строки і порядок вступу, пролонгації і припинення дії норматив
ноправових актів. Наприклад, згідно з п. 1 Розділу V Закону
України № 851IV від 22 травня 2003 року “Про електронні до
кументи та електронний документообіг” “цей Закон набуває сили
через шість місяців від дня його опублікування”3.
Забезпечувальні норми – це нормигарантії, що містять при
писи, які гарантують здійснення суб’єктивних прав та обов’язків

1

Кримінальний кодекс України : станом на 5 квітня 2001 р. – К. : Юрінком Інтер,
2001. – С. 3.
2
Об электронной цифровой подписи : Закон Украины № 852IV от 22 мая 2003 года /
/ Голос Украины. – 2003. – 27 июня. – С. 10.
3
Об электронных документах и электронном документообороте. Закон Украины
№ 851IV от 22 мая 2003 года // Голос Украины. – 2003. – 27 июня. – С. 11.
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у процесі правового регулювання. Їх соціальна цінність залежить
від того, наскільки ефективно вони сприяють створенню механі
змів та конструкцій, безперешкодній реалізації права. Ці норми
можуть міститися як у різних нормативноправових актах, так і
в одному. Так, ч. ІІ ст. 22 Конституції України зазначає: “Кон
ституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасо
вані”1.
Колізійні норми – нормиарбітри, призначення яких полягає
у визначенні порядку вибору норми права з кількох норм. Як
правило, колізійні норми встановлюють правила застосування
нормативноправового акту в часі, просторі та за колом осіб. Крім
того, колізійні норми поширені в міжнародному приватному
праві. Нормиарбітри означають, що в разі колізії (протиріччя)
норм колізійні норми вирішують, яку норму права слід застосу
вати в тому чи іншому випадку. Наприклад, колізійними норма
ми визначається громадянство дитини, якщо вона народилася в
США від батьківіноземців.
Функції колізійної норми зумовлюють напрями їх правової
дії в процесі правового регулювання. Серед найважливіших
функцій колізійних норм є соціальнополітичні та спеціально
юридичні.
Змістом соціально%політичних функцій є:
 виховання суб’єктів;
 регулювання економічних та політичних відносин;
 стимулювання добровільного виконання обов’язків тощо.
Щодо спеціально юридичних функцій, то основними з них є:
 обслуговуюча – вирішення колізій норм, що виникають у
правовій системі внаслідок об’єктивних причин;
 стимулювальна – забезпечення процесу ефективної дії
інших різновидів норм права;
 забезпечення законності – усунення різних протиріч
норм, що виявляється внаслідок помилок чи непослідов
ності діяльності нормотворчих органів та забезпечує ефек
тивну дію приписів на суспільні відносини в процесі їх упо
рядкування.
Зміст колізійних норм характеризується трьома моментами:
інтелектуальним, вольовим і нормативноюридичним.
1
Конституція України від 28 червня 1996 року: станом на 1 січня 2006 р. –
Х. : ІГВІНІ, 2006. – С. 9.
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Інтелектуальний момент полягає в намірі законодавця скон
струювати модель усунення конфліктів, можливих між право
вими приписами в процесі їх реалізації.
Вольовий момент характеризується найвищим владним зна
ченням колізійних норм, оскільки саме вони повинні усунути
конфлікт між приписами, що мають владний характер.
Нормативно%юридичний аспект змісту колізійних норм ста
новить певні суспільні відносини, юридичні факти і правила за
стосування приписів чи законів у разі їх суперечності.

§ 3. Ñòðóêòóðà íîðìè ïðàâà
Поняття і елементи структури норми права
Структура норми права – логічно погоджений її внутрішній
зміст, обумовлений фактичними суспільними відносинами, що
характеризується наявністю взаємозалежних і взаємодіючих
елементів, реально виражених у нормативноправових актах.
Структура норми права розкриває умови, зміст і правові на
слідки взаємодії управненої і зобов’язаної особи. Традиційно вона
складається з трьох елементів: гіпотези, диспозиції і санкції.
Гіпотеза – це елемент структури, що визначає конкретні
життєві обставини (умови), за наявності або відсутності яких
і реалізується норма. Тобто гіпотеза надає цим життєвим об
ставинам юридичного значення. Вона може бути простою або
складною:
 проста гіпотеза визначає одну обставину, з якою пов’язана
дія норми права;
 складна гіпотеза визначає дві і більше умов.
Так, у ст. 429 Кримінального кодексу України “Самовільне
залишення поля бою або відмова діяти зброєю” зазначається:
“Самовільне залишення поля бою під час бою або відмова під час
бою діяти зброєю – карається позбавленням волі строком від п’я
ти до десяти років”1. У цьому разі гіпотезою цієї статті є умова
“під час бою”. Це – приклад простої диспозиції.

1

Кримінальний кодекс України : станом на 5 квітня 2001 р. – К. : Юрінком Інтер,
2001. – С. 208.
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Прикладом складної диспозиції є ч. 1 ст. 114 Кримінального ко
дексу України, що зазначає: “Передача або збирання з метою пере
дачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам
відомостей, що становлять державну таємницю, якщо ці дії вчинені
іноземцями або особами без громадянства, – караються позбавлен
ням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років”1. У цьому разі є
принаймні три умови, коли ця стаття може бути застосована:
1) наявність спеціального суб’єкта злочину – іноземець або осо
ба без громадянства;
2) наявність специфічного предмета злочину – відомості, що
становлять державну таємницю;
3) наявність мотиву – передача іноземним організаціям чи дер
жавам.
Саме тому можна зазначити, що це – складна гіпотеза.
Диспозиція – елемент структури, що містить саме правило по
ведінки, відповідно до якого мають діяти учасники правовідносин.
За ступенем визначеності та складом диспозиція може бути
абсолютно визначеною, відносно визначеною або альтернативною:
 абсолютно визначена диспозиція – це диспозиція, що чітко
визначає права та обов’язки учасників правовідносин, точ
но визначає варіант поведінки;
 відносно визначена диспозиція – це диспозиція, що не міс
тить істотних ознак поведінки учасників відносин та повних
даних про їх права та обов’язки;
 альтернативна диспозиція – диспозиція, яка характеризу
ється тим, що визначає на кілька правових наслідків, але
пропонує можливість лише одного з них.
Прикладом абсолютно визначеної диспозиції є ч. 1 ст. 115
Кримінального кодексу України, де зазначено: “Вбивство, тобто
умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, – караєть
ся позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років”2.
Прикладом відносно визначеної диспозиції є ст. 927 Цивільного
кодексу України, яка зазначає: “Страхування вантажів, паса
жирів і багажу проводиться відповідно до закону”1. Прикладом

1
Кримінальний кодекс України : станом на 5 квітня 2001 р. – К .: Юрінком Інтер,
2001. – С. 58.
2
Там само.
3
Цивільний кодекс України : станом на 16 січня 2003 р. – Х. : Одіссей, 2003. –
С. 287.
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альтернативної диспозиції є ст. 40 Конституції України: “Усі
мають право направляти індивідуальні та колективні письмові
звернення або особисто звертатися до органів державної влади,
органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб
цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрун
товану відповідь у встановлений законом строк”1.
Санкція – елемент структури, що вказує на наслідки, які
виникають у результаті дотримання чи порушення диспозиції
норми права.
Санкція може бути охоронною, регулятивною або дефіні
тивною:
 охоронна санкція – це наслідок реалізації диспозиції, який
виражається в застосуванні до суб’єктів правовідносин за
ходів державнопримусового впливу за неправомірну пове
дінку;
 регулятивна санкція – це наслідок реалізації диспозиції,
який виражається у встановленні прав та обов’язків грома
дян, організацій та органів держави;
 дефінітивна санкція – це наслідок реалізації диспозиції,
який формулює основні юридичні поняття.
Наприклад, перефразовуючи ч. 1 ст. 115 Кримінального
кодексу України («Вбивство, тобто умисне протиправне заподі
яння смерті іншій людині»2) у дефініцію вбивства: «умисне про
типравне заподіяння смерті іншій людині є вбивством», ми
бачимо, що наслідком реалізації диспозиції (заподіяння смерті
іншій людині) є формулювання юридичного поняття вбивства,
тобто саме «вбивство» є дефінітивною санкцією.
Регулятивні норми – це своєрідні нормиправила поведін
ки, що встановлюють юридичні права і обов’язки громадян,
організацій, органів держави, умови їх виникнення та дії. Вони
розраховані на правомірну поведінку учасників правовідно
син. Залежно від характеру правил поведінки, що містяться в
регулятивних нормах, вони поділяються на управнені, зобов’я
зальні та заборонні:
1

Конституція України від 28 червня 1996 року : станом на 1 січня 2006 р. – Х. :
ІГВІНІ, 2006. – С. 14–15.
2
Кримінальний кодекс України : станом на 5 квітня 2001 р. – К.: Юрінком Інтер,
2001. – С. 58.
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управнені – надають своїм адресатам права здійснювати по
зитивні дії з метою задоволення своїх законних інтересів.
(Наприклад, ст. 1296 Цивільного кодексу України зазначає,
що “спадкоємець, який прийняв спадщину, може одержати
свідоцтво про право на спадщину”1);
зобов’язальні – встановлюють обов’язок для суб’єкта права
здійснити певні позитивні дії, передбачають активну зобо
в’язану поведінку (наприклад, згідно зі ст. 972 Цивільного
кодексу України камери схову, що перебувають у віданні
організацій, підприємств транспорту, зобов’язані приймати
на зберігання речі пасажирів та інших осіб незалежно від
наявності в них проїзних документів);
заборонні – встановлюють для суб’єктів права заборону здій
снювати недозволені дії (наприклад, виходячи з ч. 4 ст. 281
Цивільного кодексу України забороняється задоволення про
хання фізичної особи про припинення її життя).

Охоронна санкція може бути штрафною або відновлювальною.
Штрафна санкція передбачає позбавлення волі, штраф, до
гану, стягнення матеріальної шкоди тощо. Основним завданням
штрафних санкцій є покарання правопорушника, а також попе
редження майбутніх правопорушень, виправлення і перевихо
вання правопорушника.
Відновлювальна санкція передбачає усунення завданої лю
дині шкоди і відновлення її прав. Поширеними відновлюваль
ними санкціями є стягнення аліментів, поновлення на роботі
незаконно звільненого тощо. Їх основним завданням є відновлен
ня порушених прав.
Регулятивна санкція може бути управненою, зобов’язальною
або заборонною.
Управнена санкція – надання права у відповідь на дотриман
ня або порушення диспозиції. Наприклад, у ч. 1 ст. 36 Цивільно
го кодексу України («Суд може обмежити цивільну дієздатність
фізичної особи, якщо вона страждає на психічний розлад, який
істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій
та (або) керувати ними»2) суду надається право, а тому «суд може
обмежити цивільну дієздатність» є управненою санкцією дотри
мання диспозиції (фізична особа страждає на психічний розлад).
1
Цивільний кодекс України : станом на 16 січня 2003 р. – Х. : Одіссей, 2003. –
С. 399.
2
Там само. – С. 15.
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Зобов’язальна санкція – покладення обов’язку, який вини
кає внаслідок порушення чи дотримання диспозиції. Наприклад,
у ч. 1 ст. 33 Цивільного кодексу України («Неповнолітня особа
особисто несе відповідальність за порушення договору, укладе
ною нею самостійно відповідно до закону»1) на неповнолітню осо
бу покладається обов’язок особисто нести відповідальність за
порушення диспозиції (за порушення договору).
Заборонна санкція – встановлення заборони внаслідок дотри
мання чи порушення диспозиції правової норми. Наприклад,
згідно з ч. 1 ст. 267 ЦКУ («Особа, яка виконала зобов’язання після
спливу позовної давності, не має права вимагати повернення ви
конаного, навіть якщо вона у момент виконання не знала про
сплив позовної давності»2) наслідком дотримання диспозиції (ви
конання зобов’язання після спливу позовної давності) є заборо
на вимагати повернення виконаного.
Конкретний нормативноправовий акт не завжди містить усі три
елементи структури одночасно. Так, у ст. 731 Цивільного кодексу є
диспозиція, а санкція передбачається ст. 736 цього Кодексу. Особ
лива частина Кримінального кодексу в основному містить диспози
цію і санкцію, а гіпотеза, як правило, міститься у Загальній частині.
Способи викладення норм права. Наявність або відсутність у
статті нормативноправового акта всіх елементів структури нор
ми права дозволяє виділити повний, посилковий та бланкетний
спосіб викладення.
Повний спосіб передбачає викладення всіх трьох елементів струк
тури норми права в статті відповідного нормативноправового акта.
В умовах посилкового способу викладення в статтях норма
тивноправового акта містяться не всі структурні елементи пра
вової норми, але є посилання на інші статті цього або іншого акта.
Посилковий спосіб передбачає посилання на ті конкретні статті
даного чи інших нормативноправових актів, у яких міститься
“відсутня” частина норми.
Бланкетний спосіб викладення передбачає, що для з’ясуван
ня змісту гіпотези або диспозиції та санкції слід звертатися не до
конкретної статті нормативноправового акта, а до певної групи
чи виду нормативних актів.
Повний спосіб передбачає два варіанти викладення – прос
тий або розгорнутий:
1
2

Цивільний кодекс України : станом на 16 січня 2003 р. – Х. : Одіссей, 2003. – С. 14.
Там само. – С. 91.
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простий спосіб викладення характеризується відсутністю
розгорнутих визначень, класифікаційних ознак при роз
критті змісту елементів норми внаслідок їх очевидності;
розгорнутий спосіб викладення містить вказівки на ознаки,
визначення, поняття, за допомогою яких розкривається зміст
того чи іншого структурного елемента норми права.

Прикладом простого повного способу викладення норми пра
ва є ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України, де зазначаєть
ся: “Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення кон
ституційного ладу або захоплення державної влади, а також змо
ва про вчинення таких дій, – караються позбавленням волі на
строк від п’яти до десяти років”1.
Прикладом розгорнутого повного способу викладення нор
ми права є ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України, де за
значено: “Катування, тобто умисне заподіяння сильного фізич
ного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, му
чення або інших насильницьких дій з метою спонукати потер
пілого або іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі, – кара
ється позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років” 2.
У цьому разі дається розгорнуте пояснення терміна “катування”.
Прикладом посилкового способу є ч. 2 ст. 630 Цивільного
кодексу України, де зазначається: “Якщо у договорі не містить
ся посилання на типові умови, такі типові умови можуть засто
совуватись як звичай ділового обороту, якщо вони відповідають
вимогам ст. 7 цього Кодексу”3. Для того, щоб застосувати ст. 630,
слід ще звернутися до ст. 7 Цивільного кодексу України.
Прикладом бланкетного способу є ч. ІІ ст. 29 Конституції
України: “Ніхто не може бути заарештований або триматися під
вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на
підставах та в порядку, встановлених законом”4. Для того, щоб
застосувати цю норму, слід звернутися до інших нормативно
правових актів і з’ясувати, який існує порядок притягнення осіб
до кримінальної чи адміністративної відповідальності.

1
Кримінальний кодекс України : станом на 5 квітня 2001 р. – К. : Юрінком Інтер,
2001. – С. 56.
2
Там само. – С. 63.
3
Цивільний кодекс України : станом на 16 січня 2003 р. – Х. : Одіссей, 2003. – С. 197.
4
Конституція України від 28 червня 1996 року : за станом на 1 січня 2006 р. – Х. :
ІГВІНІ, 2006. – С. 11.
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§ 1. Ñóòí³ñòü ôîðìè ïðàâà
Співвідношення понять “форма права” і “джерело права”.
Однією з об’єктивних властивостей права як суспільного регу
лятора, є його формальна визначеність, тобто визначеність за
формою.
Форма – це спосіб зовнішнього існування, вираження яви
ща чи об’єкта, його побудови, його структурної організації; це
те, як явище сприймається зовні.
Норми права обов’язково повинні бути об’єктивовані, вира
жені зовні, міститися в тих чи інших формах, бути способом їх
існування, формами життя. Без цього норму права не можна ви
знати існуючою, не говорячи про те, що вони без зовнішнього
об’єктивування не можуть виконувати свої завдання щодо регу
лювання поведінки.
Форма права – це спосіб вираження зовні державної волі,
юридичних правил поведінки, спосіб об’єктування правових
норм.
Іноді форми зовнішнього вираження норм права називають
джерелами права, тим самим ототожнюючи поняття «форми» і
«джерела» права. При цьому акцент робиться на різних сторо
нах єдиного поняття: одні, маючи на увазі процес правотворчої
діяльності держави, вибирають термін “джерело права”, а інші,
вбачаючи насамперед результат цієї діяльності: різні закони,
постанови, укази, ордонанси, декрети, едикти тощо – схиляють
ся до використання терміна “форма права”.
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І прихильники “форми права”, і прихильники “джерела пра
ва” вбачають у протилежних поглядах певні недоліки. Так, відо
мий російський правознавець Г. Шершиневич вважав викорис
тання терміна “джерело права” непридатним, оскільки він є ба
гатовимірним. Ця багатовимірність викликає необхідність замі
нити термін “джерело права” терміном “форма права”, під яким
слід розуміти різні види права, що відрізняються за способом ви
раження змісту норм права.
На противагу Г. Шершиневичу інший правознавець Б. Шейнд
лін вважав, що менш вдалим для вираження явища чи власти
вості права є саме термін “форма права”, оскільки саме він (зов
нішня, внутрішня форма) є багатозначним та багатовимірним.
Правова теорія радянського періоду також зазнала дискусії
щодо правильності термінів “форма права” чи “джерело права”.
Так, А. Шебанов визнав більш правильним застосування термі
на “форма права”, а Є. Кечек’ян та С. Зивс схилялися до терміна
“юридичне формальне джерело права”1.
Така дискусія врештірешт зумовила появу терміна “форма
(джерело) права” та “джерело (форма) права”. Прихильники та
кого підходу вважали, що оскільки процес (джерело) і результат
(форма) діяльності з приводу створення норми права розірвати
не можна, доцільно було б використовувати термін “форма пра
ва” і “джерело права” як синоніми.
Проте, на наш погляд, відмінність між ними все ж таки є.
Джерело права передбачає умови і чинники, які обумовлю
ють зміст правил поведінки і якість норми права, що відповіда
ють останнім. Джерелом права можуть бути правотворча діяль
ність державних органів, воля суспільства тощо. Результатом же
такої діяльності і є форма права. Крім того, виходячи з загально
прийнятого значення слова «джерело», як «усякого початку або
підстави, кореня і причини, вихідної точки», ототожнення фор
ми права і джерела права є не зовсім коректним, адже друге по
няття ширше від першого.

1
Про погляди таких правознавців як Г. Шершиневич, Б. Шейндлін, А. Шебанов,
Є. Кечек’ян та С. Зивс докладніше див.: Онищенко Н. М. Джерела права та пра
вові системи сучасності / Н. М. Онищенко // Правова держава. Щорічник науко
вих праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К.,
2001. – Вип. 12. – С. 90.
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Класифікація джерел права. Щоб з’ясувати це положення,
слід звернутися до питання про класифікацію джерел права. Так,
виділяють джерела права в матеріальному, гносеологічному,
ідеологічному та формальному значенні (табл. 20.1).
Джерела права в матеріальному сенсі – це матеріальні умо
ви життя суспільства, що об’єктивно сприяють виникненню
права, необхідність правового регулювання і певної державної
влади.
До таких джерел права відносять матеріальні умови життя
суспільства, форм власності та інтереси людей. Сукупність цих
джерел права визначається як матеріальне джерело права. Так,
Таблиця 20.1. Класифікація джерел права
Ìàòåð³àëüíà óìîâè æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà
Äæåðåëà ïðàâà â
ìàòåð³àëüíîìó ñåíñ³ Ôîðìè âëàñíîñò³
²íòåðåñè ëþäåé
Ë³òîïèñè
Äæåðåëà ïðàâà â
ãíîñåîëîã³÷íîìó
ðîçóì³íí³³

²ñòîðè÷í³ õðîí³êè
Òåêñòè çàêîí³â ìèíóëîãî
Ïîë³òè÷íà îð³ºíòàö³ÿ çàêîíîäàâöÿ ³ ãðóï òèñêó
Ïðàâîñâ³äîì³ñòü

Джеðеëà
пðàвà

Ïðàâîâ³ â÷åííÿ
Äæåðåëà ïðàâà â
³äåîëîã³÷íîìó ñåíñ³

Ïðèíöèïè ïðàâà
Þðèäè÷í³ äîêòðèíè
Ïîãëÿäè òà ³äå¿ â³äîìèõ ëþäåé
Ðåë³ã³éíî-ïðàâîâ³ àêòè
Íîðìàòèâíî-ïðàâîâèé àêò

Äæåðåëà ïðàâà ó
ôîðìàëüíîìó ñåíñ³
(ôîðìè ïðàâà)

Íîðìàòèâíèé äîãîâ³ð
Ïðàâîâèé çâè÷àé
Þðèäè÷íèé ïðåöåäåíò
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наприклад, у ХХ ст. виникли матеріальні передумови для реалі
зації багатьох соціальних прав: права на соціальне страхування,
права пенсійного забезпечення, права на труд тощо. Будучи об’єк
тивно обумовленими, вони були закріплені в конституціях біль
шості розвинених країн. Крім того, з розвитком ринкової еконо
міки матеріальні умови життя суспільства викликали появу в
Україні тих норм, що регулюють ринкові відносини: відносини
конкуренції, приватної власності тощо. Визнання приватної влас
ності священним і недоторканним природним правом людини
зумовило появу правових норм, що захищають цю форму влас
ності. Щодо інтересів людей, то дуже часто в парламенті прий
мають акти, що захищають інтереси певних категорій людей:
військовослужбовців, пенсіонерів, олігархів тощо.
Джерела права в гносеологічному розумінні – це джерела
пізнання, тобто ті історичні документи, релігійні погляди, що
дійшли до цього часу і з яких люди отримують знання про право.
До таких джерел належать літописи, історичні хроніки, тек
сти законів минулого. Прикладами останніх є Закони Ману в
Індії, “Руська Правда” на Русі, Закони Хаммурапі у Вавилоні
тощо. Досить цікавим джерелом пізнання про право були літо
писи – своєрідна “журналістика” середньовічної Київської Русі,
яка фіксувала певні історичні події. Саме тому в літописах мож
на зустріти певні згадки про законодавство минулого. Щодо істо
ричних хронік, то вони були своєрідним західноєвропейським
аналогом літописів.
Джерела права в ідеологічному сенсі – це правові ідеї та пра
восвідомість, які формують певне праворозуміння.
До джерел права в ідеологічному сенсі належать правосвідо
мість і політична орієнтація законодавця та груп тиску, правові
вчення, принципи права, юридичні доктрини, погляди та ідеї
відомих людей, релігійноправові акти тощо.
Прикладом правового вчення може бути нормативізм Ганса
Кельзена, який вплинув на сучасне право багатьох країн світу
(Німеччина, Австрія тощо).
Водночас цікавим джерелом права є погляди та ідеї відомих
людей: римських юристів, основоположників марксизмуленініз
му тощо. Так, погляди й ідеї К. Маркса, Ф. Енгельса, В. Леніна
вплинули на формування так званої соціалістичної правової сис
теми. Досить цікавим було також становище в Стародавньому
Римі, де думка юристів (так звана jus respondendi) була джере
лом права. Проблема поглиблювалася тим, що юристів у Римі
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стало досить багато. Усе це зумовило те, що в 426 році спеціаль
ним едиктом імператора Валентиніана ІІІ твори таких юристів,
як Папініан, Гай, Павел, Ульпіан і Модестін стали обов’язкови
ми до виконання. Твори ж інших юристів втратили силу закону.
Певний інтерес становить таке джерело права, як правова
доктрина.
Юридична доктрина – це актдокумент, що містить конце
птуально оформлені правові ідеї та принципи, розроблені вчени
миюристами з метою вдосконалення законодавства, усвідомлені
суспільством і визнані державою як обов’язкові.
Прикладом юридичної доктрини є природноправова
концепція, яка вплинула майже на всі сучасні демократичні
країни (країни англосаксонської правової системи – США, Велико
британія; менше – на країни романогерманської правової сис
теми (Франція)).
У деяких країнах джерелом права є релігійноправова норма.
Релігійно#правова норма – це актдокумент, який містить
церковний канон або іншу релігійну норму, що санкціонується
й забезпечується державою для надання їй загальнообов’язково
го значення.
І нарешті, джерело права у формальному сенсі – це сукуп
ність способів зведення в закон волі політичних сил, що знаходять
ся при владі. По суті, саме джерело права у формальному розу
мінні (або юридичне джерело права) можна вважати формою пра
ва. До цього типу джерел належать: нормативноправовий акт, пра
вовий звичай, юридичний прецедент і нормативний договір.

§ 2. Ïðàâîâèé çâè÷àé
Загальна характеристика правових звичаїв. Правовий звичай
є історично першою формою права.
Правовий звичай – це санкціоноване державою історично
сформоване правило поведінки, що міститься у свідомості
людей і стало звичкою в результаті багаторазового повторен
ня тих самих дій і вчинків, які призводять до правових на
слідків.
Як правило, звичай стає правовим лише тоді, коли з’являєть
ся держава, оскільки у цьому разі він спирається на можливість
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застосування примусу з боку державних органів і стає обов’яз
ковим. До цього ж звичай існував як неправовий, тобто як пра
вило, що не потребує державного санкціонування; вимоги зви
чаїв дотримувалися добровільно, оскільки звичай був поєднаним
з нормами моралі й релігії, ідеалами та уявленнями первісної лю
дини.
Звичай як міра необхідної поведінки передавався від поко
ління до покоління у формі легенд і міфів, приказок і прислів’їв.
Лише на певному етапі розвитку людства, про що вже згадува
лося у главі 6, звичаї набули певної письмової форми, адже
перші закони (Закони Хаммурапі у Вавилоні, Закони Ману в
Індії, Закони ХІІ таблиць у Римі) були зібраннями звичаєвого
права.
Як приклад можна навести п. 81 гл. ІХ Законів Ману: “Дру
жина, яка не народжує дітей, повинна бути замінена на восьмо
му році, та, що народжує дітей мертвими, – на десятому, якщо ж
вона народжує лише дівчаток – на одинадцятому, але та, що сва
риться, – відразу ж”1.
У стародавні часи кримінальне судочинство за звичаєвим
правом, як правило, використовувало принцип таліону: покаран
ня є актом помсти і тому повинно бути рівним злочину. Правило
таліону виражалося в афоризмі: око за око, зуб за зуб”.
Так, один із найстародавніших законів світу – закони царя
Білалами, що з’явилися у ХХ ст. до н.е., використовуючи прави
ло таліону, у п. 49 зазначають: “Якщо людина буде спіймана із
вкраденим рабом або з вкраденою рабинею, то за раба вона повин
на буде привести ще одного раба, а за рабиню – ще одну рабиню”2.
Зібрання звичаїв та їх подальше державне санкціонування є
одним із перших способів утворення правових звичаїв. Проте це –
не єдиний спосіб. Так, на сьогодні існує ще два способи держав
ного санкціонування звичаїв:
1) відсилання до звичаю – шляхом указівки на звичай у норма
тивноправовому акті;
2) використання звичаю як нормативної основи судового рі%
шення.
1
Законы Ману // Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / ред.
К. И. Батыр и Е. В. Поликарпова. – М. : Юристъ, 1996. – Т. 1 : Документы Древ
него мира и Средних веков. – С. 49.
2
Законы Билаламы // Хрестоматия по всеобщей истории государства и права /
ред. К. И. Батыр и Е. В. Поликарпова. – М. : Юристъ, 1996. – Т. 1 : Документы
Древнего мира и Средних веков. – С. 8.
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В українській правовій системі роль правового звичаю як
джерела права незначна. Проте вони існують. Так, після розлу
чення батьків, у яких є неповнолітні діти, останні залишають
ся з матір’ю: саме такі рішення, як правило, виносять суди з
цивільних справ. Це – звичай, який ніколи не фіксувався в
законодавстві, проте його досить широко використовують укра
їнські судові органи.
Досить цікаві були звичаї в СРСР і США. Так, свого часу в
СРСР існував правовий звичай – голосування за одного кандида
та. У США до смерті Ф. Д. Рузвельта існував правовий звичай –
два терміни президентських повноважень.
У наш час цих звичаїв не існує. Після ліквідації СРСР у ко
лишніх союзних республіках скасовано безальтернативне голо
сування. 27 лютого 1951 р. в США була ратифікована 22га
Поправка до Конституції, що закріпила два терміни президент
ських повноважень.
Останнім часом зросла роль правового звичаю в міжнародно
му приватному праві. У 1980 році Віденською конвенцією ООН
про міжнародну купівлюпродаж товарів він офіційно визнаний
джерелом міжнародного права.
Через 10 років, у 1990 році, була прийнята остання редак
ція Міжнародних торгових термінів – ИНКОТЕРМС, де закріп
лені базиси постачання, які були нічим іншим, як правовими
звичаями.
Крім того, звичаї збереглися в міжнародному праві в межах так
званого дипломатичного етикету (підняття прапору під час зустрічі
делегації найвищого рівня, виконання державних гімнів тощо).
Види правових звичаїв. Французький правознавець Р. Давид
залежно від ролі звичаїв у правовій системі розрізняв три різно
види (див. табл. 20.2):
1) звичаї в “доповнення до закону” – їх призначення полягає в
уточненні значення оцінних понять, що використовуються
в законі (розумна ціна, зловживання правом тощо);
2) звичаї “крім закону” – використовуються, коли існують про
галини в законодавстві;
3) звичаї “проти закону” – коли закон і звичай регулюють ті
самі суспільні відносини різним чином. Як правило, у разі
такої колізії використовуються норми закону1.
1

Див.: Мухаев Р. Т. Теория государства и права : учебник / Р. Т. Мухаев. – М. :
ПРИОР, 2001. – С. 308–309.
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Таблиця 20.2. Види звичаїв
Ïðàвові звèчàї
Çâè÷à¿ „â äîïîâíåííÿ
äî çàêîíó”

Çâè÷à¿ „êð³ì çàêîíó”

Çâè÷à¿ „ïðîòè çàêîíó”

У країнах Океанії, Азії та Африки звичай став частиною за
гальнонаціональних систем права, на їх основі здійснюється пра
восуддя, реалізується діяльність вищих державних органів та
посадових осіб. Так, у країнах Тропічної Африки існує так зва
ний звичай трайбалізму (від англ. tribe – плем’я). Цей звичай
полягає в наданні привілеїв вихідцям із певної племінної групи;
представник її, що став, наприклад, президентом, призначає на
державні посади переважно своїх одноплемінників.
Але звичаї характерні не лише для тих країн, що розвива
ються, а й для розвинених країн. Так, у Великобританії консти
туційні звичаї ще й досі впливають на політичне життя, а бри
танські закони досить часто базуються на звичаях. Причому зви
чаї ніде не фіксуються, а існують у формі приказок: “Король по
винен погодитися з біллем, який пройшов крізь обидві палати
парламенту”, “Лідер партії більшості – Прем’єрміністр”1, “Ко
ролева царює, але не править” тощо. Досить цікавим є також той
факт, що навіть передача влади від одного уряду до іншого у
Великобританії сьогодні також базується на звичаях. Так, пре
м’єрміністр, що є представником партії, яка програла вибори,
після підрахунку голосів виборців їде до Букингемського пала
цу, де, опустившись на коліно і поцілувавши руку королеві Об’єд
наного королівства Великобританії та Північної Ірландії, вручає
їй письмове прохання про відставку. І лише після того, як він
покинув резиденцію королеви, приїжджає лідер партії, що пе
ремогла на виборах. Опустившись на коліно перед королевою,
саме з її рук він отримує право на формування уряду, який фор
мально визнається урядом Її Величності. Вся процедура передачі
влади від однієї партії до іншої триває сорок хвилин.

1
Див.: Мухаев Р. Т. Теория государства и права : учебник / Р. Т. Мухаев. – М. :
ПРИОР, 2001. – С. 309.
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§ 3. Þðèäè÷íèé ïðåöåäåíò
Поняття і види юридичного прецеденту. На відміну від звичаїв,
що являли собою багаторазове повторення однакової поведінки
в аналогічних ситуаціях, не передбачених раніше нормами права,
прецедент – це однакове вирішення будьякого питання в окре
мому випадку, що є зразком для подальшого вирішення аналогіч
них справ. І якщо звичай виникав здебільшого стихійно, без
навмисної свідомої творчості окремих людей, спрямованої на його
утворення, то прецедент – як результат обміркованого навмис
ного ставлення індивідів до своїх дій.
Як джерело права юридичний прецедент був відомий ще в
Стародавньому Римі. Це було так зване «преторське право».
Історія преторського права розпочалася з 500х рр. н.е., коли
з’явилося римське цивільне право. Воно складалося зі звичаїв,
указів імператора Юстиніана та дигесттворів видатних римсь
ких юристів. На підставі дигест і почало створюватися римське
преторське право.
Строк службових повноважень претора становив один рік.
При цьому кожен претор, що вступав на свою посаду, зобов’яза
ний видати особливий едикт. У ньому були записані всі ті захо
ди та особливі умови, які претор мав на меті реалізувати під час
свого преторства. Едикт оголошувався на зборах Римського Фо
руму. Таким чином, діяльність претора була під особистим що
річним контролем з боку юридичної влади. Особа, яка признача
лася на посаду претора, як правило, використовувала едикт сво
го попередника, беручи його за основу створення свого власного.
Унаслідок цього в римському праві поступово з’явилася на світ
видатна формулярна система права, вдосконалена на підставі

Юðèäèчні пðецеäентè
Ïðåòîðñüêå ïðàâî

Ñóäîâèé ïðåöåäåíò

Òèïè ñóäîâèõ ïðåöåäåíò³â
Äåêëàðàòèâíèé

Êðåàòèâíèé

Àäì³í³ñòðàòèâíèé ïðåöåäåíò

Ñóäîâ³ ïðåöåäåíòè àíãë³éñüêîãî
ïðàâà
Îáîâ’ÿçêîâ³

Рис. 20.1. Класифікація юридичних прецедентів

Äîêàçîâ³
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попередніх едиктів. Таким чином, преторський едикт був підне
сений до статусу постійно діючого закону, а римське право стало
характеризуватися двома типами процесів:
1) тип процесу, під час якого судді орієнтуються на правила кви
рітського права (закони ХІІ таблиць та закони народних збо
рів);
2) тип процесу, під час якого судді орієнтувалися на право пре
торів.
В останньому разі судовий процес мав назву фактичної дії, а
рішення судді ґрунтувалося не на нормах квирітського права, а
на підставі наявних обставин. Застосовуючи таку процедуру, пре
тор, по суті, створював прецедент нового матеріального права.
У сучасних умовах юридичний прецедент – це виражене
зовні рішення органу держави в конкретній справі, обов’яз
кове при вирішенні всіх інших аналогічних справ.
На сьогодні розрізняються такі види юридичних прецеден
тів, як адміністративний, що є джерелом права у сфері управ
лінської діяльності, та судовий, що є джерелом права, яке озна
чає визнання в суду правотворчої функції.
Юридичний прецедент поширений переважно в країнах за%
гального права – Великобританії, США, Канаді, Австралії, Нової
Зеландії та ін.
Судовий прецедент. Найвідомішим варіантом юридичного
прецеденту є судовий.
Судовий прецедент – це рішення суду, що виноситься з кон
кретної справи і стає правилом, обов’язковим для всіх судів тієї
самої або нижчої інстанції при вирішенні аналогічних справ.
При цьому, використовуючи прецедент, не обов’язково запо
зичувати все попереднє рішення: досить лише суті правової по
зиції суду, що виніс попередній вирок чи рішення.
Судовий прецедент є досить своєрідною формою права англо
саксонської правової системи. Ця своєрідність полягає в тому,
що його сучасний зміст в Англії істотно відрізняється від класич
ного, а його інтерпретація в США та країнах Британської спів
дружності не зовсім відповідає англійському зразку.
Суть доктрини прецеденту полягає в обов’язку судів викону
вати рішення судів більш високого рівня, а також в обмеженості
апеляційних судів своїми попередніми рішеннями. Однак
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останнє правило стосовно вищої судової інстанції – Палати лор
дів, вже не має сили.
Крім того, умовою дії системи прецедентів є наявність дже
рел інформації про прецеденти, тобто судових звітів.
Доктрина прецеденту обумовлює особливу роль суду у фор
муванні та розвитку права. І якщо в країнах континентальної
Європи судді лише застосовують право, то в США, Великобри
танії та країнах Британської співдружності, виносячи рішення
або вирок, вони одночасно оголошують або видають право, тобто
виконують роль законодавця.
При цьому може існувати два типи судових прецедентів:
1) декларативний – якщо судді лише посилаються на вже існу
юче судове рішення;
2) креативний – якщо судді створюють нову норму права або
усувають прогалини в праві.
Крім того, англійське право розрізняє такі прецеденти:
1) обов’язкові – судді обмежені у своєму рішенні необхідністю
неухильно відповідати вимогам прецеденту;
2) доказові – рішення нижчих судів стає прецедентом унаслі
док своєї доказовості.
Перевага судових прецедентів очевидна: саме в його рамках
можна більш предметно підійти до вирішення конкретної спра
ви, адже судовий прецедент набагато точніше, ніж загальна нор
ма, зможе відбити суть будьякої справи. Проте в судових преце
дентів є й істотний недолік, який полягає в тому, що кількість
прецедентів неухильно зростає і сьогодні в Англії їх вже близько
500 тисяч, а в США видано близько 350 томів судових рішень,
що на сьогодні використовуються як прецеденти.
І не дивно, що юрист, який намагається працювати в цій
сфері, не може вивчити їх усі, адже їх дуже багато і досить часто
вони суперечать один одному. Це зрозуміло на прикладі преце
дентів, що стосуються смертної кари в США. Так, у 1972 році
Верховний Суд США у справі “Фурман проти Джорджиї” визнав
неконституційними всі закони, які передбачають смертну кару,
а в 1976 році у справі “Грег проти Джорджиї” Верховний суд кон
ституційно схвалив застосування смертної кари. Протиріччя за
гострилися, коли Верховний Суд у 1985 році відмовився розгля
дати конституційність застосування такого смертного покаран
ня, як електричний струм, але у 2001 році в одному зі своїх рі
шень Верховний Суд штату Джорджія наголосив на необхідності
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заміни смертної кари за допомогою електроструму смертною ка
рою за допомогою летальної ін’єкції. Як бачимо, судові прецеде
нти, які стосуються смертної кари, є суперечливими, а тому як
варіант форми права судовий прецедент є досить архаїчним і не
досконалим.
Адміністративний прецедент. Іншим різновидом юридично
го прецеденту є адміністративний прецедент.
Адміністративний прецедент – рішення, прийняте адмі
ністративним органом або адміністративним судом з конкретної
справи, що розглядається як зразок під час розгляду аналогіч
них справ.
Як приклад адміністративного прецеденту можна проаналі
зувати ситуацію, що склалася в США з приводу сегрегації.
Свого часу міністр юстиції Браунелл розповідав президенту
США Дуайту Девіду Ейзенхауеру, що суд зажадав від нього
реєстрації резюме і висновків щодо справ про сегрегацію. Він під
твердив, що запити з Верховного Суду США на такі резюме – не
єдині, хоча це й не можна вважати усталеною практикою. Вимо
га Верховного Суду про надання фактів згідно з XIV поправкою
до Конституції США у справах стосовно сегрегації в школах, не
викликала заперечень Ейзенхауера. Однак він висловився про
ти подання суду, згідно з його запитами до міністерства юстиції,
висновків щодо цих справ. Виходячи з принципу поділу влади,
Ейзенхауер вважав, що це – відмова від виконання своїх обов’яз
ків. «Як я розумію, – заявив він Браунеллу, – суди були встанов
лені Конституцією, щоб інтерпретувати закони; обов’язок вико
навчого органу (міністерства юстиції) є виконання цих законів».
Президент вирішив, що суд намагається ухилитися від розгляду
найбільш гострої соціальної проблеми в США і що «в цьому пи
танні Верховний Суд діяв, виходячи із спонукання, яке не є
жорстко функціональним»1.
Браунелл вважав, що сегрегація на основі расової ознаки є ан
тиконституційною. Але Ейзенхауер побоювався впливу норматив
ного акту, що ставить сегрегацію поза законом. Однак, вважаючи
себе президентом усіх американців, у тому числі й чорношкірих,
у своєму «Посланні про становище країни» він оголосив про вико
ристання всіх своїх повноважень, щоб покінчити з сегрегацією в
окрузі Колумбія та в збройних силах, що й було виконано.
1
Амброз С. Эйзенхауэр. Солдат и президент / Стивен Амброз ; [пер. с англ.
Ю. А. Здоровова и А. А. Миронова]. – М. : Издво «Книга, лтд.», 1993. – С. 302.
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2 грудня 1953 р. Верховний Суд США почав розглядати спра
ву щодо сегрегації «Браун проти Топека». 17 травня 1954 р. він
виніс рішення про неконституційність поділу дітей у школах щодо
їх расової ознаки.
3 вересня 1957 р. губернатор Арканзасу Орвал Фаубус катего
рично відмовився забезпечити виконання судового рішення. Він,
викликавши національних гвардійців свого штату, розташував їх
навколо центральної середньої школи ЛітлРоку і наказав не до
пускати на її територію дванадцять чорношкірих учнів. Після ряду
юридичних маневрів 20 вересня федеральний суддя заборонив
губернатору і національним гвардійцям втручатися в процес інте
грації навчання в центральній середній школі. Фаубус поставив
під сумнів повноваження федерального суду.
Ранком у понеділок 23 вересня величезна юрба расистів си
ломіць спробувала перешкодити процесу десегрегації в централь
ній середній школі ЛітлРоку. Його мер Вудроу Вільсон Манн у
відповідь на це звернувся по допомогу безпосередньо до президен
та Ейзенхауера, який був змушений віддати наказ генералу Тей
лору про застосування сили. У той самий день за наказом генера
ла в Арканзас було перекинуто близько тисячі парашутистів зі
складу 101ї повітрянодесантної дивізії. Наступного дня вони
разом із зарахованими на федеральну службу національними
гвардійцями розсіяли юрбу, що перешкоджала десегрегації.
Так був створений адміністративний прецедент, який став
підставою для президента Д. Ф. Кеннеді ще раз послати війська
на південь США, коли там знову спробували заперечити судово
му рішенню про десегрегацію навчальних закладів.

§ 4. Íîðìàòèâíèé äîãîâ³ð
Поняття нормативного договору. Ще одним джерелом права є
нормативний договір.
Нормативний договір – угода між правотворчими суб’єкта
ми, у результаті якої виникає нова норма права.
Не підлягає жодному сумніву, що договір відіграє роль одно
го з найважливіших джерел права у міжнародному праві. Істо
ричні приклади свідчать, що така роль неодноразово випадала і
на долю договору в інших галузях права: достатньо згадати, що
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договори відігравали значну роль в утворенні норм державного
права. Так, наприклад, феодальні держави не знали писаних
конституцій. Саме тому досить тривалий час державний лад фео
дальних країн визначався різними угодами королів, князів та
їх васалів, королів та міст, договорами сеньйорів з їхніми ва
салами тощо. Так, наприклад, договори Новгородської респуб
ліки з князем Олександром Ярославичем Невським 1240 та
1241 років були нормативними. Відомим прикладом норматив
ного договору є договір між англійським королем Йоганном Без
земельним та його баронами у 1215 році, що визначив держав
ний лад середньовічної Англії і отримав назву Великої хартії
вольностей.
Навіть законодавство Середніх віків спочатку було резуль
татом угоди між окремими носіями політичної влади. Недарем
но писане право того часу, на відміну від звичаїв, називали уго
дами.
Значення нормовстановлювальних договорів і сьогодні визна
ється в усіх правових системах. Однак на відміну від договорів
угод ці угоди не мають персоніфікованого, індивідуальноразо
вого характеру, їх зміст становлять загальні правила поведінки
(норми). На відміну ж від нормативноправових актів ці дого
вори – результат угоди рівноправних суб’єктів з приводу діяль
ності, яка викликає їхній загальний інтерес.
Найбільше значення нормативний договір має для трьох
сфер права. Це насамперед міжнародне публічне право, де до
говори між державами завжди є нормативними. Нормативний
договір – це джерело у сфері державного (конституційного) пра
ва, де існують такі договори, як конституційний та федератив
ний. Третя сфера – трудове право, до джерел якого відносять ко
лективні договори.
На Заході існують нормативні договори у сфері міжнародно
го приватного права. Це, зокрема, загальні умови бізнесу, що
вводяться комерційними організаціями; норми про мирову уго
ду та третейський суд, які приймаються торговими палатами та
іншими структурами; визначення комерційних термінів, що
створюються спільно авіаційними та корабельними компаніями
або банками тощо.
Проте на сьогодні договір як форма права може існувати у ви
гляді колективного, союзного, конституційного та міжнародного
(рис. 20.2).
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Рис. 20.2. Класифікація нормативних договорів

Міжнародний договір. Основним джерелом міжнародного
права є міжнародний договір.
Міжнародний договір – це угода між двома або більше держа
вами чи за участю інших суб’єктів міжнародного права (напри
клад, міжнародних організацій) про встановлення, зміну чи при
пинення взаємних прав та обов’язків у міжнародних відносинах.
Слід мати на увазі, що згідно зі ст. 2 Віденської конвенції
1969 року про право міжнародних договорів, останні визнача
ються як врегульовані міжнародним правом угоди, укладені між
державами та іншими суб’єктами міжнародного права в письмо
вій формі незалежно від того, містяться такі угоди в одному, двох
чи кількох пов’язаних між собою документах, а також незалеж
но від їх конкретного найменування.
Міжнародні договори можуть бути різними за назвами (під
сумковий акт міжнародної конференції, обмін нотами, протокол,
трактат, пакт, конвенція тощо), але вони мають єдиний зміст як
джерело міжнародного права. Структура міжнародного догово
ру складається з преамбули, основної частини та заключних по
ложень.
Щодо класифікації міжнародних договорів, то залежно від
кількості сторін вони можуть бути двосторонніми або багато
сторонніми. Прикладом двостороннього міжнародного договору
є Договір про ненапад між СРСР та Німеччиною 1939 р. Прикла
дом багатостороннього договору є Віденська конвенція 1980 р.
про міжнародну купівлюпродаж товарів.
За рівнем укладання розрізняють міждержавні, міжурядові
та відомчі договори. Прикладом міждержавного договору є Хар
тія глобального інформаційного суспільства, підписана 22 липня
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2000 р. на острові Окінава (Японія). Прикладом міжурядового
договору є Містобудівна хартія Співдружності незалежних дер
жав, підписана у м. Мінськ 4 червня 1999 р. Прикладом відом
чого договору є Меморандум про співробітництво між Головним
управлінням державної служби України та Міністерством кад
рів Китайської Народної Республіки у сфері державної служби
та управління людськими ресурсами, укладений у м. Пекін
15 січня 2003 р.
За сферою дії договори поділяють на політичні, економічні та
зі спеціальних питань. Прикладом політичного договору є Комю
ніке глав держав та урядів, підписане у м. Генуя 22 липня 2001 р.
Прикладом економічного договору є Конвенція ООН про договори
міжнародної купівліпродажу товарів від 11 квітня 1980 р. При
кладом договору зі спеціальних питань є Меморандум про співро
бітництво між Генеральною прокуратурою України і Прокурату
рою Республіки Болгарія, підписаний у Києві 1 червня 2001 р.
Крім того, є договори, що підлягають ратифікації, і такі, що
не підлягають.
Ратифікація – це міжнародноправовий акт, за допомогою
якого держава через свої компетентні (як правило, законодавчі)
органи дає згоду на обов’язковість міжнародного договору.
Ратифікація можлива лише у двох випадках, а саме:
1) якщо вона передбачена самим договором;
2) якщо представник держави підписав договір на умовах ра
тифікації.
В Україні згідно зі ст. 85 Конституції України лише Верхов
на Рада України наділена правом давати згоду на ратифікацію
міжнародних договорів України шляхом ухвалення спеціально
го закону про ратифікацію, який підписується Головою Верхов
ної Ради України. Прикладом такого закону є Закон Верховної
Ради України № 833XIV від 6 липня 1999 р. “Про ратифікацію
Протоколу про внесення поправок до Угоди про Міжурядовий
фельд’єгерський зв’язок”, де зазначено: “Верховна Рада Украї
ни п о с т а н о в л я є :
Протокол про внесення поправок до Угоди про Міжурядо
вий фельд’єгерський зв’язок, підписаний 27 березня 1997 р. у
м. Москві, ратифікувати”1.
1

Про ратифікацію протоколу про внесення поправок до Угоди про Міжурядовий
фельд’єгерський зв’язок. Закон України № 833XIV : станом на 6 липня
1999 року / Верховна Рада України. – Офіц. вид. // ВВР. – 1999. – № 34. – Ст. 297.
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Щодо договорів, які не підлягають ратифікації, то згода на
їх обов’язковість може надаватися шляхом підписання, обміну
документами, які входять до договору, приєднання до договору
або іншим способом, про який домовилися сторони.
Конституційний договір. Конституційний договір за своєю
суттю є тією особливою формою права, у створенні якої можуть
брати участь всі гілки державної влади.
Конституційний договір – це угода між різними гілками
влади, у результаті якої з’являються нові норми права, що регу
люють засади функціонування політичної системи суспільства,
встановлюють засади державного ладу, організації і діяльності
ключових ланок державного механізму, визначають принципи
територіальної організації держави, закріплюють основи право
вого статусу особи, її взаємовідносини з державою.
Конституційний договір має низку специфічних ознак, а саме:
 предмет (об’єкт) конституційного договору становлять сус
пільні відносини, виникнення яких пов’язане з найважли
вішими (можна сказати, фундаментальними) аспектами ор
ганізації та функціонування держави, зокрема, влади та ста
тусу її гілок, розподілу, перерозподілу, уточнення повнова
жень найвищих органів різних гілок влади, делегування пов
новажень тощо;
 сторонами (суб’єктами) конституційного договору можуть
бути найвищі органи та їхні законні представники відповід
но до гілок державної влади: президент, парламент, вища
судова адміністрація, що представляє судову владу, тощо;
 конституційний договір завжди ґрунтується на вільному во
левиявленні сторін і передбачає добру волю і взаємні поступ
ки суб’єктів у пошуку узгодженого на основі компромісу
варіанта змісту цього договору;
 конституційний договір укладається на певний термін, тоб
то він є тимчасовим актом; термін його дії фіксується у само
му акті, де також визначаються можливі варіанти і порядок
його пролонгації чи дострокового припинення;
 на період дії конституційного договору тимчасово припиняєть
ся чинність тих правових норм (у тому числі конституційних),
що суперечать відповідним положенням цього договору;
 зміст конституційного договору випливає з його предмета, фо
рмулюється у вигляді нормативноправового матеріалу, який
відповідно подається у вигляді різних норм права: дефініцій,
конкретних регуляторів суспільних відносин, принципів тощо.
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Співвідношення цих норм залежить від специфіки предмета кон
ституційного договору і має забезпечувати функціонування цього
договору як нормативного акта. Отже, у ньому повинні перева
жати норми – конкретні регулятори суспільних відносин;
об’єктом правового регулювання є питання влади, саморегу
лювання, що потребують договірної форми. Крім того, нор
мативний договір може бути підставою для прийняття
інших нормативноправових актів, а також договорів;
норми права, що є змістом конституційного договору, розра
ховані на широке використання, невизначену кількість ви
падків і загальновизначених суб’єктів;
конституційний договір є частиною національного законо
давства, його юридична сила залежить від місця державного
органу, що його видав, у системі органів державної влади.

Як показує досвід, потреба в укладенні конституційного до
говору виникає в країнах, які знаходяться на перехідному етапі
розвитку. Прикладом такого конституційного договору є Консти
туційний договір між Верховною Радою України і Президентом
України від 8 червня 1995 р., який до прийняття Конституції
1996 року надав можливість українському суспільству уникну
ти протистояння між зазначеними структурами, сприяти розвит
ку конституційного процесу і, врештірешт, прийняти сучасну
українську Конституцію.
Ïðèêëàä 20.1
Ñòîðîíè çà Êîíñòèòóö³éíèì äîãîâîðîì ì³æ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè òà Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè
Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè
ÿê ºäèíèé çàêîíîäàâ÷èé îðãàí – ç îäíîãî áîêó, òà
Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè
ÿê ãëàâà äåðæàâè ³ ãëàâà âèêîíàâ÷î¿ âëàäè – ç äðóãîãî áîêó, òîáòî
Ñòîðîíè,
ùî º ñóá’ºêòàìè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà, ÿê³ îäåðæàëè ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ áåçïîñåðåäíüî â³ä íàðîäó...
Äæåðåëî: Êîíñòèòóö³éíèé äîãîâ³ð ì³æ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè òà
Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ïðî îñíîâí³ çàñàäè îðãàí³çàö³¿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ
äåðæàâíî¿ âëàäè ³ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³ íà ïåð³îä
äî ïðèéíÿòòÿ íîâî¿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, óêëàäåíèé 8 ÷åðâíÿ 1995 ðîêó //
Êîíñòèòóö³¿ ³ êîíñòèòóö³éí³ àêòè Óêðà¿íè. ²ñòîð³ÿ ³ ñó÷àñí³ñòü /
ðåä. Þ. Ñ. Øåìøó÷åíêî ; ²íñòèòóò äåðæàâè ³ ïðàâà ³ì. Â. Ì. Êîðåöüêîãî
ÍÀÍ Óêðà¿íè. – Ê. : ²í-ò äåðæàâè ³ ïðàâà ³ì. Â. Ì. Êîðåöüêîãî, 2001. – Ñ. 257.

Ãëàâà 20. Ôîðìà ïðàâà

387

Як бачимо, Конституційний договір визначає конкретні пра
вотворчі суб’єкти, які його укладають: Верховну Раду України
як законодавчий орган (має право складати закони) та Президен
та України (має право видавати укази).
Колективний договір. Досить специфічним видом норматив
ного договору є колективний договір, який діє в межах підпри
ємств, установ і організацій.
Колективний договір – це угода, що укладається між влас
ником підприємства або уповноваженою ним особою, з одного
боку, і трудовим колективом найманих працівників, який упов
новажив профспілковий комітет чи інший представницький ор
ган на проведення колективних переговорів й укладення догово
ру – з іншого, з метою врегулювання виробничих, трудових і со
ціальноекономічних відносин, що потребують додаткової регла
ментації з урахуванням особливостей здійснення праці на пев
ному підприємстві, а також питань, які не врегульовані чинним
законодавством.
Сторонами колективного договору є роботодавець і уповно
важений трудовим колективом профспілковий або інший пред
ставницький орган. У колективному договорі встановлюються
взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання трудових, вироб
ничих і соціальноекономічних відносин; забезпечення органі
зації оздоровлення і відпочинку працівників; нормування і опла
ти праці; забезпечення житловопобутового, медичного і куль
турного обслуговування; встановлення системи, форм і розмірів
заробітної плати та інших видів трудових виплат (премій, надба
вок, доплат тощо); щодо режиму роботи, тривалості робочого часу
і відпочинку; встановлення компенсацій, гарантій і пільг; участі
трудового колективу у формуванні, розподілі та використанні
прибутку підприємства, установи і організації.
Своєрідність колективного договору як правової форми вста
новлення умов праці на підприємстві, в установі чи організації
полягає в тому, що завдяки колективнодоговірним нормам під
вищується рівень правових гарантій, які встановлює чинне за
конодавство. Так, наприклад, сьогодні в Україні практикується
внесення до колективних договорів додаткових пільг для праців
ників, які поєднують роботу з навчанням.
Отже, можна дійти висновку, що призначення сучасного
колективного договору полягає в тому, щоб з урахуванням міс
цевих умов та особливостей виробництва в межах конкретно
го підприємства сприяти виконанню планів, удосконаленню
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організації виробництва, забезпеченню умов праці та побуту ро
бітників і службовців, залученню їх до управління виробницт
вом за допомогою детального регулювання важливих елементів
виробничих і трудових відносин.
Союзний договір. У федераціях та державоподібних об’єднан
нях (юридичні конфедерації та реальні унії) юридичною першо
основою утворення є федеративний (союзний) договір.
Союзний договір – це угода, яку можна визначити як спосіб
регулювання міждержавних відносин між кількома державни
ми утвореннями або країнами (штати, кантони, республіки, землі
тощо), що мають ознаки державного суверенітету, з метою здій
снення спільних для всіх суб’єктів завдань.
Основними ознаками союзного договору є:
 нормативноправовий характер положень, тобто його загаль
ність і обов’язковість для виконання;
 рівність прав та обов’язків у політичній, економічній та со
ціальній сферах;
 суб’єктами договору можуть бути будьякі державні утворен
ня, які мають потенційні правові, історичні, економічні або
культурні умови для цього укладання;
 змістом договору можуть бути питання організації діяльності
структур вищих органів державної влади, питання оборони
країни, розв’язання конфліктів між суб’єктами федерації,
питання зовнішньої політики, фінансів, оподаткування тощо.
За часом союзний договір може бути безстроковим (договір
про утворення федерації) чи терміновим (договір про утворення
конфедерації). В останньому випадку федеративний договір діє
до досягнення певної мети.
У свою чергу, безстроковий федеративний договір може бути
договором про утворення федерації (договір про утворення СРСР
1922 року або спроба утворити Союз Суверенних Держав у 1991 році)
чи договір про розмежування предметів відання і повноважень
між федерацією та її суб’єктами (такий договір існує в сучасній
Росії).
Так, у договорі про утворення СРСР від 30 грудня 1922 р. за
кріплено:
1) сторони договору – Російська Соціалістична Федеративна
Радянська Республіка (РСФРР), Українська Соціалістична
Радянська Республіка (УСРР), Білоруська Соціалістична
Радянська Республіка (БСРР) та Закавказька Соціалістична
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Федеративна Радянська Республіка (ЗСФРР: Азербайджан,
Вірменія та Грузія);
2) повноваження федерації (22 пункти);
3) вищі органи Федерації – з’їзди Рад СРСР, Центральний Ви
конавчий Комітет СРСР (колективний глава держави СРСР,
що складався з 371 члена): порядок їх формування і функціо
нування, Рада Народних Комісарів СРСР (уряд, що складав
ся з 12 народних комісарів – наркомів), карні органи – Вер
ховний Суд СРСР та ОДПУ (об’єднаний Орган Державного
Політичного Управління при РНК СРСР);
4) акти органів державної влади СРСР, що мають обов’язкову
силу на всій території Союзу РСР;
5) уряди радянських республік, що складалися з 14 наркомів;
6) правове положення Вищої Ради Народного Господарства;
7) права союзних республік;
8) символи СРСР – герб, прапор, державна печатка, столиця
тощо.
Ïðèêëàä 20.2
Ïðåàìáóëà ³ ñòàòòÿ ïåðøà Äîãîâîðó ïðî ðîçìåæóâàííÿ ïðåäìåò³â
âåäåííÿ ì³æ ÐÔ òà Ðåñïóáë³êîþ Òàòàðñòàí
Ïîâíîâàæí³ ïðåäñòàâíèêè îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ òà îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè Ðåñïóáë³êè Òàòàðñòàí:
êåðóþ÷èñü Êîíñòèòóö³ºþ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ òà Êîíñòèòóö³ºþ Ðåñïóáë³êè Òàòàðñòàí;
âèõîäÿ÷è ç çàãàëüíîâèçíàíîãî ïðàâà íàðîä³â íà ñàìîâèçíà÷åííÿ, ïðèíöèï³â ð³âíîïðàâíîñò³, äîáðîâ³ëüíîñò³ òà ñâîáîäè âîëåâèÿâëåííÿ;
ãàðàíòóþ÷è çáåðåæåííÿ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà ºäíîñò³ åêîíîì³÷íîãî ïðîñòîðó;
ñïðèÿþ÷è çáåðåæåííþ òà ðîçâèòêó ³ñòîðè÷íèõ òà íàö³îíàëüíèõ òðàäèö³é, êóëüòóð òà ìîâ;
ï³êëóþ÷èñü ïðî çàáåçïå÷åííÿ ãðîìàäÿíñüêîãî ìèðó, ì³æíàö³îíàëüíî¿
çëàãîäè òà áåçïåêè íàðîä³â;
ðåàë³çóþ÷è ïð³îðèòåò îñíîâíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà
íåçàëåæíî â³ä íàö³îíàëüíî¿ íàëåæíîñò³, â³ðîñïîâ³äàííÿ, ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ
òà ³íøèõ êðèòåð³¿â;
âðàõîâóþ÷è, ùî Ðåñïóáë³êà Òàòàðñòàí ÿê äåðæàâà º îá’ºäíàíîþ ç Ðîñ³éñüêîþ Ôåäåðàö³ºþ Êîíñòèòóö³ºþ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, Êîíñòèòóö³ºþ
Ðåñïóáë³êè Òàòàðñòàí òà äîãîâîðîì ïðî ðîçìåæóâàííÿ ïðåäìåò³â âåäåííÿ
òà âçàºìíå äåëåãóâàííÿ ïîâíîâàæåíü ì³æ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ òà îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè Ðåñïóáë³êè Òàòàðñòàí,
áåðóòü ó÷àñòü ó ì³æíàðîäíèõ òà çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ â³äíîñèíàõ,
ä³éøëè çãîäè ïðî òàêå:
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Ñòàòòÿ 1
Ðîçìåæóâàííÿ ïðåäìåò³â âåäåííÿ òà âçàºìíå äåëåãóâàííÿ ïîâíîâàæåíü
ì³æ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ òà îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè Ðåñïóáë³êè Òàòàðñòàí çä³éñíþºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ Ðîñ³éñüêî¿
Ôåäåðàö³¿, Êîíñòèòóö³ºþ Ðåñïóáë³êè Òàòàðñòàí òà öèì äîãîâîðîì.
Äæåðåëî: Î ðàçãðàíè÷åíèè ïðåäìåòîâ âåäåíèÿ è âçàèìíîì äåëåãèðîâàíèè ïîëíîìî÷èé ìåæäó îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí.
Äîãîâîð Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí
îò 15 ôåâðàëÿ 1994 ã. // Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî Ðîññèè :
ñáîðíèê êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâûõ àêòîâ : â 2 ò. / ñîñò. Í. À. Ìèõàëåâà ;
îòâ. ðåä. Î. Å. Êóòàôèí. – Ì. : Þðèñòú, 1998. – Ò. 1 : Äîêóìåíòû
îá îñíîâàõ êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ ÐÔ, êîíñòèòóöèîííîì ñòàòóñå
÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà è ôåäåðàòèâíîì óñòðîéñòâå Ðîññèè. –
1998. – Ñ. 666.

§ 5. Íîðìàòèâíî-ïðàâîâèé àêò
Поняття і види нормативноEправових актів. Норма права закріп
люється в нормативноправовому акті, який є основним джере
лом права в Україні, Росії, Туреччині та країнах континенталь
ної правової сім’ї.
Нормативно#правовий акт можна визначити як офіційний
письмовий актдокумент компетентного органу, в якому за
кріплено забезпечуване державою формально обов’язкове
правило поведінки загального характеру.
Ознаками нормативно%правового акта є те, що він:
 видається компетентним органом держави або ухвалюється
безпосередньо на референдумі. Наприклад, нормативнопра
вові акти в Україні ухвалюються Верховною Радою України
(ці акти називають законами), Кабінетом Міністрів України
(це – постанови), Президентом України (укази) тощо. Щодо
прийняття нормативноправових актів на референдумі, то
найхарактернішим прикладом є зазначений порядок прий
няття конституцій. Таким чином були прийняті конституції
Франції у 1958 році, Чилі у 1980 році, Російської Федерації
у 1993 році;
 містить норми права, установлює, скасовує або змінює їх. У
нормативноправових актах містяться норми права, тобто
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правила поведінки, які встановлюють, змінюють чи скасо
вують певні права та обов’язки;
має юридичну чинність, що охороняється і забезпечується
державою, примусовою силою її органів;
має вигляд письмового документа з установленою структу
рою (розділи, глави, статті, параграфи, пункти) і необхідни
ми атрибутами. До необхідних атрибутів належать: назва
виду нормативноправового акта (закон, постанова тощо),
назва самого нормативноправового акта (Закон про вибори
Президента), дата набуття ним чинності тощо. Основним еле
ментом структури є стаття.

Проблема класифікації нормативноправових актів є досить
актуальною. Так, існує поділ нормативноправових актів за їх
юридичною чинністю на закони та підзаконні акти, за дією в
часі – на постійні й тимчасові, за дією в просторі – на загальнодер
жавні, регіональні, муніципальні та локальні. Можлива також
класифікація нормативноправових актів за колом осіб.
Закон – це нормативний акт вищої юридичної сили, який
регулює найважливіші суспільні відносини.
До ознак закону належать:
 видається тільки вищим представницьким органом держав
ної влади (в Україні – це Верховна Рада) або приймається
шляхом референдуму;
 регулює найважливіші суспільні відносини у сфері економі
ки, політики, культури тощо;
 має вищу юридичну чинність, що забезпечує його верховен
ство в системі нормативноправових актів;
 є актом, прийнятим в особливому порядку.
Закони можуть бути конституційними або звичайними
(табл. 20.3). До конституційних законів належать Конституція,
закони, що вносять зміни і доповнення в Конституцію, а також зако
ни, необхідність прийняття яких передбачена самою Конституцією.
Прикладом останнього є ст. 59 Конституції РФ, де проголошене
Таблиця 20.3. Класифікація законів
Çàêîíè
Êîíñòèòóö³éí³ çàêîíè
Êîíñòèòóö³ÿ

Çàêîíè, ïðèéíÿòòÿ
ÿêèõ ïåðåäáà÷åíî
êîíñòèòóö³ºþ

Çâè÷àéí³ çàêîíè
Çàêîíè, ùî
âíîñÿòü çì³íè
äî êîíñòèòóö³¿

Êîäèô³êîâàí³
çàêîíè

Ïîòî÷í³
çàêîíè
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право громадян Росії на альтернативну цивільну службу. Закон,
що буде регулювати ці відносини, є конституційним.
Щодо звичайних законів, то вони можуть бути кодифікова
ними і поточними. До кодифікованих законів належать кодек
си, основи законодавства тощо. Поточними визнаються закони,
що не мають глобального, кодифікованого характеру і вирішу
ють поточні ситуації, які постають перед державою. Прикладом
такого закону є Закон України “Про національні меншини в
Україні” від 25 червня 1992 р.
Підзаконний нормативний акт – це правовий акт, який ви
дається на основі і відповідно до законів, проте має меншу юри
дичну чинність, ніж останні.
В Україні це такі: нормативні укази Президента України, по
станови Кабінету Міністрів, інструкції й нормативні накази мі
ністерств і відомств, рішення органів місцевого самоврядуван
ня і місцевих органів виконавчої влади (наприклад, рішення обл
держадміністрацій), нормативні накази, що діють на підприєм
ствах, установах і організаціях.
Прикладом нормативного указу Президента є Указ “Про
Збройні Сили України” від 12 грудня 1991 р.
Як уже зазначалося, основним елементом нормативноправо
вого акта є стаття. Саме тому досить актуальним є аналіз спів
відношення статті нормативноправового акта і норми права. Слід
мати на увазі, що існує, зокрема, три варіанти такого співвідно
шення.
Перший варіант передбачає повний збіг норми права і статті
нормативноправового акту. Цей варіант можна проаналізува
ти на прикладі ст. 13 Закону Республіки Білорусь від 26 червня
1997 р. “Про заходи боротьби з організованою злочинністю та
корупцією”, що наголошує: “Керівники міністерств і органів
державного управління, а також підприємств, установ і органі
зацій незалежно від форм власності, що не виконують цей За
кон у межах своєї компетенції, несуть відповідальність у відпо
відності до законодавства Республіки Білорусь”1. У цьому при
кладі гіпотезою є положення “у межах своєї компетенції”, дис%
позицією – “керівники міністерств … не виконують цей Закон”,

1
Про заходи боротьби з організованою злочинністю та корупцією. Закон Респуб
ліки Білорусь № 473 : станом на 26 червня 1997 р. // Міжнародні правові акти та
законодавство окремих країн про корупцію : збірник документів / наук. ред.
Б. В. Романюк та М. І. Камлик. – К. : Школяр, 1999. – С. 373.
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санкцією – “несуть відповідальність у відповідності до законо
давства Республіки Білорусь”. Норма права і стаття закону збі
гаються.
Другий варіант передбачає поєднання кількох норм права в
одну статтю. Так, ст. 119 Кримінального кодексу України перед
бачає таке: частина 1 “Вбивство, вчинене через необережність, –
карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або
позбавлення волі на той самий строк”1. Частина 2 “Вбивство двох
або більше осіб, вчинене через необережність, – карається позбав
ленням волі на строк від п’яти до восьми років”. Як бачимо, до
ст. 119 внесено дві норми права, які стосуються вбивства через
необережність.
Третій варіант передбачає запис однієї норми в кількох стат
тях. Прикладом цього може бути норма права, яка регулює від
носини стосовно організаційноправових форм юридичних осіб у
ч. ІІ п. 2 ст. 83 (Організаційноправові форм юридичних осіб),
що закріплює існування двох форм товариств: підприємницьке
та непідприємницьке; 84 (Підприємницькі товариства), 85 (не
підприємницькі товариства).
Межа дії нормативноEправових актів. Як уже зазначало
ся, нормативноправові акти можуть поділятися залежно від
їх дії в часі, просторі, колом осіб та за юридичною силою (див.
табл. 20.4).
Розглядаючи дію нормативно#правових актів у часі, слід
мати на увазі таке:
1. Закон зворотної сили, як правило, не має. Винятком є
кримінальне законодавство, де зворотна сила закону має міс
це в разі, якщо новий закон або відміняє покарання за злочин,
або встановлює його більш м’який вид, ніж закон, що діяв ра
ніше.
Так, ст. 22 Основ кримінального законодавства Союзу РСР
та союзних республік від 25 грудня 1958 р. встановила, що сме
ртна кара припускається лише за зраду Батьківщини, шпигун
ство, диверсію, терористичний акт, бандитизм та вмисне вбив
ство за обтяжуючих обставин. Список застосування може бути
розширеним виключно у військовий час та в умовах бойової об
становки. 5 травня 1961 р. Указом Президії Верховної Ради

1

Кримінальний кодекс України : станом на 5 квітня 2001 р. – К. : Юрінком Інтер,
2001. – С. 60.
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Таблиця 20.4. Класифікація нормативноправових актів
Ïіäсòàâè äëя Âèäè íîðмàòèâíîêëàсèфіêàці¿ пðàâîâèõ àêòіâ

Ïіäâèäè íîðмàòèâíîпðàâîâèõ àêòіâ

êîíñòèòóö³éí³
Çà þðèäè÷íîþ Çàêîíè
çâè÷àéí³
ñèëîþ
Ï³äçàêîíí³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè
Çà ÷àñîì ä³¿

Ïîñò³éí³
Òèì÷àñîâ³
Çàãàëüíîäåðæàâí³

Нîðмàòèâíîпðàâîâі àêòè Çà ïðîñòîðîì

Ðåã³îíàëüí³
Ìóí³öèïàëüí³
Ëîêàëüí³
Êëàñèô³êóþòüñÿ ç
óðàõóâàííÿì
ì³æíàðîäíîãî ïðàâà

Çà êîëîì îñ³á

àêòè, ÿê³ ñïèðàþòüñÿ íà
ïðàâî ´ðóíòó
àêòè, ÿê³ ñïèðàþòüñÿ íà
ïðàâî êðîâ³

àêòè, ÿê³ ä³þòü íà âñ³
Êëàñèô³êóþòüñÿ ç
êàòåãîð³¿ îñ³á
óðàõóâàííÿì
àêòè,
ÿê³ ä³þòü âèêëþ÷íî
íàö³îíàëüíîãî ïðàâà
íà ïåâíó êàòåãîð³þ îñ³á

СРСР цей перелік розширено за рахунок застосування смерт
ної кари за розкрадання в особливо великих розмірах держав
ного та суспільного майна, за підробку грошей та стосовно особ
ливо небезпечних рецидивістів, які тероризують тих, хто хоче
виправитися. Проте якщо розкрадання в особливо великих роз
мірах відбулося незадовго до прийняття цього Указу, то остан
ній не міг бути застосованим до тих, хто здійснював зазначені
діяння.
2. Нормативноправовий акт може втратити чинність, але
окремі його положення, норми права можуть застосовуватися до
фактів, що мали місце під час його дії (це так звані триваючі
правовідносини).
Дія нормативно#правового акта в часі означає, що норма
тивноправовий акт набуває чинності в певний час і припи
няє діяти в певний час.
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Нормативноправовий акт може набути чинності після його
прийняття (підписання чи опублікування), через певний термін
тощо. Втрачає ж він свою чинність після прийняття нового нор
мативноправового акта, після закінчення певного терміну дії
нормативноправового акта або при виконанні певної дії, яка пе
редбачається або мається на увазі.
Залежно від дії в часі нормативноправові акти можуть бути
постійними і тимчасовими, негайними і відстроченими.
Постійний нормативноправовий акт видається на неви
значений термін. Так, Конституція України діє з 28 червня
1996 р. Проте строк припинення її дії не зазначається.
Тимчасовий нормативноправовий акт видається на певний
термін. Так, Закон про Державний бюджет України на 2005 рік
діє з 1 січня 2005 року і по 31 грудня 2005 року. Тобто встанов
люється не лише час початку дії, а й час припинення.
Негайний нормативноправовий акт вступає у дію з моменту
його прийняття. Так, Конституція України 1996 року є прикла
дом негайного акта, адже згідно зі ст. 160 вона почала діяти з
моменту свого прийняття.
Відстрочений нормативноправовий акт починає діяти через
певний час після його прийняття. Так, Цивільний кодекс Украї
ни прийнято 16 січня 2003 р., проте він набув чинності лише з
1 січня 2004 р.
Дія нормативно#правового акта в просторі означає
територіальне обмеження його дії, якщо нормативнопра
вовий акт застосовується на тій території, на яку поширю
ється суверенітет держави або компетенція відповідних
органів.
Як уже зазначалося, за дією в просторі нормативноправові
акти можуть бути загальнодержавними, регіональними, муніци
пальними і локальними.
Загальнодержавні нормативноправові акти діють на всій те
риторії держави (включаючи право екстериторіальності, тобто
право на територію посольств). Прикладом загальнодержавних
нормативних актів є Конституція України, закони України та
інші нормативноправові акти, прийняті вищими та централь
ними органами державної влади і управління.
Регіональні нормативноправові акти діють на визначеній
території (суб’єкти федерації, адміністративнотериторіальні
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одиниці). Прикладами регіональних нормативноправових актів
є Конституція Республіки Башкортостан.
Муніципальні нормативноправові акти діють на рівні міст,
селищ, сіл тощо. Прикладами муніципальних нормативнопра
вових актів є закони міста Москви.
Локальні нормативноправові акти діють на рівні державних
підприємств, установ або організацій. Локальними актами є ста
тути, правила внутрішнього трудового розпорядку тощо.
Дія нормативно%правових актів за колом осіб означає, що
нормативноправовий акт поширюється на певну категорію гро
мадян.
Існує дві класифікації цієї категорії актів. Перша спираєть
ся на міжнародноправові стандарти, а друга поділяє акти на за
гальні й спеціальні.
Згідно з першою класифікацією нормативноправові акти
можуть спиратися на право ґрунту або на право крові.
Нормативноправові акти, які спираються на право ґрунту, –
це ті акти, які стосуються всіх людей, які знаходяться на тери
торії держави (у тому числі й на тій, що має право екстериторі
альності). Прикладом таких актів є Кримінальний кодекс Украї
ни, який поширюється на всіх (громадян держави, іноземних
громадян, осіб без громадянства тощо), хто скоїть злочин на те
риторії України.
Нормативноправові акти, які спираються на право крові, –
це ті акти, які поширюється лише на громадян держави (напри
клад, України). Прикладом таких актів є Закон України № 2766ІІІ
від 18 жовтня 2001 р. “Про вибори народних депутатів Украї
ни”, ст. 2 якого затверджує виборчі права лише за громадянами
України.
Загальні нормативноправові акти поширюється на всіх. При
кладом загального акта є Цивільний кодекс України.
Спеціальні нормативноправові акти поширюється лише на
окремі категорії осіб. Прикладом спеціального акта є Закон Укра
їни № 2862ХІІ від 15 грудня 1992 р. “Про статус суддів”, який
стосується виключно категорії суддів.
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Ïðàâî, çàêîíîäàâñòâî, ñèñòåìà
Система права



Система законодавства  Систематизація законодавства
 Правова система

§ 1. Ñèñòåìà ïðàâà
Поняття, ознаки і види системи права. У математиці є правило:
від перестановки доданків сума не змінюється. У теорії держави
і права існують певні терміни, які відповідають цьому принци
пу. Так, аналогічними є поняття “норма права” і “правова нор
ма”. Проте певні категорії заперечують це правило. До них нале
жать поняття “система права” і “правова система”. Це абсолют
но неідентичні категорії, хоча обидві мають якість системності.
Система – це упорядкована сукупність елементів, взаємопо
в’язаних і взаємодіючих один з одним, яка має відносну самос
тійність й органічну єдність, характеризується внутрішньої
цілісністю та автономністю функціонування.
Саме до таких систем належать “система законодавства”, “си
стема права” і “правова система”.
Розуміючи, що категорії “система права” і “правова систе
ма” дещо відрізняються між собою, докладніше зупинимося на
цьому.
Звісна річ, правова система є поняттям ширшим, ніж систе
ма права. Більше того, остання входить до правової системи як
найважливіша складова частина. Проте, на відміну від правової
системи, система права є правовою категорією, що означає внут
рішню побудову права будьякої країни. Вона виражається шля
хом розподілу й побудови нормативного матеріалу, за допомогою
якого її різні частини знаходяться в єдності.
Система права – це об’єктивно зумовлена і узгоджена в її
складових частинах внутрішня організація права тієї чи іншої
держави.
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Для системи права характерні такі ознаки:
 вона має об’єктивний характер і створюється відповідно до
потреб суспільного розвитку;
 характеризується цілісністю і структурованістю, тобто скла
дається із взаємопов’язаних структурних елементів системи
права;
 система права є несуперечливою та узгодженою всередині,
оскільки її складові елементи взаємозалежні, взаємного під
порядкування, координації та взаємовпливу;
 розвиток системи права, що полягає в здатності змінювати
свою внутрішню організацію, здійснюється шляхом реагу
вання на імпульси, які надходять із зовнішнього середови
ща, якими є потреби суспільства.
Існує кілька класифікацій системи права (табл. 21.1). Так,
за призначенням розрізняють матеріальне і процесуальне пра
во, за характером урегульованих відносин – приватне і публіч
не право, а за формою права – звичаєве, прецедентне, договірне
і статутне право.
Матеріальне право – нормативна основа регулювання сус
пільних відносин в усьому їх комплексі й за галузями права.
Процесуальне право – це сукупність правових норм, якими
регулюється процедура реалізації матеріальних норм права.
Норми матеріального права безпосередньо регулюють сус
пільні відносини, тоді як норми процесуального права встанов
люють порядок застосування норм матеріального права.
Якщо до матеріального права належать норми кримінально
го чи цивільного права, то до процесуального – норми криміна
льнопроцесуального і цивільнопроцесуального права.

Таблиця 21.1. Класифікація системи права
Çà ïðèçíà÷åííÿì

Кëàсèфіêàці¿
сèсòåмè
пðàâà

Çà õàðàêòåðîì óðåãóëüîâàíèõ â³äíîñèí

Ìàòåð³àëüíå ïðàâî
Ïðîöåñóàëüíå ïðàâî
Ïðèâàòíå ïðàâî
Ïóáë³÷íå ïðàâî
Çâè÷àºâå ïðàâî

Çà ôîðìîþ ïðàâà

Ïðåöåäåíòíå ïðàâî
Äîãîâ³ðíå ïðàâî
Ñòàòóòíå ïðàâî
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Приватне право – система норм, які регулюють відносини,
які базуються на приватних інтересах, незалежності та ініціативі
індивідуальних власників і об’єднань (корпорацій) у їх майно
вій діяльності та в особистих стосунках.
Публічне право – система правових норм, якими регулюють
ся суспільні відносини у сфері публічної влади.
На відміну від публічного права, яке регулює і захищає за
гальні (публічні) інтереси держави, приватне право спрямоване
на захист приватних інтересів відповідно до принципів свободи
та рівності всіх суб’єктів.
До приватного права належать: цивільне, сімейне, банківсь
ке і трудове право тощо, до публічного права – конституційне,
муніципальне, адміністративне, кримінальне, кримінальнопро
цесуальне, цивільнопроцесуальне і фінансове право.
Звичаєве право – це сукупність звичаїв, що регулюють пев
ну сферу суспільних відносин.
Прецедентне право – це сукупність юридичних прецедентів,
що регулюють ту чи іншу галузь або підгалузь права.
Договірне право – це сукупність нормативних договорів, що
регулюють певну сферу суспільних відносин.
Статутне право (інші назви – право законів, кодифікова
не, декретне право) – це сукупність норм права, що закріплені в
нормативноправових актах, які регулюють певну галузь права.
Прикладом звичаєвого права є сукупність звичаїв, що регулю
ють порядок поставки за договорами в межах правил INCOTERMS.
Прикладом прецедентного права є сукупність прецедентів, які
регулюють відносини кримінального чи податкового права, адже
бути спеціалістом може лише той, хто знає ці прецеденти і
займається виключно сферами кримінального, цивільного або по
даткового права. Прикладом договірного права є міжнародне
приватне право у сфері міжнародної купівліпродажу товарів
згідно з Віденською конвенцією 1980 року. Для України харак
терне статутне право, яке спирається на галузі права, закріплені
в нормативноправових актах (норми кримінального права, за
кріплені в Кримінальному кодексі України).
Структура системи права. Структура системи права форму
ється згідно з предметом (що саме регулюється правом) і мето
дом (як право регулює суспільні відносини) правового регулю
вання. Структура складається з норм права, що об’єднуються в
інститути і субінститути права. У свою чергу, інститути та субін
ститути права об’єднуються в галузі й підгалузі права.
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Основними структурними елементами системи права є нор
ми, інститути та галузі права, факультативними – субінститути
і підгалузі права (рис. 21.1).
Інститут права – група взаємопов’язаних норм права, які
регулюють окремий вид суспільних відносин.
Правові інститути здійснюють комплексний вплив на пове
дінку фізичних та юридичних осіб у різних сферах суспільного
життя. У цілому саме право, його інститут формуються об’єктив
но, а однією з основних ознак останнього є тривалість його існу
вання. За певних обставин стабільний інститут права може офор
митись у галузь чи підгалузь права, як це, наприклад, сталося з
авторським правом. Саме останнє в умовах формування пост
індустріального суспільства перетворилося з інституту цивіль
ного права на його підгалузь. Те саме сталося з правом соціаль
ного забезпечення, яке з інституту трудового права оформилось
у самостійну галузь права.

Åëåìåíò
ñòðóêòóðè

Ñèñòåìà ïðàâà

Îñíîâíèé

Ãàëóçü
ïðàâà

Ãàëóçü
ïðàâà

Ãàëóçü
ïðàâà

Ôàêóëüòàòèâíèé

Ï³äãàëóçü
ïðàâà

Ï³äãàëóçü
ïðàâà

Ï³äãàëóçü
ïðàâà

Ï³äãàëóçü
ïðàâà

Îñíîâíèé

²íñòèòóò
ïðàâà

²íñòèòóò
ïðàâà

²íñòèòóò
ïðàâà

²íñòèòóò
ïðàâà

Ôàêóëüòàòèâíèé

Ñóá³íñòèòóò
ïðàâà

Ñóá³íñòèòóò
ïðàâà

Ñóá³íñòèòóò
ïðàâà

Ñóá³íñòèòóò
ïðàâà

Îñíîâíèé

Íîðìà
ïðàâà

Íîðìà
ïðàâà

Íîðìà
ïðàâà

Íîðìà
ïðàâà

Рис. 21.1. Структура системи права

Ãàëóçü
ïðàâà
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Крім того, характерною ознакою інституту права є його функ
ціонування на основі певних, притаманних лише цьому інститу
ту права принципів. Так, інститут виборчого права у демократи
чній державі побудований на принципах загального, прямого,
рівного виборчого права при таємному голосуванні. В умовах же
авторитарної держави (наприклад, диктатура пролетаріату до
прийняття Конституції СРСР 1936 року) виборче право ґрунту
валося на принципах цензового (були позбавлені виборчих прав
представники так званого “експлуататорського класу”), непря
мого (спочатку громадяни обирали Ради, потім представники Рад
з’їжджалися на з’їзди Рад депутатів трудящих, які, у свою чер
гу, утворювали Центральний Виконавчий Комітет – вищий по
стійно діючий орган держави в СРСР), рівного виборчого права
при відкритому або таємному голосуванні.
Щодо класифікації інститутів права, то існує принаймні три
її різновиди (табл. 21.2).
Так, за сферою поширення інститути права можуть бути га
лузевими і міжгалузевими. Прикладом галузевих інститутів є
інститут дарування, адже порядок укладання, права та обов’яз
ки за договором дарування регулюються виключно галуззю ци
вільного права. Прикладом міжгалузевого інституту є інститут
договору, який застосовується як у цивільному праві (той самий
договір дарування), так і в інших галузях права: сімейне (шлюб
на угода), трудове (трудовий контракт), конституційне (консти
туційний договір), міжнародне (міжнародний пакт) тощо.
За спрямованістю дії інститути права можуть бути регуля
тивними (інститут купівліпродажу) й охоронними (інститут ци
вільноправової відповідальності).
За роллю в правовій системі правові інститути є матеріаль
ними (інститут спадкування) і процесуальними (інститут притя
гнення до кримінальної відповідальності).
Таблиця 21.2. Класифікація інститутів права
Çà ñôåðîþ ïîøèðåííÿ
Іíсòèòуòè пðàâà

Çà ñïðÿìîâàí³ñòþ ä³¿
Çà ðîëëþ â ïðàâîâ³é ñèñòåì³

Ãàëóçåâ³
Ì³æãàëóçåâ³
Ðåãóëÿòèâí³
Îõîðîíí³
Ìàòåð³àëüí³
Ïðîöåñóàëüí³
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Іноді правовий інститут, крім норм права, може складатися
з субінститутів і об’єднуватися не в галузі права, а в підгалузі.
Субінститут права – сукупність правових норм, які регу
люють певний різновид суспільних відносин. Так, інститут зло
чинів проти життя і здоров’я особи (розділ ІІ Кримінального ко
дексу України) поділяється на субінститути злочинів проти жит
тя особи (ст. 115–120 Кримінального кодексу України) і субінс
титути злочинів проти здоров’я особи (ст. 121–145 Криміналь
ного кодексу України).
Підгалузь права – частина певної галузі права, що об’єднує
правові норми та інститути, які регулюють суспільні відносини,
що мають певне самостійне значення у межах її відповідного
типу.
Підгалузь права є необов’язковим структурним елементом
системи права, адже в процесуальних галузях вона відсутня.
Щодо матеріальних галузей права, то цивільне право скла
дається з підгалузей: право власності, зобов’язальне, спадкове,
авторське право тощо. Фінансове право – з підгалузей банківсь
кого та податкового права. Природноресурсне право – з підгалу
зей лісового, надрового, водного права тощо.
Галузь права
Галузь права – порівняно автономна в системі права сукуп
ність правових норм та інститутів, якими регулюються одно
рідні суспільні відносини.
Галузь права є основним елементом системи права. Як части
на цілого галузь права взаємодіє з іншими галузями і з системою
права в цілому.
Існує кілька критеріїв щодо класифікації галузей права. Так,
Д. Лук’янець пропонує їх поділ за відповідною функцією права,
відносно генезису правового регулювання.
При цьому він виділяє галузі, розташовані на системоутворю
ючому, методоутворюючому та предметоутворюючому рівнях1.
На системоутворюючому рівні розташовані правові нор
ми, які визначають коло первинних суб’єктів права та їх право
вий статус. Це зумовлено тим, що необхідно взагалі окреслити

1
Лук’янець Д. Про структуру системи права / Дмитро Лук’янець // Підприєм
ництво, господарство і право. – 2002. – № 12. – С. 3–6.
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Таблиця 21.3. Класифікація галузей права

Ãàëóç³ ñèñòåìîóòâîðþþ÷îãî ð³âíÿ
Çà ãåíåçèñîì ïðàâîâîãî
ðåãóëþâàííÿ

Ãàëóç³ ìåòîäîóòâîðþþ÷îãî ð³âíÿ
Ãàëóç³ ïðåäìåòíîãî ð³âíÿ

Гàëуçі пðàâà

Ïðîô³ëþþ÷³ ãàëóç³
Çà ïðåäìåòîì ³ ìåòîäîì
ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ

Ñïåö³àëüí³ ãàëóç³
Êîìïëåêñí³ ãàëóç³

коло можливих суб’єктів права і визначити їх правове положен
ня. До галузей права, розташованих на системоутворюючому рівні,
належить, насамперед, конституційне право, адже Конституція
України визначає правові статуси громадян, органів державної
влади та місцевого самоврядування. На думку вченого, оскільки
правові статуси складаються не тільки з комплексу прав та обо
в’язків суб’єктів права, а й з їх правосуб’єктності, то цілком логіч
ним є віднесення до конституційного права тих процесуальних
норм, якими регламентуються порядок створення зазначених ор
ганів та порядок набуття фізичними особами громадянства.
Наступним питанням правового регулювання є питання щодо
його методів. Саме тому в системі права наступним є методо#
утворюючий рівень. Згідно з ним у характеристиці галузей пра
ва домінуючим буде саме метод правового регулювання. До та
ких галузей належать:
 адміністративне право, яке спирається виключно на імпе
ративний метод, тобто метод команд;
 цивільне право, яке спирається виключно на диспозитивний
метод, який надає сторонам певної автономії;
 судове право (цивільний процес, кримінальний процес тощо),
яке орієнтується як на диспозитивний метод (рівноправність
сторін у суді), так і на імперативний метод (суд має щодо сто
рін відповідні владні повноваження).
Третім рівнем системи права є предметний рівень. Особливі
стю предметних галузей права є те, що основним критерієм їх
виділення є тільки предмет правового регулювання, і на цьому
рівні галузь права і галузь законодавства практично збігаються.
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Класифікацію предметних галузей можна здійснювати за
такими критеріями:
 за характеристикою суб’єктів правовідносин – банківське,
сімейне право;
 за об’єктом правовідносин – житлове, земельне, фінансове
право;
 за змістом правовідносин – господарське, підприємницьке
право.
Проте існують й інші класифікації.
Так, Р. Мухаєв за предметом правового регулювання розріз
няє міжнародне право (міжнародне приватне і міжнародне пуб
лічне право) і національні галузі права; галузі матеріального
(конституційне, адміністративне, фінансове, кримінальне, зе
мельне, цивільне, трудове і сімейне право) і процесуального (ци
вільний, кримінальний і адміністративний процес) права; про
філюючі і спеціальні; основні і комплексні1.
Академік НАН України Ю. Шемшученко виділяє профілю
ючі, спеціальні та комплексні галузі права2.
Профілюючі галузі – це галузі права, що характеризуються
чітким предметом і методом правового регулювання. До профі
люючих галузей належать норми: конституційного, цивільного,
адміністративного, кримінального, кримінальнопроцесуально
го і цивільнопроцесуального права.
Спеціальні галузі – це галузі права, які утворилися на ос
нові інститутів чи підгалузей профілюючих галузей права згід
но з першим законом діалектики. До спеціальних галузей права
належать сімейне (сімейне право було підгалуззю цивільного пра
ва), трудове, фінансове (було підгалуззю адміністративного пра
ва), виправнотрудове право і право соціального забезпечення
(було правовим інститутом).
Комплексні галузі – це галузі права, які утворилися на межі
профілюючих чи спеціальних галузей права і характеризують
ся чітким предметом правового регулювання і комбінованим ме
тодом. У цьому разі комбінований метод полягає в поєднанні
1
Мухаев Р. Т. Теория государства и права : учебник / Р. Т. Мухаев. – М. : ПРИОР,
2001. – С. 341–343.
2
Шемшученко Ю. С. Галузь права / Ю. С. Шемшученко // Юридична енциклопе
дія : у 6 т. / [редкол. : Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін.]. – К. : Видво
«Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1998. – 2004.
Т. 1 : А–Г. – 1998. – С. 549.
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імперативного і диспозитивного методів. До комплексних галу
зей права належать аграрне, екологічне, господарське право. Так,
наприклад, господарське право поєднує в собі методи адмініст
ративного та цивільного права.

§ 2. Ñèñòåìà çàêîíîäàâñòâà
Поняття, ознаки і структура системи законодавства. Законодав
ство України не може функціонувати, якщо воно не є системою,
складові якої тісно взаємопов’язані, узгоджені та взаємовплив
яких ретельно регламентується чіткою ієрархічною побудовою.
Система законодавства – це єдиний комплекс діючих нор
мативноправових актів держави, структурованих на скла
дові елементи залежно від характеру врегульованих норма
тивним актом відносин і його юридичної чинності.
Для системи законодавства характерні такі ознаки:
 це сукупність нормативноправових актів;
 це диференційована система;
 вона базується на принципах субординації і координування
її структурних елементів.
Структура системи законодавства – це внутрішня орга
нізація впорядкованих нормативноправових актів, яка виявля
ється в їх узгодженості та поділі на галузі й інститути законо
давства.
Галузі законодавства – великі об’єднання нормативнопра
вових актів за певними сферами правового регулювання суспіль
них відносин, які характеризуються єдністю змісту і форми та
мають системні зв’язки між собою.
Галузі законодавства складаються з інститутів законодавства.
Інститут законодавства – це система нормативних при
писів галузі законодавства, які регулюють певну сукупність сус
пільних відносин.
Система законодавства і система права співвідносяться між
собою як форма і зміст. І якщо поняття системи законодавства
відбиває зовнішню сторону права, тобто його форму, то система
права характеризує сутнісну внутрішню сторону об’єктивного
права, тобто його зміст.
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Існують й інші відмінності між системою права і системою
законодавства:
 структурні елементи системи права (галузі, підгалузі, інсти
тути, субінститути, норми) не мають зовнішніх реквізитів
(розділи, статті, глави, параграфи тощо). Проте це характер
не для системи законодавства;
 система права є невидимою, оскільки відображає сукупність
правових норм, а система законодавства є видимою, тобто
зовнішньою формою системи права;
 система права формується об’єктивно, відповідно до існую
чих суспільних відносин, а система законодавства складаєть
ся як результат цілеспрямованої діяльності уповноважених
суб’єктів і тому містить певний суб’єктивний момент;
 система права становить собою сукупність норм права, а сис
тема законодавства – сукупність нормативноправових актів;
 первинним елементом системи права є норма права зі своєю
структурою (гіпотеза, диспозиція, санкція), а первинним еле
ментом системи законодавства є стаття нормативноправо
вого акта, яка містить нормативний припис, що зазвичай не
має всіх трьох елементів структури норми права, адже іноді
бувають варіанти, коли норма права міститься в декількох
статтях;
 у системі права норми права поділяють за галузями, підга
лузями, інститутами і субінститутами. Як правило, норми
галузей права є будівельним матеріалом, з якого складаєть
ся певна галузь законодавства. Можливий також варіант,
коли існує галузь права, проте немає галузі законодавства
(фінансове право, право громадян на соціальне забезпечен
ня тощо). У цьому разі галузі права не кодифіковані, а нор
мативний матеріал міститься в кількох нормативноправо
вих актах, які ще потребують систематизації. У системі ж
законодавства нормативноправові акти об’єднуються в га
лузі законодавства, що, у свою чергу, поділяються на інсти
тути законодавства. При цьому галузі законодавства можуть
як ураховувати галузевий принцип, так і суперечити йому.
У першому випадку ми матимемо справу з галузевою систе
мою законодавства, а в другому – з комплексною або спеці
альною;
 система права має виключно горизонтальну будову, тоді як
система законодавства – і горизонтальну, і вертикальну;
 система права складається з галузей права, які мають свій
предмет і метод правового регулювання. Водночас система
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законодавства не має методу регулювання, а предмет досить
неоднорідний.

Види системи законодавства. Загалом можна виділити
такі системи законодавства, як горизонтальну і вертикальну
(див. табл. 21.4).
Горизонтальна система законодавства відбиває предмет пра
вового регулювання і саме відповідно до нього поділяє всі норма
тивноправові акти.
Вертикальна система законодавства відбиває як юридичну
чинність нормативноправових актів, так і особливості форми
державнотериторіального устрою.
Горизонтальна система законодавства, у свою чергу, може
бути галузевою, спеціальною та комплексною, вертикальна –
ієрархічною та територіальною.
Галузева система законодавства містить норми однієї га
лузі права, предметом регулювання якої є певна сфера суспіль
них відносин, що потребує юридично однорідних прийомів впли
ву. На основі цього критерію виникають галузі законодавства,
що збігаються з галузями системи права (кримінальне, трудове,
адміністративне законодавство).
Спеціальна система законодавства містить норми підгалузі
аби інституту права, предметом регулювання яких є група чи
сукупність груп суспільних відносин, що потребують юридично
однорідних прийомів впливу. Тут підгалузь або інститут права
складають законодавство, що є частиною певної галузі законо
давства (надрове, водне, лісове законодавство є внутрішньогалу
зевими елементами природноресурсного законодавства).
Комплексна система законодавства містить норми кількох
галузей права, які регулюють різні види суспільних відносин,
що становлять порівняно самостійну сферу суспільного життя,
яке потребує юридично різних способів впливу, які поєднують
ся в цілісний комплексний метод. Тут галузь законодавства
Таблиця 21.4. Види системи законодавства

Ñèсòåмà
çàêîíîäàâсòâà

Ãàëóçåâà ñèñòåìà çàêîíîäàâñòâà
Ãîðèçîíòàëüíà
ñèñòåìà
Ñïåö³àëüíà ñèñòåìà çàêîíîäàâñòâà
çàêîíîäàâñòâà
Êîìïëåêñíà ñèñòåìà çàêîíîäàâñòâà
Âåðòèêàëüíà
ñèñòåìà
çàêîíîäàâñòâà

²ºðàðõ³÷íà ñèñòåìà çàêîíîäàâñòâà
Òåðèòîð³àëüíà ñèñòåìà çàêîíîäàâñòâà
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складається з різних галузей права (транспортне законодавство,
законодавство про приватизацію, про оборону тощо).
Ієрархічна система законодавства відбиває поділ норма
тивноправових актів за їх юридичною чинністю (підзаконні
акти  закони  Конституція як Основний Закон).
Територіальна система законодавства відбиває поділ нор
мативноправових актів за територіальним значенням: законодав
ство федерації і законодавство суб’єктів федерації (наприклад,
законодавство США і законодавство Каліфорнії або Флориди).

§ 3. Ñèñòåìàòèçàö³ÿ çàêîíîäàâñòâà
Поняття і види систематизації законодавства. Для того, щоб си
стема законодавства залишалася саме системою, нормально
функціонувала, а також удосконалювалась і розвивалася, вона
потребує постійного впливу на неї спеціального процесу – систе
матизації.
Систематизація законодавства – це впорядкування законо
давства, приведення його до внутрішньо узгодженої системи.
Систематизація законодавства є передумовою ефективності
чинного законодавства, усунення суперечностей і прогалин, а
також застарілих норм у праві. У результаті систематизації за
конодавства воно стає більш зручним і доступним для користу
вання, сприяє зміцненню законності в регулюванні суспільних
відносин.
Таким чином, необхідність систематизації обумовлена постій
но діючим процесом:
1) видання нових нормативноправових актів;
2) втрати юридичної чинності деякими нормативноправовими
актами;
3) застарілості деяких нормативноправових актів;
4) накопичення суперечностей між юридичними приписами
тощо.
Проведення систематизації законодавства є одним із завдань
законодавця, який здійснює її на основі відповідних програм і
планів.
При цьому якщо систематизацію законодавства розгляда
ти як форму законотворчості, то цей процес характеризується
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певними інтеграційними властивостями. Ефективність останніх
зумовлена завершеністю формування тих чи інших законодав
чих масивів, властивих тим чи іншим галузям права. З іншого ж
боку на процес систематизації законодавства впливає і диферен
ціація нормативного масиву. І саме це зумовлює формування
нових комплексних галузей права (інформаційного, податково
го, страхового тощо).
Практичне значення систематизації законодавства наголошу
вав ще у 1833 р. найвидатніший кодифікатор Європи і Росії М. Спе
ранський. Зокрема, він наголошував на значенні систематизації як
для реальних потреб держави, так і для юридичної науки1.
Сучасна юриспруденція знає дві форми систематизації –
правотворчу і неправотворчу (інкорпорацію).
Інкорпорація. Інкорпорація є найпростішою формою удоско
налення законодавства.
Інкорпорація – об’єднання нормативноправових актів у збір
ники чи зібрання, розташування їх у певному порядку без зміни
змісту.
У цьому збірнику кожний з актів зберігає своє самостійне
юридичне значення. Саме тому результатом інкорпорації є лише
зовнішнє опрацювання законодавства.
Найхарактернішими ознаками інкорпорації є:
 при опрацюванні нормативноправові акти об’єднуються в
алфавітному, хронологічному чи предметному порядку, що
робить можливим їх зовнішню впорядкованість;
 інкорпорацію здійснюють спеціальні суб’єкти (органи дер
жави, суспільні об’єднання, приватні особи), які не вповно
важені змінювати, скасовувати чи встановлювати правові
норми. Ці суб’єкти можуть лише показати в збірнику зміни
чи доповнення, які зробив правотворчий орган;
 зміст нормативноправових актів, що входять до інкорпора
тивних збірників, не змінюється, хоча може підлягати зов
нішній обробці. Ця зовнішня обробка полягає в тому, що з
тексту можуть як вилучатися окремі статті, пункти, абзаци,
що втратили чинність, так і додаватися всі наступні (з момен
ту виходу акта) зміни. І , крім того, вилучаються частини,
що не містять нормативних приписів.
1

Див.: Протасов В. Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и го
сударства: Вопросы и ответы / В. Н. Протасов. – М., 1999. – С. 43. – (Серия «Под
готовка к экзамену»).
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Інкорпорація буває офіційною і неофіційною.
Офіційна інкорпорація – впорядкування компетентними ор
ганами чинних правових норм у збірниках нормативноправових
актів.
І хоча видані цими органами збірники не є джерелами права,
на них можна посилатися в процесі правотворчості й застосуван
ня права. Прикладом офіційної інкорпорації є “Відомості Верхо
вної Ради України”.
Специфічним різновидом офіційної інкорпорації є зводи законів.
Вони являють собою:
 інкорпороване видання нормативноправових актів вищих
органів державної влади (законодавчої та виконавчої);
 джерело офіційного опублікування;
 зібрання всього чинного законодавства без будьяких винятків.
Неофіційна інкорпорація – це зовнішні опрацювання нор
мативноправових актів організаціями або окремими громадя
нами (навчальними закладами, відомствами, вченими, практи
ками) без спеціальних повноважень правотворчих органів.
Неофіційна інкорпорація обслуговує специфічні потреби ор
ганізацій та установ, а також окремих спеціалістів у норматив
ноправовому матеріалі. Це можуть бути збірники житлового або
трудового законодавства, довідники з законодавства для викла
дачів, правоохоронців тощо. Унаслідок того що вони не мають
чинності офіційного документа, на них не можна посилатися в
процесі правотворчості й застосування права.
Загалом існують три принципи інкорпорації: хронологічний,
тематичний і галузевий.
При хронологічній інкорпорації впорядкування норматив
ноправових актів здійснюється за часом їх опублікування і на
буття законної сили. Прикладом хронологічної інкорпорації мо
жуть бути “Відомості Верховної Ради України”. Як і у “Відомос
тях”, у будьякому іншому прикладі хронологічної інкорпорації
кожен нормативноправовий акт має певний порядковий номер.
Крім того, обов’язково зазначають його назву, рік, місяць і день
видання, а також номер статті.
При тематичній інкорпорації впорядкування нормативного
матеріалу здійснюється за певною тематикою. Наприклад: “Між
народні правові акти та законодавство окремих країн про коруп
цію / упоряд. М. І. Камлик та ін. – К. : Школяр, 1999. – 480 с.”.
Ця інкорпорація є неофіційною і стосується теми корупції.
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Таблиця 21.5. Види систематизації
Âèä сèсòåмàòèçàці¿

Ïіäсòàâà äëя
êëàсèфіêàці¿
Çà ñóá’ºêòîì

²íêîðïîðàö³ÿ

Çà ïðèíöèïîì
ñèñòåìàòèçàö³¿

Ðіçíîâèä
Îô³ö³éíà
Íåîô³ö³éíà
Õðîíîëîã³÷íà
Òåìàòè÷íà
Ãàëóçåâà
Çàãàëüíà

Êîäèô³êàö³ÿ

Çà îáñÿãîì

Ãàëóçåâà
Ñïåö³àëüíà

Êîíñîë³äàö³ÿ

У разі галузевої інкорпорації нормативноправові акти об’єд
нуються за галузями, підгалузями чи інститутами права. Напри
клад, у 1998 році вийшов збірник конституційноправових ак
тів “Конституційне право Росії”, який стосувався галузі Консти
туційного права РФ.
Правотворча систематизація. До правотворчої систематизації
належать кодифікація та консолідація законодавства.
Кодифікація законодавства – це форма систематизації за
конодавства, в процесі якої до проекту створюваного акта вхо
дять чинні й нові норми, які вносять зміни в регулювання певної
сфери суспільних відносин.
Кодифікація завжди здійснюється уповноваженим на те ор
ганом і є офіційною. Її призначення полягає в радикальному вдо
сконаленні чинного законодавства шляхом трансформації його
змісту (якто: вилучення застарілих нормативних актів, усунен
ня прогалин, суперечностей і повторів, зміна спрямованості та
характеру акта), забезпечення внутрішньої узгодженості й досяг
нення повноти правового регулювання відповідних суспільних
відносин. За допомогою кодифікації досягається поліпшення
структури нормативноправових актів, удосконалення їх логіки,
термінології тощо.
Процес кодифікації передбачає три стадії:
1) виявлення законодавчих недоліків тієї чи іншої галузі;
2) усунення цих недоліків;
3) зведення обробленого матеріалу в єдине ціле.
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Для кодифікації характерні такі ознаки:
 кодифікація здійснюється періодично, залежно від нагрома
дження нормативного матеріалу та об’єктивної необхідності
його всебічної переробки й об’єднання в цілому або за окре
мими галузями;
 кодифікація має справу з правовими приписами та юридич
ними інститутами;
 процес кодифікації завершується прийняттям нового як за
формою, так і за змістом нормативноправового акта, текст
якого є оригінальним і офіційним.
До основних кодифікаційних актів належать основи законо
давства, кодекси, статути і положення.
Основи законодавства – це нормативноправові акти, що
встановлюють основні засади певної галузі права чи сфери дер
жавного управління.
Кодекс – найпоширеніший вид кодифікаційних актів, які
діють в основних сферах суспільного життя, що потребують пра
вової впорядкованості.
Статут, положення – кодифікаційні акти спеціальної
дії, які приймаються не тільки законодавчими, а й іншими
правотворчими органами (наприклад, Кабінетом Міністрів
України).
Розрізняють кілька видів кодифікації: загальну, галузеву і
спеціальну.
При загальній кодифікації переробки зазнає значна части
на законодавства. Процес загальної кодифікації проходить такі
стадії:
1) прийняття серії кодифікованих актів з основних галузей за
конодавства;
2) створення об’єднаної, внутрішньоузгодженої системи актів
типу “кодекс кодексів”.
Галузева кодифікація охоплює законодавство тієї чи іншої
галузі права (Цивільний кодекс України, Кримінальний кодекс
України тощо).
Спеціальна кодифікація – прийняття актів, які регулюють
той чи інший правовий інститут чи підгалузь права (наприклад,
Митний кодекс України, Податковий кодекс РФ тощо).
Перехідною формою систематизації законодавства від інкор
порації до кодифікації є консолідація.
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Консолідація законодавства – спосіб систематизації зако
нодавства, у процесі якого кілька актів об’єднуються в ново
му документі.
При цьому новий акт повністю замінює об’єднані, оскільки
заново приймається компетентним правотворчим органом. Особ
ливістю консолідації є те, що зміст правового регулювання сус
пільних відносин не змінюється. Усі нормативні положення ра
ніше прийнятих актів об’єднуються в новому без змін, хоча, як
правило, здійснюється їх редакційна правка: усуваються супе
речності, повтори тощо.
Крім того, консолідація проводиться правотворчими органа
ми лише щодо прийнятих ними актів.
І хоча консолідація не має самостійного значення, оскільки
виконує допоміжну роль (усуває множинність нормативнопра
вових актів, їх надзвичайну роздробленість, дублювання), проте
у сфері систематизації актів (наказів та інструкцій) міністерств
та відомств вона є особливо актуальною.

§ 4. Ïðàâîâà ñèñòåìà
Загальна характеристика правової системи. Як уже зазначалося,
правова система є більш широкою категорією, ніж система права,
і означає, по суті, сукупність всіх правових явищ у суспільстві.
Правова система – це сукупність взаємопов’язаних між со
бою системи права та засобів її реалізації.
До основних елементів правової системи належать:
 система права і система законодавства;
 правові відносини;
 юридична практика, тобто діяльність правотворчих, право
застосовчих і правоохоронних органів;
 правова політика й ідеологія;
 правосвідомість і правова культура;
 юридична наука й освіта тощо.
Усі зазначені вище елементи правової системи можна розташу
вати на п’яти рівнях: суб’єктному, інтелектуальнопсихологічно
му, нормативнорегулятивному, організаційному та соціальному.
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Суб’єктний рівень виділяється для того, щоб наголосити на
значенні суб’єктів права як системоутворюючих матеріальних
чинників правової системи. Саме люди (у т.ч. громадяни держа
ви, іноземні громадяни й особи без громадянства) та їх об’єднан
ня (громадські організації та рухи, акціонерні товариства та не
комерційні організації, держава в цілому) мають суб’єктивні пра
ва і відповідні юридичні обов’язки, є реальними елементами пра
вової системи.
Інтелектуально#психологічний рівень формує праворозу
міння конкретної людини, а також індивідуальну та суспільну
правосвідомість. Сукупність таких різноякісних явищ, як знан
ня, почуття, емоції, релігійні та ідеологічні догми і погляди,
моральні постулати, дають можливість людині сприймати й оці
нювати правову реальність, виробляти ставлення до неї і мотиви
правової поведінки.
Нормативно#регулятивний рівень дозволяє дійти виснов
ку про те, що визначальними чинниками, які створюють систе
му, є норми права, оскільки вони об’єднують уявлення людей про
справедливість і несправедливість, про важливість стимулюван
ня розвитку тих чи інших суспільних відносин.
Норма права зазнає змін. Саме з неї починається реальне вдо
сконалення правової системи, і завдяки своєму універсальному
значенню правова норма поширює свої якості на інші рівні пра
вової системи, стаючи одиницею виміру правової матерії.
Організаційний рівень охоплює всі юридично оформлені
зв’язки і відносини, форми реалізації права, різні види правової
поведінки людей, правотворчу і правозастосовчу діяльність дер
жави і суспільства.
Соціальний рівень характеризує, з одного боку, те, наскіль
ки людина як суб’єкт права освоїла правову дійсність, те, як вона
«живе» в ній, а з іншого – те, як сформувалися і наскільки адек
ватні інтересам індивіда і суспільства різні режими й стани, що
дають уявлення про певні результати дії юридичних норм (пра
вова культура, законність, правопорядок). На цьому рівні закла
дені в праві свободи, можливості і вимоги органічно по’єднують
ся з політичною і соціальною матерією. Тут найбільш чітко ви
являються ті якості правової системи, які мають істотне значен
ня для формування і функціонування як політичної системи, так
і громадянського суспільства в цілому.
Структура правової системи. Виходячи з аналізу зазначених
вище рівнів, можна виділити такі підсистеми структури правової
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системи, як інституціональну, нормативну, ідеологічну, функ
ціональну та комунікативну.
Інституціональна підсистема – це суб’єктивний склад
(тобто суб’єкти права) як системоутворюючий чинник всієї пра
вової системи. Ця підсистема почала аналізуватися досить недав
но, адже до цього впродовж тривалого часу правова система ха
рактеризувалася як безособова структура. І лише згодом право
знавці зрозуміли, що без особи, суб’єктивних прав, без фізичних
та юридичних осіб правова система не може існувати. Звернення
до людини як до системоутворюючого чинника всіх суспільних
явищ призвело до перегляду існуючих підходів щодо структури
правової системи і дозволило виділити суб’єкта права як обов’яз
кового її елемента.
Нормативна підсистема – норми і принципи права, які регу
люють відносини між суб’єктами права, об’єктивовані й система
тизовані в юридичних джерелах права. Норма права часто є лише
тим ідеалом, який ще потрібно втілити в життя певними засобами
функціонування правової системи. Вплив правової системи на сус
пільні відносини перетворює останні у правовідносини, які сприя
ють впливу права на поведінку учасників суспільних відносин, що
наділені взаємними правами, обов’язками і відповідальністю.
Ідеологічна підсистема – право розуміння кожної людини
чи суспільства в цілому, правосвідомість і правова культура,
можливість оцінити правове буття і обрати для себе можливий
варіант поведінки – правомірний чи неправомірний.
Функціональна підсистема – правотворчість, дія права, пра
вове виховання, правова поведінка, правовідносини, юридична
практика. Через них формується, змінюється і здійснюється пра
вова діяльність.
Комунікативна підсистема – сумарні зв’язки всіх підсис
тем правової системи суспільства, які в цілому визначають ефек
тивність правового регулювання, законність і правопорядок.
Функції правової системи відбивають її зміст, напрям впли
ву на суспільні відносини, потреба в здійсненні якого обумовлена
існуванням правової системи як соціального явища. Функції від
бивають найістотніші ознаки правової системи і спрямовані на
здійснення головних завдань на цьому етапі розвитку. Вони явля
ють собою, як правило, напрями активного впливу правової сис
теми, що впорядковують певні види суспільних відносин.
У правовій системі виділяють такі основні функції, як інтег
ративну, регулятивну, охорону і комунікативну.
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Функція інтеграції суспільства – це об’єднання різних верств
населення для досягнення певного рівня життя, певної важливої
ідеї. Наприклад, для України такою ідеєю є побудова демократич
ного громадянського суспільства і демократичної, соціальнопра
вової держави. При цьому правова система шляхом взаємодії з
політичною, економічною, духовною та іншими соціальними сис
темами повинна діяти для досягнення основної мети – національ
ної й соціальної злагоди та забезпечення інтересів людини і всьо
го суспільства. Вона має організовувати й стимулювати поведін
ку та діяльність людей таким чином, щоб вони були солідарні з
прогресивними загальнолюдськими принципами і нормами.
Регулятивна функція правової системи знаходить виражен
ня у формуванні нормативної основи, нормативних взірців ді
яльності, їх включення в масову за масштабами професійну пра
восвідомість і поведінку. Регулятивна функція може бути регу
лятивностатичною і регулятивнодинамічною.
Регулятивно#статична функція правової системи спрямо
вана на вплив на суспільні відносини шляхом їх закріплення в
тих чи інших інститутах права.
Регулятивно#динамічна функція правової системи знахо
дить вираження у впливі права на суспільні відносини шляхом
оформлення їх динаміки.
Комунікативна функція правової системи забезпечує одер
жання учасниками правовідносин інформації про позицію дер
жави щодо необхідної, дозволеної чи забороненої поведінки.
Охоронна функція правової системи полягає в охороні загаль
нозначущих, соціально важливих політичних, економічних,
культурних, національних, особистих та інших відносин, їх не
доторканність і відповідно до цього – витіснення явищ, що шко
дять цим суспільним відносинам.
Правова сім’я. Існує кілька критеріїв типології правових си
стем різних держав:
1) спільність генезису (історичних передумов виникнення і по
дальшого розвитку) правових систем;
2) спільність основних юридичних джерел права;
3) єдність у структурі системи права і норм права;
4) спільність принципів регулювання суспільних відносин;
5) єдність юридичної техніки.
З урахуванням цього в науці виділяється близько двохсот
національних правових систем.
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Національна правова система – це правова система кон
кретного суспільства, що відбиває його соціальноекономічну, по
літичну і культурну своєрідність.
Національні правові системи об’єднуються в групи, які мож
на об’єднати в шість правових сімей: сім’ю загального права, ро
маногерманську правову сім’ю, релігійну правову сім’ю, соціа
лістичну правову сім’ю, сім’ю звичаєвого права та змішані пра
вові сім’ї (табл. 21.6).
Таблиця 21.6. Типи правових сімей
Ïðàâîâà
сім’я

Гðупà íàціîíàëьíèõ
пðàâîâèõ сèсòåм

Кðà¿íè чè ðåгіîíè

Àíãëîñàêñîíñüêà

Àíãë³ÿ, Óåëüñ

Àìåðèêàíñüêà
ÀíãëîÑèñòåìà ºâðîïåéñüêîãî
àìåðèêàíñüêà çàãàëüíîãî ïðàâà

Ðîìàíîãåðìàíñüêà

Ðåë³ã³éíà

Ñèñòåìà ïîçàºâðîïåéñüêîãî çàãàëüíîãî ïðàâà

Êàíàäà, Àâñòðàë³ÿ,
Íîâà Çåëàíä³ÿ

Ðîìàíñüêà

²òàë³ÿ, Ôðàíö³ÿ,
²ñïàí³ÿ òà ³í.

Ãåðìàíñüêà

ÔÐÍ, Àâñòð³ÿ,
Øâåéöàð³ÿ

Ìóñóëüìàíñüêà

²ðàí, Ïàêèñòàí

²íäóñüêà

²íä³ÿ, Íåïàë

Êàòîëèöüêà

Âàòèêàí

²óäåéñüêà

Çì³øàí³

Þðèäè÷íèé
(íàñàìïåðåä,
ñóäîâèé)
ïðåöåäåíò

Íîðìàòèâíîïðàâîâèé àêò

Ðåë³ã³éíîïðàâîâ³ àêòè

²çðà¿ëü
ÊÍÐ, ÊÍÄÐ, Â’ºòíàì,
Êóáà

Ñîö³àë³ñòè÷íà
Ñ³ì’ÿ
çâè÷àºâîãî
ïðàâà

ÑØÀ
²ðëàíä³ÿ, Øîòëàíä³ÿ

Дîміíуючà
фîðмà пðàâà

Äàëåêîñõ³äíà

ßïîí³ÿ, Á³ðìà,
Ï³âäåííà Êîðåÿ

Çâè÷àºâî-îáùèííà

Òðîï³÷íà òà
Åêâàòîð³àëüíà
Àôðèêà, Ìàäàãàñêàð

Ñêàíäèíàâñüêà = Ðîìàíîãåðìàíñüêà + Àíãëîàìåðèêàíñüêà + Çâè÷àºâà

Øâåö³ÿ, Íîðâåã³ÿ,
Äàí³ÿ, Ô³íëÿíä³ÿ,
²ñëàíä³ÿ. Ïðèáàëòèêà

Êðà¿íè Ëàòèíñüêî¿
Ëàòèíîàìåðèêàíñüêà =
Àìåðèêè
Ðîìàíî-ãåðìàíñüêà (ó
ñôåð³ ïðèâàòíîãî ïðàâà) +
Àíãëî-àìåðèêàíñüêà (ó
ñôåð³ ïóáë³÷íîãî ïðàâà)
Ïîñòðàäÿíñüêà = Ðîìàíî- ÑÍÄ
ãåðìàíñüêà + Ñîö³àë³ñòè÷íà

Ð³øåííÿ ïðàâëÿ÷î¿ ïàðò³¿

Ïðàâîâ³ çâè÷à¿

Íîðìàòèâíîïðàâîâ³ àêòè
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Правова сім’я – це сукупність національних правових сис
тем, які базуються на спільності їх історичного формування,
структури права, методів і форм його реалізації.
Кожна правова сім’я складається з певної групи національ
них правових систем. У свою чергу, правові сім’ї можна об’єдна
ти в три групи:
1) формально%правові правові сім’ї – виділяються з урахуван
ням домінуючої форми права: нормативноправового акта
(романогерманська правова сім’я), юридичного прецеденту
(англоамериканська правова сім’я) та правового звичаю
(звичаєва правова сім’я);
2) ідеократичні правові сім’ї – виділяються з урахуванням при
мату ідеології (релігійної чи світської) над будьякими фор
мальними джерелами права. Тут виділяються релігійна та
соціалістична правова сім’я;
3) змішані правові сім’ї – виділяються з урахуванням поєднан
ня окремих елементів інших правових сімей.
Загалом же, змішані правові сім’ї – це сукупність національ
них правових систем, що мають спільні риси, які виявляються в
єдності закономірностей та тенденцій розвитку на основі сприй
няття елементів романогерманського, англоамериканського та
соціалістичного типу.
До цієї правової сім’ї належать північноєвропейська (скан
динавська), латиноамериканська та пострадянська група право
вих систем.

Ãëàâà 21. Ïðàâî, çàêîíîäàâñòâî,
Ã ëñèñòåìà
àâà
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Çàêîíí³ñòü ³ ïðàâîâà êóëüòóðà
Законність, правопорядок і дисципліна  Гарантії законності
 Правосвідомість  Правова культура та її антиподи

§ 1. Çàêîíí³ñòü, ïðàâîïîðÿäîê ³ äèñöèïë³íà
Законність. Питання про законність досить складне. Насампе
ред це пояснюється тим, що говорячи про законність, ми маємо
на увазі два поняття. Перше є синонімом правомірності застосу
вання права певними органами державної влади. Друге ж є уособ
ленням принципу верховенства законності, тобто верховенство
закону в системі нормативноправових актів. Теорія держави і
права як глобальна наука надає перевагу першому поняттю, хоча
й не відкидає друге.
Законність – це правовий режим у державі, за якого діяль
ність державних органів, юридичних і фізичних осіб здійс
нюється відповідно до вимог закону.
Режим законності діє на основі її принципів.
Принципи законності – це основні ідеї, засади, які відбива
ють зміст законності.
Існує чотири принципи законності: верховенство, єдність,
доцільність і реальність.
Верховенство законності – верховенство закону в системі
нормативноправових актів. Зазначений принцип складається з
вимоги відповідності законів конституції, а підзаконних норма
тивноправових актів – законам.
Єдність законності (загальність) – єдина спрямованість
правотворчості і правозастосування в територіальному і суб’єк
тивному плані. Зазначений принцип існує для запобігання од
ній з форм правового нігілізму, коли певні суспільні відносини
регулюються різними актами, що суперечать один одному.
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Територіальний план полягає в тому, що акти діють на певній
території. Суб’єктивний план полягає в прийнятті актів певни
ми суб’єктами правотворчості. Таким чином, принцип єдності за
конності полягає в тому, що прийняття та застосування право
вих норм здійснюються на певній території певними суб’єктами
в одному напрямі: у напрямі чіткого врегулювання суспільних
відносин актами, що не суперечать один одному.
Доцільність законності – необхідність вибору чітко в ме
жах закону оптимальних варіантів здійснення правотворчої і пра
возастосовчої діяльності (поведінки), що відповідають цілям і
завданням суспільства. Іноді в суспільстві виникає потреба вре
гулювання певних відносин. Принцип доцільності законності
означає, що саме в цей момент слід прийняти відповідний нор
мативноправовий акт. Прикладом цього може бути прийняття
кодексу основних правил поведінки державного службовця в
межах адміністративної реформи, що нині відбувається в Укра
їні. Доцільність цього закону не викликає сумніву, а тому його
буде прийнято.
Реальність законності – це досягнення фактичного вико
нання правових розпоряджень в усіх видах діяльності та невід
воротності відповідальності за будьяке їх порушення. Звісно,
можна прийняти акт, який би надавав право будьякому грома
дянину України відпочивати за кордоном за рахунок держави.
Однак на цей період часу це неможливо, адже Україна поки що
не спроможна заплатити за відпочинок всіх громадян України.
Це нереально тому, що неможливо досягти фактичного вико
нання зазначених розпоряджень, передбачених у подібному
акті. Отже, принцип реальності законності полягає в тому, що
правові розпорядження можуть бути виконані в будьякому
разі.
Законність виконує низку функцій: регулятивну, функції за
безпечення прав і свобод людини і громадянина та принципу
верховенства права і правового закону, функції правової соціа
лізації людини та гуманізації суспільних відносин.
Регулятивна функція законності визначає, якою саме по
винна бути поведінка в процесі правотворчості та реалізації пра
ва. Ця поведінка полягає в дотриманні принципів законності.
Функція забезпечення прав і свобод людини і громадянина
означає, що законодавець зобов’язаний спрямовувати свою ді
яльність тільки на розширення прав і свобод. Така законність
характерна, насамперед, для держав з демократичним режимом.
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Функція забезпечення принципу верховенства права і пра#
вового закону означає видання правомірних індивідуальнопра
вових актів, тобто актів, що поєднують юридичні акти, які здій
снюються конкретними індивідами, а також правові акти, що
видаються конкретними державними органами та посадовими
особами з конкретного приводу. Ці акти повинні відповідати за
конодавству країни.
Правова соціалізація людини вимагає виховання в грома
дян законослухняної поведінки не за страх, а за совість. Адже
стан законності в суспільстві свідчить про стан суспільної право
свідомості та правової культури. Саме в умовах останньої здійс
нюється правове виховання людини. Якщо правова культура до
сить висока, то в результаті правового виховання в громадян фор
мується соціальноактивна правомірна поведінка.
Гуманізація суспільних відносин означає формування в гро
мадян непримиренності до сваволі й беззаконня з боку органів
державної влади. В умовах розвиненої законності в людей фор
мується непримиренність до будьяких проявів сваволі та безза
коння з боку державних органів та посадових осіб.
Велике значення для законності має презумпція невину#
ватості.
Правопорядок і дисципліна. У результаті виконання вимог
законності складається правопорядок.
Правопорядок – це певний стан урегульованості суспільних
відносин, який виник унаслідок суворого й неухильного ви
конання та дотримання норм права.
Якщо законність як режим правомірності означає вимогу
дотримання, виконання правових норм і сам процес їх реалізації,
то правопорядок – це фактичний стан упорядкованості суспіль
них відносин.
Правопорядок установлюється точним виконанням і дотри
манням законів. Він є кінцевим результатом реалізації правових
вимог і розпоряджень, результатом дотримання і виконання
правових норм, тобто законності. Саме правопорядок стає метою
правового регулювання, саме для його досягнення вживають за
ходів для зміцнення законності, здійснюється вдосконалення за
конодавства, видаються закони й інші нормативноправові акти.
Правопорядок є частиною суспільного порядку, але для ньо
го характерні свої, досить специфічні ознаки.
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Ознаки правопорядку:
 правопорядок є станом упорядкованості суспільних відно
син, що передбачаються нормами права;
 правопорядок є результатом реалізації правових норм, про
ведення в життя принципу законності;
 змістом правопорядку є така впорядкованість суспільних
відносин, яка виявляється лише в правомірній поведінці їх
учасників, що здійснюється в межах правових відносин;
 межі правопорядку обумовлені змістом конкретного виду
правовідносин;
 правопорядок забезпечується державою.
Існує кілька класифікацій правопорядку.
Так, за масштабністю розрізняють правопорядок країни, фе
дерації, суб’єкта федерації, інших структур – регіону, міста, ор
ганізації тощо.
За обсягом та значущістю – загальний, галузевий і спеці
альний правопорядок.
За характером відносин – конституційний, судовий, фінан
совий тощо.
За складністю – складний, спрощений, елементарний.
За ступенем оформленості – оформлений та неоформлений
(втілення в життя правових звичаїв, моральних цінностей тощо).
Принципи правопорядку – це основні ідеї та засади, на яких
базується правопорядок.
Принципами правопорядку є конституційність, державна
гарантованість, стійкість, організованість, формальна визначе
ність і системність.
Принцип конституційності означає, що правопорядок
відповідає конституції, забезпечує її реалізацію, а всі вимоги
конституції знаходять у ньому конкретне вираження. У зв’яз
ку з цим зазвичай говорять про конституційний державний по
рядок. Конституційні установки визначають основні парамет
ри форми та змісту взаємодії держави, суспільства і громадян,
в основі яких лежить верховенство прав і свобод особистості.
Вищий вияв цієї вимоги має місце тоді, коли фактична і юри
дична конституція країни збігаються у встановленому поряд
ку життя.
Принцип державної гарантованості стабільності та упоряд
кованості суспільних відносин полягає в тому, що існуючий пра
вопорядок забезпечується державою, охороняється нею від пра
вопорушень.
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Принцип стійкості означає стабільність суспільних відно
син, форм соціальних зв’язків, у межах яких здійснюється пра
вомірна поведінка індивідів та груп. Спроби порушити цю стій
кість припиняються державою та її органами.
Принцип організованості передбачає, що правопорядок ви
никає лише за організуючої ролі держави. Навіть незважаючи
на високий рівень культури конкретного суспільства, правопо
рядок не виникає стихійно, оскільки розбіжності в інтересах та
матеріальному становищі людей породжують різні уявлення про
розумну організацію життя суспільства. Усі ці уявлення держа
ва узгоджує шляхом прийняття правових норм.
Принцип формальної визначеності означає, що правопоря
док пов’язаний з правом і виникає на основі чітких правових
приписів, формально закріплених у законах та підзаконних ак
тах держави. Ці приписи є обов’язковими для всіх громадян,
посадових осіб і державних органів.
Принцип системності передбачає, що реальні правовідно
сини, які склалися в суспільстві, не є одиничними та розрізне
ними діями суб’єктів права, а становлять собою систему відно
син. Ця система характеризується ієрархічністю, несуперечли
вістю та взаємозалежністю її складових елементів. Цілісності
правовим відносинам надають правові принципи, зафіксовані в
конституції; економічні відносини, що склалися в суспільстві;
рівень правової культури і звичайно ж єдність державної влади
на території держави, що є гарантом цієї цілісності.
Складовим елементом суспільного порядку є також дисципліна.
Дисципліна – це певний порядок поведінки людей, що забез
печує узгодженість їхніх дій як у колективі, так і в суспіль
ному й державному житті.
Дисципліна може бути державною, громадською, партійною,
договірною, технологічною, військовою тощо. Особливий інтерес у
межах теорії держави і права становить дисципліна державна.
Державна дисципліна – це дотримання всіма організаціями
та громадянами встановленого державою порядку діяльності дер
жавних органів, підприємств і установ з виконання покладених
на них обов’язків.
Державна дисципліна виражає інтереси всього населення,
сприяє розвитку соціальнополітичної активності громадян.
Вона передбачає свідоме позитивне ставлення громадян до
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встановленого правопорядку, а також виявляє правову, політич
ну і моральну культуру громадян.
Аналізуючи співвідношення законності та правопорядку,
важливо мати на увазі таке:
1) не можна домогтися правопорядку іншими способами, крім
удосконалення правового регулювання й забезпечення закон
ності;
2) зміцнення законності неминуче і закономірно забезпечує
зміцнення правопорядку;
3) конкретний зміст правопорядку залежить від змісту закон
ності.
Відмінність у змісті законності та правопорядку залежить від
її елементів (сторін):
 предметного (носії законності – те, що повинно відповідати
правовим вимогам);
 суб’єктного (склад суб’єктів, на яких поширюється право ви
магати дотримання правових розпоряджень від інших осіб і
обов’язок такого самого дотримання);
 нормативного (коло правових розпоряджень є обов’язковим
для виконання).

§ 2. Ãàðàíò³¿ çàêîííîñò³
Поняття і юридичні гарантії законності
Гарантії – комплекс засобів і способів, спрямованих на за
безпечення чіткого й неухильного дотримання та виконання
норм права всіма учасниками суспільних відносин.
Існує дві категорії гарантій законності – загальні та юридичні
(табл. 22.1). Зрозуміло, що основними гарантіями є юридичні, які,

Таблиця 22.1. Види гарантій
Зàгàëьíі гàðàíòі¿
Ì³æíàðîäí³ ãàðàíò³¿
Ïîë³òè÷í³ ãàðàíò³¿
Åêîíîì³÷í³ ãàðàíò³¿
²äåîëîã³÷í³ ãàðàíò³¿

Юðèäèчíі гàðàíòі¿
Ñïåö³àëüíî-þðèäè÷í³ ãàðàíò³¿
Êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâ³ ãàðàíò³¿
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у свою чергу, поділяються на конституційноправові та спеці
альноюридичні.
Спеціально#юридичні гарантії – це система правових засо
бів і інститутів права, за допомогою яких забезпечуються дотри
мання та виконання законів.
До спеціальноюридичних гарантій належать такі:
1. Обов’язок держави й інших суб’єктів суспільних відносин
суворо дотримуватися законів і виконувати їх у своїй діяльності.
Під державою розуміють органи держави та посадові особи.
Дійсно, існує спеціальне законодавство, присвячене тим чи
іншим органам або посадовим особам. Так, в Україні 16 грудня
1993 р. було прийнято Закон “Про державну службу”, який ре
гулює суспільні відносини, які охоплюють діяльність держави
щодо створення правових, організаційних, економічних та соці
альних умов реалізації громадянами України права на держав
ну службу. Державні службовці зобов’язані чітко дотримувати
ся законів і виконувати ці закони.
2. Нормативне роз’яснення законів. Як приклад можна на
вести ч. 1 ст. 11 Закону України “Про статус суддів” від 15 груд
ня 1992 р., яка зазначає, що “незалежність суддів забезпечуєть
ся... забороною під загрозою відповідальності втручання у здій
снення правосуддя”1. Роз’яснюючи положення щодо втручання,
Пленум Верховного Суду України 12 квітня 1996 р. видав По
станову № 4 “Про застосування законодавства, що забезпечує не
залежність суддів”, де в п. 4 визначив: “Під втручанням у діяль
ність по здійсненню правосуддя слід розуміти будьякий вплив
на суддю (прохання, вказівку, вимогу, критику судді у засобах
масової інформації до вирішення справи тощо) з боку будьякої
особи з метою схилити їх до вчинення чи невчинення певних про
цесуальних дій або ухвала бажаного судового рішення. При цьо
му не має значення за допомогою яких засобів (обіцяння різних
вигод, погроза тощо) та в якій стадії процесу і в діяльність суду
якої інстанції здійснюється втручання”2.

1

Про статус суддів. Закон України № 2862ХІІ : станом на 15 грудня 1992 року //
Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність : зб. нормат. актів /
відповід. ред. В. С. Стефанюк. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – С. 74.
2
Про застосування законодавства, що забезпечує незалежність суддів. Постано
ва Пленуму Верховного Суду України № 4 від 12 квітня 1996 р. // Законодавство
України про судову і правоохоронну діяльність : зб. нормат. актів / відповід. ред.
В. С. Стефанюк. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – С. 162.
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Таке визначення “втручання у здійснення правосуддя”, що
було здійснене Верховним Судом України, і є нормативним
роз’ясненням.
3. Норми, що регулюють державний примус. Мається на увазі
порядок, процес здійснення державного примусу (регулюється
процесуальними нормами адміністративного, кримінальнопро
цесуального та цивільнопроцесуального права).
4. Норми, що передбачають юридичні санкції. Мається на увазі
законодавчий перелік санкцій (регулюється матеріальними
нормами трудового, адміністративного, цивільного та кримі
нального права).
5. Індивідуально%правові акти. Індивідуальноправові акти
спрямовані на врегулювання конкретних суспільних відносин і
в разі їх повної відповідності нормативноправовим актам вони
можуть бути гарантіями законності.
Конституційно#правові засоби – це система інститутів кон
ституційного права, за допомогою яких забезпечується дотриман
ня та виконання законів.
До таких засобів належить наявність Конституційного
суду, а також принцип “Конституція – закон прямої дії”. Остан
ній означає, що норми Конституції можна захищати в судово
му порядку. Цим досить вдало тривалий час користувалися в
РФ, Конституція якої передбачає альтернативну цивільну слу
жбу. Відсутність відповідного закону не перешкодила призов
никам подавати позови до суду з вимогою надання їм можли
вості реалізувати їх конституційне право на альтернативну ци
вільну службу.
Загальні гарантії законності. Загальними гарантіями закон
ності визнаються міжнародні гарантії, політичні гарантії, еко
номічні та ідеологічні гарантії.
Міжнародними гарантіями визнаються ті засоби, за допомо
гою яких міжнародна спільнота може впливати на стан дотри
мання законності в національних державах. До таких гарантій
належить право міжнародних спільнот видавати рекомендаційні
(наприклад, Загальна декларація прав людини) та загальнообо
в’язкові (Міжнародний пакт про громадянські й політичні пра
ва) акти, а також застосовувати міжнародні санкції до тих кра
їн, які порушують або виконують ці акти. Такими санкціями
негативного плану є створення певних торгових бар’єрів, бойкот,
збройне вторгнення. Санкціями ж позитивного плану є створення
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режиму найбільшого сприяння, прийняття до провідних міжна
родних організацій, кредити тощо.
Політичними гарантіями є розвинута система народовлад
дя, свобода самовизначення особистості, об’єднання громадян
в організації за різними інтересами. Зазначені політичні га
рантії ведуть до демократії.
Говорячи про співвідношення законності й демократії, слід
наголосити:
 справжня правова законність передбачає як видання, так і
дотримання, виконання тільки демократичних за змістом за
конів;
 законність у правовій державі повинна спиратися на дійсно
демократичну рівність громадян перед законом, рівність їх
основних прав і свобод, рівність правової охорони і захисту;
 законність передбачає існування демократичного порядку пі
дконтрольності державного апарату народу;
 дотримання законності є необхідною умовою охорони демо
кратичних прав і свобод громадян;
 для найбільш повного й адекватного вираження в правових
нормах інтересів і волі різних верств населення і народу в
цілому необхідно діяти в межах законності, тобто чітко до
тримуватися встановленої законом демократичної процеду
ри прийняття законів;
 законність покликана охороняти інститути демократії від
проявів сваволі з боку посадових осіб державних органів, а
також громадян, і в такий спосіб забезпечувати демократизм
у діяльності державного механізму, політичної системи, плю
ралізм в усіх сферах суспільного і державного життя;
 законність сприяє діяльності всіх суб’єктів політичного жит
тя в рамках конституційноправового порядку, є гарантом
захисту від монополізації права на здійснення політичної
влади якоюсь структурною частиною державної влади.
Економічними гарантіями визнаються юридична рівність
усіх форм власності, рівність економічних можливостей суб’єк
тів суспільних відносин. Юридична рівність всіх форм власності,
як і рівність економічних можливостей суб’єктів суспільних від
носин, дозволяє людям багатіти. Багатство ж потребує стабіль
ності, яку може дати лише законність.
Ідеологічні гарантії – це комплекс моральноправових уявлень
про необхідність і користь законослухняної поведінки. Ідеологічні
гарантії значною мірою залежать від правосвідомості населення.
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§ 3. Ïðàâîñâ³äîì³ñòü
Поняття і структура правосвідомості
Правосвідомість – це сукупність уявлень і почуттів, які вира
жають ставлення людей до права і правових явищ у громадсько
му житті.
Будучи суб’єктивною реакцією людини на правову дійсність,
правосвідомість, з одного боку, становить важливий елемент право
вої системи, а з іншого – форму (вид) суспільної свідомості (поряд із
моральною, релігійною, політичною, естетичною та іншими).
Правосвідомість нерозривно пов’язана з правом. По суті, вона
є його неминучим супутником. Дійсно, право є інтелектуально
вольовим регулятором поведінки, формування і функціонуван
ня якого повинні бути опосередковані свідомістю і волею людей.
Історично разом із формуванням держави і права відбувається
становлення правосвідомості, а питання про те, що виникло рані
ше – правосвідомість чи право, ще не зовсім вивчене. Однак щодо
конкретного типу права, наприклад, соціалістичного, можна ска
зати, що правосвідомість виникла раніше права (у вигляді право
вих ідей, викладених у працях Маркса, Енгельса та ін.).
Правосвідомість – складне структурне утворення, у якому
можна виділити раціональні компоненти, що дістали назву пра
вової ідеології.
Правова ідеологія – це ідеї, теорії, переконання, поняття, по
гляди, що виражають ставлення людей до чинного і бажаного права.
Вона як систематизований, науково обґрунтований, теоретич
ний відбиток правової дійсності відіграє роль головного й актив
ного елемента в правосвідомості.
Основу правової ідеології повинна становити державнопра
вова ідеологія, тобто загальноприйнята (прийнята в цьому сус
пільстві) система політичних і правових ідей. Це особливо акту
ально для України на сучасному етапі її розвитку.
Правова ідеологія тісно пов’язана з юриспруденцією (юридичною
наукою), яка надає їй теоретичного, систематизованого характеру.
У правосвідомості можна також виділити емоційні структурні
компоненти, які називаються правовою психологією.
Правова психологія – це почуття, емоції, переживання, які
мають люди з приводу тих чи інших проявів права: видання юри
дичних норм, їх реалізації, законності та ін.
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Можна сказати, що правова психологія є своєрідним почут
тям права і законності.
Вона виникає стихійно і має неформальний, несистематизо
ваний характер. У той самий час у правосвідомості правова пси
хологія має наче первинний характер. Це пов’язано з тим, що,
як правило, правові почуття й емоції виникають раніше, ніж пра
вові ідеї. Правова психологія визначає повсякденну ціннісну орі
єнтацію суб’єктів у правовій сфері.
Аналіз ставлення людей до нормативноправового акта дозво
ляє виділити в правосвідомості такі елементи:
1) інформаційний – наявність у свідомості того чи іншого суб’
єкта певного обсягу інформації про закон. Ця інформація
може бути як повною і всебічною, так і поверхневою, отри
маною з чиїхось слів;
2) оцінний – отримавши інформацію про нормативний акт,
людина якось до нього ставиться, оцінює, зіставляє з влас
ними цінностями;
3) вольовий – дізнавшись про закон і оцінивши його, людина ви
рішує, що вона буде робити в умовах, передбачених законом.
Класифікація правосвідомості. Існує дві основні класифікації
видів правосвідомості: за соціальним рівнем та за суб’єктами (но
сіями), тобто з погляду масовості (табл. 22.2).
За соціальним рівнем правосвідомість може бути буденною,
професійною та науковою.
Буденна правосвідомість властива основній масі членів су
спільства, формується на базі повсякденного життя громадян у
сфері правового регулювання.
Професійна правосвідомість складається в ході спеціальної
підготовки, у процесі здійснення юридичної діяльності (право
свідомість юристів).
Таблиця 22.2. Класифікація правосвідомості
Áóäåííà
Çà ñîö³àëüíèì ð³âíåì

Ïðîôåñ³éíà
Íàóêîâà

Âèäè
пðàâîсâіäîмîсòі

²íäèâ³äóàëüíà
Çà ñóá’ºêòàìè

Ãðóïîâà
Ìàñîâà
Ñóñï³ëüíà
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Наукова правосвідомість характерна для дослідників, нау
ковців, які займаються питаннями правового регулювання сус
пільних відносин (правознавство).
Буденна правосвідомість є характерною для всіх громадян,
адже кожен громадянин знає, що є конституція, закони. Кожен
якось ставиться до них тощо. У той самий час досить цікавим є
співвідношення професійної та наукової правосвідомості. Окремі
дослідники вважають, що професійна правосвідомість посідає
підлегле місце порівняно з науковою, так само, як і буденна
правосвідомість є підлеглою порівняно з професійною. Зовні це
має такий вигляд: буденна правосвідомість переходить у профе
сійну, яка, у свою чергу, переходить у наукову: буденна  про
фесійна  наукова. Інша позиція науковців полягає в тому, що
професійна та наукова правосвідомість – це абсолютно рівно
правні види правосвідомості і буденна правосвідомість може пе
рейти як у професійну, так і в наукову: буденна  професійна;
буденна  наукова. Це пов’язано з тим, що професійна право
свідомість – це правосвідомість юристівпрактиків, а наукова –
це правосвідомість науковцівправознавців, що займаються
науковими дослідженнями. Певна річ, іноді юристпрофесіонал
стає науковцем, однак це не означає, що його правосвідомість
автоматично стає науковою: адже його менталітет схиляється
не до наукових досліджень, а до практичної діяльності. Інакше
кажучи, наукова правосвідомість характеризується певною
абстрактнотеоретичною спрямованістю, а професійна – суто
практичною.
За суб’єктами (носіями), тобто з погляду масовості, право
свідомість може бути індивідуальною, груповою, масовою та
суспільною.
Індивідуальна правосвідомість є правосвідомістю конкрет
ного індивіда. Індивідуальна правосвідомість характерна для
окремої людини, яка, дізнавшись про закон і оцінивши його,
вирішує питання про його реалізацію.
Груповою правосвідомістю визнаються колективні уявлен
ня і почуття формальних і неформальних груп, верств суспільст
ва, професійних співтовариств, злочинних угруповань. Групова
правосвідомість характерна для стабільних груп людей: родина,
студентський колектив, гангстерський синдикат тощо. Усі вони
мають свою специфічну правосвідомість. Наприклад, гангстер
ський синдикат, знаючи закони та оцінюючи їх, намагається їх
порушувати. Це – групова правосвідомість.
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Масова правосвідомість характерна для нестабільних, тим
часових об’єднань людей. До таких об’єднань відносять бунтую
чий натовп, мітинги, демонстрації тощо. На відміну від групової
правосвідомості, масова є нестабільною.
Суспільна правосвідомість – це правові погляди націй і на
родностей. Як приклад можна навести суспільну правосвідомість
на Сицилії. У 80х роках ХХ ст. на радянський телеекран вийшов
італійський серіал “Спрут”. Він розповідав про досить специфіч
не явище, що виникло на острові Сицилія і одержало назву мафії.
Із серіалу можна було дійти висновку, що мафія – це злочинне
угруповання. Однак це не зовсім так. Мафія склалася на Сицилії
як система взаємовідносин, яка спирається на досить специфічну
правосвідомість, яку, безперечно, можна вважати суспільною,
адже вона стосувалася майже всіх жителів Сицилії. Ця правосві
домість спиралася на принцип хрещеного батька та закони венде
ти й омерти. Принцип хрещеного батька виник внаслідок еконо
мічних причин і полягав у тому, що в дитини бідних батьків пови
нен бути ще один (багатий) батько, який би піклувався про неї. Це
і був хрещений батько дитини. Як правило, ним ставала поважна
й багата людина. Якщо в хрещеного батька виникали проблеми,
то їх “вирішував” хрещеник. Вендету, або закон кривавої помсти,
було спрямовано на формування позитивного ставлення до само
суду і, як наслідок, до негативного ставлення офіційної судової
системи. Суть вендети полягала в тому, що помста – це не право, а
святий обов’язок месника, який потрібно виконувати, незважаю
чи на власні переконання. Омерту, або закон абсолютного мовчан
ня, можна було б звести до фрази: “Хто не мовчить, той повинен
померти”. Цим законом було заборонено видавати членів кланів
мафії поліції. Усе це дозволило сформувати на Сицилії правосві
домість, яка була виражена у прислів’ї: “На Сицилії три уряди:
Рим, регіональний уряд та мафія. Але мафії слід беззаперечно по
коритися або померти”1. Ця правосвідомість була частково знеш
коджена лише одного разу в результаті діяльності “залізного пре
фекта” Чезаре Морі під час правління Муссоліні. Після поразки
останнього у Другій світовій війні мафія на Сицилії стала непере
можною. Як правосвідомість, вона характерна і нині для деяких
провінційних районів сучасної Сицилії.
1

Полькен Х. Кто не молчит, тот должен умереть: Факты против мафии / Х. Поль
кен, Х. Сцепоник ; пер. с нем. А. М. Суслова. – [2е изд., испр. и доп.] – М. : Мысль,
1988. – С. 26.
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§ 4. Ïðàâîâà êóëüòóðà òà ¿¿ àíòèïîäè
Правова культура: поняття, структура і функції. Правосвідомість
пов’язана з правовою культурою, адже види останньої є аналогіч
ними видам правосвідомості.
Проте правова культура не є синонімом правосвідомості.
Правова культура – це система духовних і матеріальних цін
ностей у сфері функціонування права.
Структура правової культури досить умовна, але до неї вхо
дять такі елементи: рівень розвитку всієї системи юридичних
джерел права; рівень розвитку правосвідомості населення та рі
вень розвитку правової діяльності.
Рівень розвитку всієї системи юридичних джерел права –
текстів документів, у яких виражається й закріплюється право
в певному суспільстві. Особливу роль у цьому відіграє юридична
техніка. Рівень юридичної техніки свідчить про рівень правової
культури, адже юридична техніка стосується побудови юридич
них конструкцій, питань юридичної термінології, правил розроб
лення, викладення й систематизації нормативноправових актів
тощо.
Рівень розвитку правової свідомості населення складається
з таких компонентів:
1) глибина освоєння населенням правових феноменів. До пра
вових феноменів відносять, наприклад, необхідність пошу
ку компромісу або недоторканність прав людини тощо. Особ
ливо актуальним це є сьогодні, коли все більше поширюєть
ся думка про повернення смертної кари. Звісна річ, карати
за злочини необхідно, але слід мати на увазі, що існує така
річ, як судова помилка. Досить відомим є приклад маніяка
вбивці Чикатило, за злочини якого було розстріляно невин
ну людину. Крім того, ставлення до недоторканності люд
ського життя як природного права людини дозволяє говори
ти про правову культуру громадян країни;
2) глибина інформованості населення в правовому сенсі. Дізнав
шись про закон і оцінивши його, людина вирішує, що вона
буде робити в умовах, передбачених законом. Це свідчить про
рівень правової культури людини, адже саме з людей скла
дається населення;
3) глибина емоційного ставлення населення до закону, суду
тощо. У країнах англосаксонської правової системи до суд
дів ставляться з повагою. Це, врештірешт, дозволило зробити
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судовий прецедент основною формою права в цих країнах і
надати судовій владі необхідних повноважень для формуван
ня її в самостійну гілку державної влади. Крім того, повага
до законів дозволяє подолати злочинність або звести її до мі
німуму, як це сталося в Швейцарії. Усе це свідчить про рі
вень правової культури населення.

Рівень розвитку правової діяльності складається з таких
видів діяльності:
1) теоретична – діяльність ученихюристів. Ученіюристи (дер
жавознавці і правознавці) формують теорію сучасної держа
ви і права. Саме вони розробляють сутність того, що назива
ється “демократична, соціальна, правова держава”;
2) освітянська – діяльність студентів і слухачів юридичних
шкіл, вишів тощо. Важливу роль у рівні розвитку правової
діяльності відіграє діяльність студентів юридичних навчаль
них закладів, адже саме вони в майбутньому стануть право
знавцями та юристамипрофесіоналами;
3) практична – правотворчість, реалізація і застосування пра
ва. Практична правова діяльність – це діяльність органів дер
жави, що відповідає вимогам законодавства. Законність такої
діяльності дозволяє судити про рівень правової культури в
суспільстві.
У суспільстві правова культура виконує такі функції: пізна
вальну, регулятивну, оцінну, прогностичну та функцію право
вої соціалізації.
Пізнавальна функція правової культури виявляється у фор
муванні в населення уявлення про державу і право, громадянське
суспільство тощо, на основі яких воно вступає у правовідносини.
Регулятивна функція правової культури спрямована на за
безпечення стійкого функціонування суспільства шляхом станов
лення для індивідів та соціальних груп відповідних стандартів
суспільно корисної поведінки, узгодження та підпорядкування
соціальних прагнень та ідеалів різних груп загальноприйняти
ми в суспільстві.
Оцінна функція полягає у виробленні ставлення індивіда до
правових явищ на основі сформованих уявлень, ідеалів, прин
ципів тощо. Це ставлення виражається у вчинках та поведінці, в
його оцінці права і законодавства, законності та правопорядку
порівняно з тими, що вже є в нього.
Прогностична функція правової культури виражається в
здатності передбачати можливі напрями розвитку правової
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системи, законодавства, юридичної практики, визначати засоби
для досягнення актуальних правових цілей. У зв’язку з цим важ
ливими є обґрунтування ймовірних змін у системі правової орієн
тації громадян та розроблення засобів, що або блокують, або сти
мулюють їх появу.
Функція правової соціалізації виражається в здатності пра
вової культури забезпечувати передачу новим поколінням нако
пиченого досвіду та культури для ефективного використання
своїх суб’єктивних прав та дотримання юридичних обов’язків.
Антиподи правової культури. Слід зазначити, що антиподи
правової культури можуть виражатися як у позитивному, так і в
негативному аспекті.
Негативним антиподом (протилежністю) є правовий нігілізм,
а позитивним – правовий ідеалізм.
Схематично це наведено на рис. 22.1.
Правовий нігілізм – це негативне ставлення до права, зако
ну і правових форм організації суспільних відносин.
Існує два основні варіанти класифікації різновидів правово
го нігілізму.
Так, за проявами правовий нігілізм може виражатися в
навмисному порушенні законодавства, масовому недотриманні
та невиконанні юридичних розпоряджень, виданні суперечливих
правових актів, підміні законності доцільністю, конфронтації
представницьких і виконавчих структур та порушенні прав лю
дини.
Навмисне порушення законів та інших підзаконних нор#
мативно#правових актів. Прикладом такого варіанта правово
го нігілізму є вчинення злочину, наприклад, убивства. Злочи
нець, знаючи і розуміючи правові вимоги, ставиться до них не
гативно, тобто не дотримується їх.
Масове недотримання і невиконання юридичних розпоряд#
жень. Прикладами є бунт, революція тощо. Так, під час перехід
ного періоду до ринкових відносин багато хто з громадян як
Росії, так і України не дотримувався юридичних розпоряджень:

Ïðàâîâèé í³ã³ë³çì

Ïðàâîâà êóëüòóðà

Ïðàâîâèé ³äåàë³çì

Рис. 22.1. Правова культура та її антиподи
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ухилявся від сплати податків, не реєстрував своїх підприємств,
не отримував необхідних ліцензій тощо. Це все було проявами
саме правового нігілізму.
Видання суперечливих правових актів. Прикладом цього є
юридичні колізії між різними нормативноправовими актами,
які взаємно суперечать один одному.
Підміна законності доцільністю. Прикладом цього є події,
які відбувалися після революцій: терор, звільнення злочинців
під приводом того, що вони є жертвами минулого режиму. Так, у
1917 році кримінальні злочинці були звільненні з ув’язнення під
приводом того, що вони є жертвами царизму. У 1918 році радян
ська влада у відповідь на вбивства своїх керівників проголосила
політику так званого “червоного терору”. Його результатом було
знищення без законних підстав колосальної кількості представ
ників інтелігенції, дворян та священиків під приводом того, що
вони належать до “експлуататорських класів”. Так доцільність
замінила законність.
Конфронтація представницьких і виконавчих структур.
Прикладом цього є протистояння у вересні 1993 року народних
депутатів РРФСР та її Президента Б.М. Єльцина, коли представ
ницькі (з’їзд народних депутатів та Верховна Рада РРФСР) і ви
конавчі (Президент і Уряд Росії) структури видавали розпоря
дження, які взаємно суперечили один одному. Ця конфронтація
згодом вилилася в збройне протистояння і людські жертви, а за
вершилася збройним штурмом парламенту.
Порушення прав людини. Уперше на найвищому рівні пра
ва людини були закріплені в 1948 році в Загальній декларації
прав людини. Одним з основних прав людини визнається її пра
во на життя, а тому масові репресії в умовах авторитарних і тота
літарних режимів (наприклад, культурна революція в Китаї
1966–1976 рр.), геноцид в Іраку проти курдів за часів Саддама
Хусейна, холокост проти євреїв під час Другої світової війни, го
лодомор в Україні 30х і 40х років ХХ ст. є саме проявами пра
вового нігілізму.
Інша класифікація правового нігілізму може здійснюватися
за формою. У цьому разі правовий нігілізм може виражатися як
в активній, так і в пасивній формі.
Пасивна форма правового нігілізму, яку ще іноді називають
теоретичною формою, означає байдуже ставлення до права, явну
недооцінку його ролі і значення. Прикладом цієї форми є анар
хізм. Науковий анархізм виник у ХІХ–ХХ столітті як один із
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варіантів перетворення існуючого ладу. Анархісти вважали, що
відносини між людьми не потребують якогось державноправово
го регулювання, адже люди самі зможуть домовитися між собою.
Активна форма нігілізму означає усвідомлено вороже став
лення до права. Прикладом саме цього є вчинення злочинів.
Правовий ідеалізм – перебільшення реальних регулятивних
можливостей правової форми.
Одним з основоположників правового ідеалізму був Платон,
який вважав, що принципові зміни суспільства можливі за до
помогою мудрих законів.
Правовим ідеалістом був Петро I. За період свого правління
він видав дві тисячі указів, якими регламентував майже всі сто
рони життя російського суспільства.
Деякі з цих указів були доречними. Так, у 1722 році в Росії
з’явилася прокуратура, мета якої передбачала втілення в жит
тя економічних, соціальних і політичних реформ царя всупе
реч прихованому, а часто навіть відкритому опору місцевих ор
ганів влади.
Проте були й інші укази.
Ïðèêëàä 22.1
Î. Áóøêîâ ïðî ïðàâîâèé ³äåàë³çì Ïåòðà ²
Íàêàçóâàëîñÿ òêàòè êèëèìè ÷³òêî âèçíà÷åíî¿ øèðèíè, ï³ä ñòðàõîì êàòîðãè çàáîðîíÿëîñÿ âèðîáëÿòè øê³ðó äëÿ âçóòòÿ äüîãòåì, çàñòîñîâóþ÷è çàì³ñòü öüîãî âîðâàíü, æàòè áóëî íàêàçàíî íå ñåðïàìè, à “ìàëèìè êîñàìè ç
ãðàáëÿìè”, çíèùèòè â³êîíöÿ äëÿ âèëèâàííÿ âîäè â áîðòàõ ñóäåí, çàì³íèâøè ¿õ íà ïîìïè; æèòåëÿì Ïåòåðáóðãó çàáîðîíÿëîñÿ êîðèñòóâàòèñÿ ÷îâíàìè
ç âåñëàìè ³ íàêàçóâàëîñÿ âèêîðèñòîâóâàòè ëèøå ç ïàðóñàìè (ïðè÷îìó äî
äð³áíèöü âêàçóâàëîñÿ, ÿê ¿õ ôàðáóâàòè é ëàãîäèòè). Ï³÷êè íàêàçóâàëîñÿ
ñòàâèòè íå íà ï³äëîç³, à íà ôóíäàìåíò³, ñòåë³ îáîâ’ÿçêîâî ïîòð³áíî âèìàçóâàòè â ãëèíó, äàõè êðèòè íå äîøêàìè, à ÷åðåïèöåþ, äåðíîì àáî æ äðàíêîþ,
ìîãèëè äëÿ ïîìåðëèõ ëàãîäèòè çà ºäèíî âñòàíîâëåíèì çðàçêîì, æèâèì
îáîâ’ÿçêîâî õîäèòè äî öåðêâè ó ñâÿòà òà â íåä³ëþ, à ñâÿùåíèêàì – “ï³ä ÷àñ
ë³òóðã³¿ âïðàâëÿòèñÿ ó áîãîìèñëåíí³”.
Â óñ³õ âèïàäêàõ âèäàâàëèñÿ âåëèê³ öàðñüê³ óêàçè, äå ñàì Ïåòðî ðîçïèñóâàâ “â³ä ñþäè é äî ñþäè” – òàê ùî óêàçè, ïî ñóò³, ïåðåòâîðþâàëèñü ùå é
íà äîâã³ “ïîâ÷àííÿ”, ÿê áóëî ç ïîâåë³ííÿì Ïåòðà “çàáîðîíèòè æèòåëÿì øåâñüêî¿ ñòîëèö³ ¿çäèòè íà êîíÿõ, ùî íå ìàþòü âóçäå÷îê, ³ âèïóñêàòè ç äâîð³â
áåç ïàñòóõ³â êîð³â, ê³ç, ñâèíåé òà ³íøèõ òâàðèí”. Ãîñóäàð ³ìïåðàòîð ñàì
çàéìàâñÿ ïèòàííÿìè, ùî ïîâèíåí áóâ âèð³øóâàòè ÿêèéñü ïîë³öìåéñòåð...
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Ï³äîçðþþ, ùî ïîä³áí³ óêàçè ³ áóëè âèñì³ÿí³ Ñàëòèêîâèì-Ùåäð³íèì â “²ñòîð³¿
ì³ñòà Ãëóïîâà”, êîëè îäèí ³ç òàìòåøí³õ ãðàäîíà÷àëüíèê³â âèäàº óêàç “Ïðî
ïðàâèëüíó âèï³÷êó ïèðîã³â”. Äóæå ñõîæå íà Ïåòðà...
Ì³æ ³íøèì ë³êóâàòèñÿ òàêîæ ïîòð³áíî áóëî çã³äíî ç óêàçîì. Ïîïèâøè
ì³íåðàëüíî¿ âîäè÷êè ç îëîíåöüêèõ äæåðåë, Ïåòðî çíàéøîâ ¿¿ â³äì³ííîþ –
³ íàêàçàâ ï³ääàíèì ¿çäèòè “äëÿ ë³êóâàííÿ õâîðîá íà îëîíåöüê³ âîäè”. Êîëè æ
áàãàòüîì âîäè÷êà íå äîïîìîãëà ³ ëþäè, ùî íå îòðèìàëè çö³ëåííÿ, ïî÷àëè
âèñëîâëþâàòè ñâîº íåâäîâîëåííÿ, Ïåòðî òåðì³íîâî âèäàâ ÷åðãîâèé íàêàç,
ó ÿêîìó ïîÿñíþâàëîñÿ, ùî îêðåì³ íåâäà÷³ â ë³êóâàíí³ âîäàìè âèêëèêàí³...
íåäîòðèìàííÿì ïàö³ºíòàìè âèñî÷àéøå çàòâåðäæåíèõ ïðàâèë ë³êóâàííÿ.
Âîºâîäè íà ì³ñöÿõ, çàñèïàí³ ãðóäîþ óêàç³â, ïîòèõåíüêó, ÿê çäàºòüñÿ, äîõîäèëè äî ñòàíó ïîâíîãî îòóï³ííÿ. Çîêðåìà, âîºâîäàì ïðèïèñóâàëîñÿ “ï³êëóâàòèñÿ ïðî ñèð³òñüê³ áóäèíêè, àêàäåì³¿ òà øêîëè, à òàêîæ ïðî ãîñï³òàë³”.
Îäíàê, êð³ì Ïåòåðáóðãó òà ïàðè-òð³éêè âåëèêèõ ì³ñò, ãîñï³òàë³â íå áóëî
í³äå – ÿê íå áóëî í³äå ñèð³òñüêèõ áóäèíê³â, êð³ì Ïåòåðáóðãó. Àêàäåì³¿ æ ³ñíóâàëè ëèøå â Ìîñêâ³ òà â Êèºâ³...
²ñòîð³ÿ çáåðåãëà ïàì’ÿòü ïðî ñàìîâ³ääàíó ä³ÿëüí³ñòü â’ÿòñüêîãî âîºâîäè ×ààäàºâà, ÿêèé ñïðîáóâàâ ÿê³ñíî âèêîíàòè ÷åðãîâèé óêàç ³ çàñíóâàòè
õî÷à á øêîëó. Çíàéøîâ íàâ³òü â÷èòåë³â òà ê³ìíàòó, çóïèíêà áóëà ëèøå çà
ìàëèì – ïîâíîþ â³äñóòí³ñòþ ó÷í³â. Âîºâîäà âäàâñÿ äî òèïîâèõ äëÿ òîãî
÷àñó çàõîä³â – ðîç³ñëàâ ïî ïîâ³òó ñîëäàò ³ ò³ íàëîâèëè äîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü
ï³äõîäÿùèõ çà â³êîì ï³äë³òê³â. Çðîçóì³ëî, ùî ïðè ïåðø³é æå ë³ïø³é ìîæëèâîñò³ ó÷í³ ðîçá³ãëèñÿ. Âîºâîäà ìàõíóâ ðóêàìè íà öå “ïðîñâ³òíèöüêå ï³äïðèºìñòâî” ³ íå ëèøå íå çàâ³â àêàäåì³¿, à é øê³ë á³ëüøå íå â³äêðèâàâ (íàïåâíî,
äîáðå ðîçóì³þ÷è, ùî ó Â’ÿòñüêîìó ïîâ³ò³ êàäð³â äëÿ àêàäåì³¿ ³ ç äðàãóíàìè
íå çíàéäåø).
Íàñò³ëüêè äð³á’ÿçêîâà ðåãëàìåíòàö³ÿ ïðèçâåëà äî òîãî, ùî ÷èíîâíèêè
íà ì³ñöÿõ âçàãàë³ ïåðåñòàëè âèÿâëÿòè ³í³ö³àòèâó, ç áóäü-ÿêî¿ äð³áíèö³ ïîòðåáóþ÷è ³íñòðóêö³é Ïåòðà. Ñîë³êàìñüêèé âîºâîäà äîíîñèâ ñåíàòó, ùî ì³ñöåâà
â’ÿçíèöÿ çîâñ³ì çàíåäáàíà: “òþðåìíèé îñòðîã òà õàòè äîñòàòíüî ïðîãíèëè ³
ñòîÿòü íà ï³äïîðàõ, òàê ùî àðåøòàíòè òîãî ³ ãëÿäè âòå÷óòü” – ³ ïðîõàâ öàðñüêîãî ³ìåííîãî äîçâîëó íà ðåìîíò. Îäíàê éîãî îá³éøîâ ìîñêîâñüêèé ãóáåðíàòîð, ÿêèé íå íàñì³ëèâñÿ áåç öàðñüêîãî óêàçó... ïîëàãîäèòè çíåñåíó ïîâ³ííþ äåðåâ’ÿíó ìîñòîâó.
Äæåðåëî: Áóøêîâ À. À. Ðîññèÿ, êîòîðîé íå áûëî: çàãàäêè, âåðñèè, ãèïîòåçû / À. À. Áóøêîâ. – Ì. : ÎËÌÀ-ÏÐÅÑÑ ; ÑÏá. : Íåâà ; Êðàñíîÿðñê :
Áîíóñ, 1997. – Ñ. 400–401. – (Ñåðèÿ «Èñòîðè÷åñêèå ðàññëåäîâàíèÿ»).
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Запитання для самоконтролю до розділу 5
1. Що таке соціальне регулювання?
2. Що таке право?
3. Що таке міфи?
4. Що є внутрішнім гарантом реалізації права і моралі?
5. Що таке філософія права?
6. Як юридичний позитивізм трактує право і закон?
7. У чому полягає суть нормативізму?
8. Що таке соціальні норми?
9. Що таке норма права?
10. Що таке санкція в структурі норми права?
11. Що таке форма права?
12. Що таке правовий звичай?
13. Що таке юридичний прецедент?
14. Що таке нормативний договір?
15. Що таке нормативноправовий акт?
16. Що таке галузь права?
17. Що таке система законодавства?
18. Що таке консолідація законодавства?
19. Що таке правова система?
20. Що таке законність?
21. Що таке гарантії законності?
22. Що таке правосвідомість?
23. Що таке правова культура?
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Ïðàâîòâîð÷³ñòü ³ ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ
Правотворчість


Прогалини в позитивному праві  Юридична техніка
Правове регулювання  Правові засоби



§ 1. Ïðàâîòâîð÷³ñòü
Поняття, принципи і види правотворчості
Правотворчість – це напрям діяльності держави, пов’язаний
з офіційним закріпленням норм права шляхом формування при
писів, їх зміни, доповнення або скасування.
Принципи правотворчості – це основні засади здійснення
правотворчої діяльності.
Принципами правотворчості є принцип законності, принцип
науковості, принцип використання правового досвіду, принцип
демократизму і зв’язок із практикою.
Принцип законності – розроблення і прийняття норматив
ноправових актів із дотриманням правової процедури, що не
виходить за межі компетенції органів, які їх приймають, а та
кож відповідність нормативних актів конституції країни і чин
ному законодавству.
По суті, принцип законності означає, що всі нормативнопра
вові акти повинні додержуватися певної ієрархії: підзаконні нор
мативні акти відповідають законам, а останні, у свою чергу, не
суперечать конституції країни як основному закону держави.
Принцип науковості – підготовка і прийняття проекту нор
мативноправового акта здійснюється за участю представників
різних наук.
Так, наприклад, для прийняття нормативного акта, який би
врегулював проблеми боротьби зі СНІДом, слід ураховувати дум
ку лікарів. Для врегулювання проблем сучасного агропромисло
вого комплексу слід ураховувати думку представників аграрної
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науки. Якщо ж цього немає, то може статися ситуація, яка скла
лася в СРСР на початку 60х рр. ХХ ст., коли наказували саджа
ти кукурудзу в усіх регіонах країни (навіть за полярним колом),
не враховуючи думку аграріїв, які зазначали, що далеко не всі
регіони держави можуть вирощувати цю культуру.
Принцип використання правового досвіду – будьякий зно
ву розроблений нормативний акт повинен спиратися на вже ві
домий позитивний досвід держави і цивілізації в цілому.
Спроба обминути цей принцип може призвести до хаосу, як
це сталося в перші роки радянської влади, коли було зламано
існуючий державний апарат і правову систему. Врештірешт, у
СРСР відмовилися від вульгарного правового нігілізму і почали
застосовувати досвід, уже накопичений цивілізацією.
В Україні прикладом використання правового досвіду може
бути той факт, що для проведення судової реформи вона зверну
лася до досвіду ФРН, який передбачає певну децентралізацію
судової системи і створення спеціалізованих судів.
Принцип демократизму виражається в безпосередній участі
населення в правотворчому (насамперед, законотворчому) про
цесі шляхом використання форм безпосередньої правотворчості
(референдум, плебісцит, народна ініціатива). Також можлива
така форма участі населення, як попереднє обговорення законо
проекту в засобах масової інформації. Різні форми безпосеред
ньої демократії сприяють подоланню бюрократизму та найпов
ніше враховує інтереси населення.
Зв’язок із практикою. Звісно, можна прийняти норматив
ноправовий акт, який би закріплював право громадян України
щороку відпочивати за рахунок держави у будьякій точці зем
ної кулі. Однак практика показує, що таке неможливо, адже
Україна не може собі дозволити фінансувати зазначений відпо
чинок. Крім того, зв’язок з практикою означає, що нормативно
правові акти слід приймати для врегулювання існуючих у сус
пільстві відносин.
Правотворчість може існувати як правотворчість компетент
них державних органів, безпосередня правотворчість народу і
санкціонування норм, за яких процес їх створення проходить
поза державою.
Виходячи з особливостей юридичної природи процесу ство
рення норм права різними органами держави, правотворчість
компетентних органів держави може виражатися у формі зако
нотворчості та підзаконної правотворчості.
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У свою чергу, підзаконна правотворчість може існувати як:
1) правотворчість вищих органів державної влади (уряду, гла
ви держави);
2) правотворчість центральних органів державної влади (міні
стерств, відомств, агенцій, державних комітетів, служб
тощо);
3) правотворчість регіональних та місцевих органів державної
влади (губернаторів, місцевих рад народних депутатів тощо);
4) локальна правотворчість, яка функціонує на державних під
приємствах, в установах та організаціях.
Прикладом законотворчості є прийняття Закону про Держав
них бюджет України на 2005 рік. Підзаконна правотворчість ви
щих органів державної влади виражається у прийнятті Президен
том України нормативних указів (наприклад, Указ Президента
України № 389/2003 від 5 травня 2003 р. “Про надбавки військово
службовцям Збройних сил України, Міністерства внутрішніх
справ України, Державного комітету у справах охорони держав
ного кордону України та Управління державної охорони України
за безперервну службу”) або у прийнятті Кабінетом Міністрів Укра
їни постанов (наприклад, Постанова Кабінету Міністрів України
№ 655 від 5 травня 2003 р. “Деякі питання розвитку інноваційної
інфраструктури в Україні та напрями діяльності Української дер
жавної інноваційної компанії у 2003 році”).
Підзаконна правотворчість центральних органів державної
влади виражається у створенні відповідних інструкцій (напри
клад, Інструкція з оформлення дозволів на імпорт, затверджена
наказом міністерства економіки та з питань європейської інтег
рації України № 52 від 6 березня 2003 р.) або нормативних нака
зів (наприклад, наказ міністерства аграрної політики України
№ 9 від 5 січня 2002 р. “Про сприяння проведенню у 2002 році
виборів народних депутатів України, депутатів місцевих рад,
сільських, селищних і міських голів”).
Підзаконна правотворчість регіональних та місцевих органів
державної влади виражається у створенні рішень та розпоряджень
(наприклад, розпорядження мера Сум № 860р від 25.11.2003,
спрямоване на боротьбу з боржниками за квартплату та комунальні
платежі). Прикладом локальної правотворчості є різного роду нор
мативні накази, статути тощо (наприклад, Статут національної
академії наук України від 5 квітня 2002 р.).
Безпосередня правотворчість народу (рішення, прийняті
на референдумі), як правило, виражається в затвердженні на
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референдумах конституцій країни або в зміні існуючого держав
ного ладу. Так, наприклад, у ХХ столітті на референдумах за
тверджені такі конституції: Ірландії (1937 рік), Франції (1958),
Чилі (1980), Росії (1993). Щодо змін на референдумах державно
го ладу, то прикладами таких рішень є Італія 1946 року (відмова
від монархічної форми правління), Іспанія 1947 року (відновлен
ня монархії), Греція 1975 року (відмова від монархії) або Украї
на 2000 року (перехід до двопалатного парламенту і позбавлення
народних депутатів недоторканності).
Санкціонування норм, за якого процес їх створення прохо%
дить поза державою, передбачає санкціонування державою зви
чаїв, рішень правлячої партії тощо. Саме такий варіант правот
ворчості знаменував той факт, що КПРС могла приймати рішен
ня, які мали силу закону.
Правотворчий процес. Як зазначалося, правотворчий процес
може класифікуватися залежно від видів нормативноправових
актів: процес створення закону (законотворчій процес), процес
створення указу, постанови тощо.
Правотворчий процес – це процес створення норм права.
Він передбачає дотримання таких вимог:
1) відповідність розвитку суспільних відносин;
2) урахування досвіду та існуючих традицій, рівня правової
культури населення;
3) домінування правової доктрини;
4) додержання правил законодавчої техніки, вимог норматив
ної модельності;
5) збереження лінійних зв’язків між правовими приписами в
межах нормативноправового акта.
Правотворчий процес складається з трьох етапів:
1) допроектний етап – виявлення потреб у правовому регулю
ванні та наявність об’єктивних умов створення припису, фор
мування юридичного мотиву;
2) прийняття рішення про підготовку проекту акта, поперед
ній розгляд проекту, його обговорення та доопрацювання;
3) прийняття проекту акта, його підписання та оприлюд
нення.
Одним із варіантів правотворчого процесу є процес законо
творчий. Проте останній має свою специфіку, а тому складаєть
ся з чотирьох етапів: допроектного, проектного, етапу прийнят
тя норми права та етапу підписання й опублікування акта.
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Допроектний етап – у суспільстві виявляється потреба в
урегулюванні на законодавчому рівні норм права соціальної
проблеми. Наприклад, сучасний етап адміністративної реформи
передбачає прийняття в Україні Кодексу основних правил пове
дінки державного службовця.
Проектний етап складається з таких стадій (тобто етапів,
що вирішують проміжні завдання):
1) внесення в законотворчий орган проекту закону суб’єктом
законодавчої ініціативи. В Україні такими суб’єктами мо
жуть бути її Президент, Кабінет Міністрів, Верховна Рада
тощо;
2) розгляд проекту закону в комісіях і комітетах законотвор
чого органу з метою проаналізувати його зміст з різних пози
цій і запропонувати більш надійні засоби правового впливу.
Зазначений розгляд здійснюється згідно з принципами пра
вотворчості: науковості, використання правового досвіду,
зв’язку з практикою.
Етап прийняття норми права складається з таких стадій:
1) обговорення законопроекту в палатах або на спільному засі
данні палат законотворчого органу або в парламенті. Обго
ворення закінчується двома варіантами: спрямування зако
нопроекту на доопрацювання в комісії чи комітети, а потім
його повторне обговорення чи четвертою стадією;
2) прийняття законопроекту в остаточному читанні.
Підписання закону та його опублікування. Найчастіше за
кон підписується Президентом України. Іноді – головою уряду
або спікером парламенту. Щодо опублікування, то акт, що не
публікується, не має юридичної сили. Саме тому може діяти пре
зумпція знання закону: ніхто не звільняється від відповідаль
ності під приводом того, що він не знав закону.

§ 2. Ïðîãàëèíè â ïîçèòèâíîìó ïðàâ³
Поняття і види прогалин. Наслідком недоліків правотворчої
діяльності є прогалини в позитивному праві.
Прогалиною в позитивному праві є повна або часткова відсут
ність нормативноправової регламентації певної групи суспіль
них відносин, що потребують правового регулювання.
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Існує дві класифікації прогалин у праві: з погляду позитив
ного права взагалі і з погляду причин виникнення прогалин у
законодавстві (табл. 23.1).
З погляду позитивного права взагалі існують прогалини в
позитивному праві, прогалини в нормативноправовому регулю
ванні, прогалини в законодавстві і прогалини в законі.
Прогалини в позитивно#правовому регулюванні – це той ви
падок, коли немає ні закону, ні підзаконного акта, ні звичаю, ні
прецеденту. Наприклад, у РФ тривалий час взагалі не було вре
гульовано питання з альтернативною цивільною службою.
Прогалини в нормативно#правовому регулюванні – відсут
ність норм закону і норм підзаконного акта. Однак можуть існу
вати певні звичаї, прецеденти тощо.
Прогалина в законодавстві (у вузькому і точному розумінні
цього слова) – відсутність закону (акта вищого органу державної
влади) взагалі. Однак можуть існувати підзаконні акти (укази,
постанови, інструкції тощо), звичаї чи прецеденти.
Прогалина в законі – неповне врегулювання питання в цьо
му законі. Так, у Республіці Білорусь 3 червня 1997 р. палатою
представників був прийнятий Закон «Про заходи боротьби з ор
ганізованою злочинністю та корупцією». 10 червня 1997 р. цей
закон був затверджений на засіданні Ради Республіки. Закон було
спрямовано на захист прав громадян, громадських і державних
інтересів від організованої злочинності та корупції. 26 червня
1997 р. президент Республіки Білорусь О. Лукашенко підписав
його, тим самим визначивши державну політику щодо бороть
би з цими злочинами. Основним завданням цього закону стало
створення організаційних та правових засад для боротьби з
Таблиця 23.1. Класифікація прогалин
Ïðîãàëèíà â ïîçèòèâíîïðàâîâîìó ðåãóëþâàíí³
Ç ïîãëÿäó ïîçèòèâíîãî
ïðàâà âçàãàë³
Ïðîгàëèíè â пðàâі

Ïðîãàëèíà â íîðìàòèâíîïðàâîâîìó ðåãóëþâàíí³
Ïðîãàëèíè â çàêîíîäàâñòâ³
Ïðîãàëèíè â çàêîí³

Ç ïîãëÿäó ïðè÷èí
âèíèêíåííÿ ïðîãàëèí

Ïî÷àòêîâà
Íàñòóïíà
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організованою злочинністю та корупцією, а також забезпечення
при цьому правових гарантій захисту законних інтересів фізич
них та юридичних осіб. Однак, по суті, цей закон виявився недо
сконалим. Так, відповідно до ч. 6 ст. 1 зазначеного Закону під
корупцією розуміють «навмисне використання особами, уповно
важеними на виконання державних функцій, або особами, які
прирівнюються до них, свого службового становища і пов’яза
них з ним можливостей з метою протиправного придбання для
себе або близьких родичів майнових та немайнових благ, пільг
та переваг»1. Частина 7 цієї статті серед осіб, уповноважених на
виконання державних функцій, згадує депутатів. Якщо погоди
тися з цим, то згідно з ч. 2 ст. 8 на термін виконання своїх обов’яз
ків депутат повинен передати цінні папери та інше майно, від
володіння, використання та розпорядження яким вони отриму
ють прибутки, у довірче управління іншим особам. Закон не ви%
значає, що є прибутком, а тому в законі є прогалина.
З погляду причин виникнення в законодавстві прогалина
може бути початковою і наступною.
Початкова прогалина – має місце в тому разі, якщо обста
вини, які вимагають правового врегулювання, вже існували, але
законодавець їх упустив, не охопивши формулюваннями норма
тивноправового акта. Наприклад, при підготовці закону РФ про
демонстрації, рухи, збори законодавці “забули” про таку форму
протесту, як пікетування.
Наступна прогалина – є наслідком появи нових відносин у
предметі правового регулювання в результаті розвитку регульо
ваної соціальної сфери, тобто в тій сфері, на яку законодавець у
цілому поширив свою волю. Можна сказати, що поява наступ
них прогалин у законодавстві – явище закономірне, хоча в та
ких випадках повинно проявлятися правове прогнозування.
Способи усунення прогалин у позитивному праві. Існує три
способи усунення прогалин у праві:
1) видання нормативноправового акта, який би врегулював ці
суспільні відносини;
2) юридична аналогія;
3) прийняття необхідних нормативноправових актів.
1
Про заходи боротьби з організованою злочинністю та корупцією. Закон Респуб
ліки Білорусь № 473 : станом на 26 червня 1997 р. // Міжнародні правові акти та
законодавство окремих країн про корупцію : збірник документів / наук. ред.
Б. В. Романюк та М. І. Камлик. – К. : Школяр, 1999. – С. 366–367.
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Найкращим варіантом усунення прогалин є прийняття необ
хідних нормативноправових актів. Однак унаслідок того, що для
видання нормативноправового акта потрібен час, то для усунен
ня прогалини в праві використовується юридична аналогія, яка
ніколи не допускається при застосуванні норм особливої части
ни кримінального права та норм про адміністративну відпові
дальність.
Юридична аналогія – це процес застосування до суспільних
відносин, що потребують правового регулювання, як прямо не
передбачених законом правових норм, що регулюють подібні від
носини, так і за відсутності таких норм загальних засад та прин
ципів правового регулювання відповідної галузі права й право
вого інституту.
При застосуванні юридичної аналогії слід зважати на такі
вимоги:
 рішення за юридичною аналогією припускається лише в разі
повної відсутності або неповноти правових норм;
 наявність подібності в істотних в юридичному плані ознак,
передбачених існуючою нормою відносин і обставин, що ана
лізуються;
 висновки за юридичною аналогією є неприпустимими, якщо
вона прямо заборонена законом (випадки кримінального чи
адміністративного права);
 розроблені в ході використання юридичної аналогії пропо
зиції не повинні суперечити жодному з діючих законів;
 рішення за юридичною аналогією спочатку передбачає по
шук норми в актах однойменної галузі, і лише потім, у разі
її відсутності, слід звертатися до законодавства в цілому.
Юридична аналогії може бути аналогією закону і аналогією
права.
Аналогія закону – це застосування до неурегульованих у кон
кретній нормі відносин норми закону, що регламентує подібні
відносини.
Аналогія закону припускається за наявності певних умов:
1) наявність загальної правової врегульованості зазначеного ви
падку;
2) відсутність адекватної юридичної норми;
3) існування аналогічної норми, тобто норми, у гіпотезі якої
зазначені обставини, аналогічні тим, з якими зустрівся
суб’єкт застосування права.
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Ïðèêëàä 23.1
ª. Òðóáåöüêîé ïðî àíàëîã³þ
Þðèäè÷íîþ îñíîâîþ àíàëîã³¿ º òå ïîëîæåííÿ, ùî äî â³äíîñèí àíàëîã³÷íèõ ïîâèíí³ çàñòîñîâóâàòèñÿ é îäíàêîâ³ íîðìè. Îñü ÷îìó çàêîí ìîæå çàñòîñîâóâàòèñÿ çà àíàëîã³ºþ äî âèïàäê³â, ïîä³áíèõ òèì, ÿê³ â³í ïåðåäáà÷àº. Îñíîâíå óñêëàäíåííÿ ïîëÿãàº â òîìó, ùî äâîõ âèïàäê³â, ÿê³ º àáñîëþòíî ïîä³áíèìè
â ðåàëüíîìó æèòò³, íå çóñòð³÷àºòüñÿ; òîìó, êîëè ïîòð³áíî âèð³øèòè âèïàäîê,
ùî ïðÿìî íå ïåðåäáà÷åíèé çàêîíîì, òî äîñèòü âàæêî ï³ä³áðàòè çàêîí, ÿêèé
áè ïåðåäáà÷àâ âèïàäêè, àáñîëþòíî ïîä³áí³ äî äàíèõ. Äëÿ çàñòîñóâàííÿ àíàëîã³¿ íåîáõ³äíèé âèïàäîê, ïîä³áíèé õî÷à á äî äåÿêèõ ³ñòîòíèõ îçíàê, òèïîâèõ
ðèñ. Òàê, þðèäè÷í³ óãîäè, òàê³, ÿê êóï³âëÿ, îáì³í, íàéìàííÿ, ÿê³ â³äð³çíÿþòüñÿ
çíà÷íîþ ì³ðîþ îäíà â³ä îäíî¿, º ïîä³áíèìè â îäí³é òà äîñèòü ³ñòîòí³é îçíàö³:
â óñ³õ öèõ óãîäàõ îäíà ñòîðîíà çà ïåâíó âèíàãîðîäó ïîâèííà íàäàòè ³íø³é
ïåâí³ ìàòåð³àëüí³ âèãîäè. Íà ö³é ï³äñòàâ³ ìîæëèâèìè º äåÿê³ ïîëîæåííÿ çàêîíîäàâñòâà ñòîñîâíî îäíèõ óãîä ïîøèðèòè é íà ³íø³ óãîäè òîãî æ ðîäó.
Äæåðåëî: Òðóáåöêîé Å. Í. Ëåêöèè ïî ýíöèêëîïåäèè ïðàâà //
Õðîïàíþê Â. Í. Òåîðèÿ ãîñóäàðñòâà è ïðàâà. Õðåñòîìàòèÿ :
ó÷åáíîå ïîñîáèå / Â. Í. Õðîïàíþê – Ì. : Èíòåðñòàëü, 1998. – Ñ. 725.

Аналогія права – це застосування до неурегульованих у кон
кретній нормі спірних відносин за відсутності норми, яка регу
лює подібні відносини, загальних засад і змісту законодавст%
ва, тобто принципів права.
Аналогія права передбачається за наявності таких умов:
1) наявність загальної правової врегульованості зазначеного ви
падку;
2) відсутність адекватної юридичної норми;
3) відсутність аналогічної норми.

§ 3. Þðèäè÷íà òåõí³êà
Поняття і види юридичної техніки. Зміст нормативноправових
актів викладається шляхом певних правил, мовних засобів, при
йомів формулювання, розгляду, прийняття та опублікування
юридичних актів. Ці правила, принципи тощо визначаються як
юридична техніка.
Юридична техніка – це сукупність прийомів, правил, засо
бів підготовки, розроблення, оформлення й систематизації
нормативноправових та індивідуальноюридичних актів.
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Її використання при виданні правових норм є необхідним для
адекватного вираження волі законодавця, зрозумілого простим
громадянам, та їх одноманітне застосування. Високий рівень юри
дичної техніки відображає стан правової культури суспільства,
забезпечує ефективність законодавства і дотримання законності.
За юридичною чинністю і призначенням нормативноправо
вих актів розрізняють три види юридичної техніки: законодав
чу, правозастосовчу та інтерпретаційну.
Законодавча техніка – це сукупність правил, засобів та при
йомів систематизації законодавства. Її метою є доведення зако
нодавства до певної досконалості, за якої є відсутніми прогали
ни, двозначність юридичних понять, суперечливість норматив
ноправових актів.
Правозастосовча техніка містить набір правил, прийомів
та засобів формулювання та прийняття індивідуальноправових
актів (вирок суду, наказ ректора тощо).
Інтерпретаційна техніка – це сукупність правил, засобів
та прийомів роз’яснення змісту правових норм, вказівок з при
воду їх застосування. Цей різновид юридичної техніки викорис
товується, наприклад, у рішеннях Конституційного суду Украї
ни (наприклад, Рішення Конституційного Суду України в справі
за конституційним поданням народних депутатів України щодо
офіційного тлумачення термінів «район» та «район у місті», які
застосовуються в пункті 29 ч. 1 ст. 85, ч. 5 ст. 140 Конституції
України, і поняття «організація управління районами в містах»,
яке вживається в ч. 5 ст. 140 Конституції України та в ч. 1 ст. 11
Закону України «Про столицю України – містогерой Київ», а
також щодо офіційного тлумачення положень пункту 13 ч. 1
ст. 92 Конституції України, пункту 41 ч. 1 ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» стосовно повноважен
ня міських рад самостійно вирішувати питання утворення і лік
відації районів у місті (справа про адміністративнотериторіаль
ний устрій) від 13 липня 2001 р. Справа № 139/2001 № 11рп/2001),
у листах інструктивнороз’яснювального характеру (наприклад,
лист Національного банку України № 45212/1301 від 6 травня
2003 р. “Щодо публікації проміжної (квартальної) фінансової
звітності”), що спрямовуються центральними органами виконав
чої влади підлеглим організаціям тощо.
Законодавча техніка: прийоми, правила і способи. Рівень
юридичної техніки значною мірою свідчить про рівень юридичної
культури. У першу чергу юридична техніка стосується питань
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юридичної термінології, правил розроблення, викладення і сис
тематизації нормативноправових актів, побудови юридичних
конструкцій (цілісних і стійких сполучень юридичних засобів),
форми нормативного акта, прийомів та правил викладення його
змісту.
Юридична термінологія – це система юридичних термінів,
тобто словесних визначень понять, що використовуються при
викладенні змісту закону чи іншого нормативного акта.
Вона передбачає так звану термінологічну уніфікацію: одно
значність, загальне визнання, стабільність та доступність термі
нів, визначеність та чіткість у викладенні нормативноправово
го матеріалу, що виключає різне розуміння думки законодавця.
Однозначність – це вживання терміна в певному законі в од
ному й тому самому значенні.
Загальне визнання – вживання відомих термінів, а не приду
маних законодавцем для певного закону.
Стабільність – сталість термінології, а не її змінність з кож
ним новим законом.
Доступність – простота й адекватність терміна змісту нор
ми права.
Існує три види термінів, які вживаються в юриспруденції:
загальновживані (споруда, навколишнє середовище тощо), спе
ціальнотехнічні (депозит, безробітний, страйк) та спеціально
юридичні (колективний договір, юридична особа тощо).
Юридичні конструкції – це чіткі, відпрацьовані наукою та
законодавчою діяльністю, перевірені практикою, типізовані схе
ми правовідносин.
Відпрацьованість цих конструкцій є показником доскона
лості законодавства. Прикладом таких юридичних конструкцій
є “необхідна оборона”, “суб’єктивні права”, “дійове каяття” тощо.
Форма нормативно%правового акта стосується:
 способів викладення (абстрактний та казуїстичний);
 формулювання заголовків статей та частин тексту;
 юридичного стилю;
 юридичної мови.
Абстрактний спосіб викладення характеризується тим, що
ознаки явищ, незважаючи на їх різноманітність, викладаються
в загальному вигляді і виражаються абстрактними поняттями.
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Казуїстичний спосіб викладення, навпаки, характеризуєть
ся врахуванням індивідуальних ознак явищ, їх видів та фактів;
називаються ті чи інші випадки – казуси.
До формулювання заголовків статей та частин тексту, юри%
дичного стилю та юридичної мови висуваються такі вимоги:
 логічна послідовність викладення;
 відсутність протиріч усередині нормативного акта та в ціло
му в системі законодавства;
 компактність нормативного матеріалу;
 ясність і доступність мови закону;
 точність і визначеність формулювань і термінів, уживаних у
законодавстві;
 усунення множинності нормативних актів з однієї проблеми.
Відступ від зазначених вимог може призвести до юридичних
помилок власне юридичного (прийняття декларативних норм,
тобто їх незабезпеченість матеріальними ресурсами та необхід
ними юридичними засобами тощо), логічного (тавтологія – пов
торення одного терміна в іншому терміні чи визначення одного
невідомого терміна через інший невідомий тощо) або граматич
ного (наявність громіздких конструкцій, що ускладнюють розу
міння смислу нормативноправового акта) плану.

§ 4. Ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ
Правове регулювання і правовий вплив: співвідношення понять.
Системність суспільства як соціального утворення забезпечуєть
ся за допомогою певної сукупності засобів, що визначаються як
соціальні норми, які регламентують певну сферу суспільних від
носин.
Серед засобів соціального впливу значне місце посідають
норми права, які встановлюють форми, методи і можливості
впливу держави на суб’єктів та надають соціальному регулю
ванню нових, більш досконалих, ефективних якостей правово
го регулювання.
Правове регулювання – це упорядкування суспільних від
носин, їх юридичне закріплення, охорона і розвиток, які
здійснюються державою за допомогою права і сукупності
правових засобів.
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Ïðèêëàä 23.2
Â. Áåðíõåì ïðî ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ ö³ííèõ ïàïåð³â â ÑØÀ íà ôåäåðàëüíîìó ð³âí³
Á³ëüø³ñòü ñòàòåé ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà ïðî â³äêðèò³ êîðïîðàö³¿
ðåãóëþº âèïóñê òà ðîçïðîäàæ ö³ííèõ ïàïåð³â. Ãîëîâíîþ ìåòîþ òàêîãî
ðåãóëþâàííÿ º çàõèñò ³íâåñòîð³â, ÿê³ ¿õ êóïóþòü. Öå ðîáèòüñÿ äâîìà øëÿõàìè. Ïî-ïåðøå, êîðïîðàö³ÿ, ÿêà âèïóñêàº àêö³¿, ïîâèííà ïóáë³êóâàòè
äîñòîâ³ðíó ³íôîðìàö³þ ïðî ñåáå. Íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ òîâàð³â ö³íí³ ïàïåðè íå ìàþòü åêâ³âàëåíòà ³ ìîæóòü âèïóñêàòèñÿ â íåîáìåæåí³é ê³ëüêîñò³.
Âàðò³ñòü ö³ííèõ ïàïåð³â çàëåæèòü â³ä ðåíòàáåëüíîñò³ àáî ïåðñïåêòèâ
îðãàí³çàö³¿, ÿêà ¿õ âèïóñêàº. Òîìó ïðàâäèâà ³íôîðìàö³ÿ ïðî êîìïàí³þ äóæå
âàæëèâà äëÿ ¿¿ ³íâåñòîð³â. Ïî-äðóãå, ôåäåðàëüí³ çàêîíè ãàðàíòóþòü äîñòóï
äî ³íôîðìàö³¿ âñ³ì àêö³îíåðàì. Òàê, çàêîí ïåðåäáà÷àº øòðàô äëÿ òèõ, õòî
âèêîðèñòîâóº ñïåö³àëüíó ³íôîðìàö³þ ïðî êîðïîðàö³þ äëÿ ïðîäàæó ¿¿ ö³ííèõ ïàïåð³â.
Äæåðåëî: Áåðíõåì Â. Âñòóï äî ïðàâà òà ïðàâîâî¿ ñèñòåìè ÑØÀ /
Â³ëüÿì Áåðíõåì ; [ïåð. ç àíãë.]. – Ê. : Óêðà¿íà, 1999. – Ñ. 493–494.

Слід мати на увазі, що правове регулювання – це особливий
різновид соціального, що:
1) має визначений предмет, тобто сферу відносин, які усвідом
люються суб’єктами і мають для них і суспільства важливе
значення;
2) здійснюється нормативно закріпленими способами, які ха
рактеризують активне право суб’єкта, пасивний обов’язок не
вчиняти протиправних дій та активний обов’язок вчиняти
правомірні дії в інтересах правомочної особи;
3) забезпечується певними методами, які або координують дії
учасників суспільних відносин, характеризуючи їх рівне по
ложення в сфері права, або визначають їх субординаційну
підлеглість у процесі використання прав та виконання
обов’язків, підкреслюючи тим самим наявність в одного із
суб’єктів владних повноважень;
4) стосується діяльності визначених суб’єктів, якими можуть
бути фізичні, юридичні й посадові особи, державні органі
зації та держава в цілому;
5) визначає межі державновладного втручання в суспільні від
носини, має цілеспрямований характер організаційного й
упорядкованого плану;
6) здійснюється за допомогою спеціальної системи правових
засобів.
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Правове регулювання слід відрізняти від правового впливу.
Правовий вплив – це результативний, нормативноорганіза
ційний вплив на суспільні відносини за допомогою власне пра
вових засобів та інших правових явищ.
У цьому разі під власне правовими засобами розуміють нор
ми права, правовідносини, акти правозастосування, а під інши
ми правовими явищами – правосвідомість, правову культуру та
принципи, правовий процес.
Правовий вплив здійснюється в різних сферах суспільного
життя й відображається в інформаційних, виховних та інших ро
лях права. На відміну від правового регулювання він пов’язаний
із тими суспільними відносинами, які не регулюються правом,
проте на які поширюється дія права. Правовий вплив формуєть
ся не тільки за допомогою власне правових засобів, а й залежить
від тієї правової культури, яка сформувалася в цьому суспільстві.
Це призводить до формування в типовій ситуації певного стан
дарту поведінки як безпосередньої умови формування законо
слухняної поведінки громадян. Правовий вплив мають не лише
правові засоби впливу на суспільне життя, а й психологічні,
інформаційні, ідеологічні та ін.
Структура правового регулювання. Структура правового ре
гулювання визначає предмет правового регулювання, методи,
способи і типи правового регулювання (табл. 23.2).

Таблиця 23.2. Структура правового регулювання
Еëåмåíò сòðуêòуðè
пðàâîâîгî
ðåгуëюâàííя

Âèä

Ïðåäìåò ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ

Ïðàâîâå
ðåгуëюâàííя

Ìåòîä ïðàâîâîãî
ðåãóëþâàííÿ

²ìïåðàòèâíèé
Äèñïîçèòèâíèé
Çàáîðîíà

Ñïîñîáè ïðàâîâîãî
ðåãóëþâàííÿ

Äîçâ³ë
Çîáîâ’ÿçàííÿ
Ðåêîìåíäóâàííÿ

Òèï ïðàâîâîãî
ðåãóëþâàííÿ

Çàãàëüíîäîçâ³ëüíèé
Ñïåö³àëüíî-äîçâ³ëüíèé
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Якщо вважати, що правове регулювання – це врегулюван
ня нормами права певних суспільних відносин, то предметом
правового регулювання є те, що регулює право (трудове право ре
гулює трудові відносини). Як правило, право регулює певну сфе
ру суспільних відносин.
Предмет правового регулювання – це певні групи суспіль
них відносин, що входять у сферу правового регулювання.
До них відносять:
1) відносини людей щодо обміну цінностями;
2) відносини щодо владного управління суспільством;
3) відносини щодо забезпечення правопорядку;
4) інші правовідносини.
Якщо предмет правового регулювання відповідає на запитан
ня, що саме регулює право, то метод правового регулювання вже
запитує інакше: як право регулює суспільні відносини.
Метод правового регулювання – сукупність юридичних спо
собів, прийомів впливу права на суспільні відносини, обумовлені
їх характером.
У зв’язку з тим що для кожної галузі права характерний свій
метод або поєднання методів правового регулювання, у теорії дер
жави і права розрізняють два методи правового регулювання –
імперативний і диспозитивний.
Імперативний метод – метод централізованого регулюван
ня, що базується на відносинах субординації між учасниками
суспільних відносин. Зазначений метод використовується в га
лузях публічного права (конституційне, адміністративне, кри
мінальне право).
Диспозитивний метод – метод децентралізованого регулю
вання, що будується на координації мети й інтересів сторін у
суспільних відносинах. Зазначений метод використовується в га
лузях приватного права (цивільне, сімейне, трудове право).
Складовими методів правового регулювання є способи пра
вового регулювання.
Способи правового регулювання – це шляхи юридичного
впливу, що виражаються в юридичних нормах та інших елемен
тах правової системи.
Способи правового регулювання визначаються характером
припису, зафіксованого в нормі права, способом впливу на пове
дінку людей. У юриспруденції, як правило, виділяють три спо
соби правового впливу: заборона, дозвіл, зобов’язання.
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Заборона – юридична необхідність утримуватися від певної
поведінки. Приклади заборони викладаються в Особливій час
тині Кримінального кодексу України.
Зобов’язання – юридично закріплена необхідність певної пове
дінки в тих чи інших умовах та обставинах. Наприклад, ч. 1 ст. 662
Цивільного кодексу України передбачає: “Продавець зобов’язаний
передати покупцеві товар, визначений договором купівліпродажу”1.
Дозвіл – надання суб’єкту права на здійснення певних дій.
Прикладом здійснення правового регулювання за допомогою
цього способу є норма, що міститься в ч. ІІІ ст. 27 Конституції
України: “Кожен має право захищати своє життя і здоров’я,
життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань”2.
Своєрідним факультативним способом правового регулюван
ня є рекомендування, тобто своєрідна “порада” держави, що і як
слід робити.
Застосування того чи іншого способу правового регулювання
залежить від типу правового регулювання.
Тип правового регулювання – це особливий порядок право
вого регулювання, що виражається в певному поєднанні спосо
бів і створює стан більшого чи меншого сприяння для задоволен
ня інтересів суб’єктів права.
Залежно від спрямованості та характеру правового впливу,
які обумовлені домінуванням конкретного способу правового ре
гулювання (дозвіл або заборона), розрізняють два типи правово
го регулювання – загальнодозвільний і спеціальнодозвільний.
Загальнодозвільний тип правового регулювання ґрунтується
на формулі “Дозволено все, що не заборонено”, тобто суб’єкт може
здійснювати будьякі дії, що не входять до категорії забороне
них. Цей тип правового регулювання стимулює ініціативу та
самостійність суб’єктів права у вирішенні актуальних для них
питань. Так, у цивільному праві суб’єкт може укладати будьякі
угоди, не заборонені законом.
Спеціально%дозвільний тип правового регулювання виходить
від зворотного: “заборонено все, що не дозволено”. Це означає,
що суб’єкт може робити лише ті дії, які прямо дозволені зако
ном. При цьому для здійснення цих дій необхідний дозвіл
1

Цивільний кодекс України : станом на 16 січня 2003 р. – Х. : Одіссей, 2003. –
С. 207.
2
Конституція України від 28 червня 1996 року : станом на 1 січня 2006 р. – Х. :
ІГВІНІ, 2006. – С. 10.
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компетентного державного органу. Цей тип правового регулю
вання характерний для тих галузей права, які пов’язані з дер
жавним управлінням (наприклад, адміністративне право).
Правовий режим. Різні сфери суспільних відносин потребу
ють різного поєднання способів, методів і типів правового регу
лювання. Саме для цього в юриспруденцію було введено поняття
“правовий режим”.
Правовий режим – це сукупність способів, методів і типів
правового регулювання, які характеризують особливості й ха
рактер правового впливу та складаються всередині кожної га
лузі права.
Для задоволення інтересів суб’єктів права правовий режим
створює бажаний соціальний стан і конкретний ступінь сприят
ливості або несприятливості.
Для правових режимів характерні такі ознаки:
1) вони встановлюються в законодавстві й забезпечуються дер
жавою;
2) мають на меті специфічним чином регламентувати конкретні
сфери суспільних відносин, виділяючи в часових і просторо
вих межах ті чи інші суб’єкти й об’єкти права;
3) становлять собою особливий порядок правового регулюван
ня, який складається з юридичних засобів і характеризуєть
ся їх певним поєднанням;
4) для задоволення інтересів окремих суб’єктів створюють кон
кретний ступінь сприятливості чи несприятливості.
Правові режими надають адекватності та еластичності юри
дичній формі, дозволяючи їй більш чітко виявляти відмінності
неоднорідних соціальних зв’язків, точніше зреагувати та врахо
вувати особливості різних суб’єктів та об’єктів, часові та просто
рові чинники, що входять до сфери дії права.
При цьому своєрідність правових режимів спостерігається як
усередині кожної галузі права, так і в усій правовій системі в ці
лому. Правовий режим може містити всі методи, способи і типи,
але в різному їх поєднанні, за домінуючої ролі одних і допоміж
ної – інших.
Існує велика кількість різновидів правових режимів. Так,
залежно від предмета правового регулювання вони можуть
бути конституційними, адміністративними, земельними тощо,
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за змістом – валютними, митними тощо. Залежно від суб’єктів,
щодо яких правовий режим установлюється, вони можуть бути
режимом біженців, вимушених переселенців, осіб без громадян
ства тощо.
Щодо питання про класифікацію правових режимів, то існує
принаймні п’ять підстав.
Так, за юридичною природою режими можуть бути матеріаль
ними і процесуальними; залежно від функцій права – режими особ
ливого регулювання і режими особливої охорони; за формою ви%
раження – законні та договірні; за рівнем нормативних актів –
загальнонаціональні, регіональні, муніципальні й локальні; за
сферою використання – загальнодержавні та міждержавні.
Прикладами правових режимів є режими територіальних вод,
надзвичайного стану, найбільшого сприяння, протекціонізму тощо.
Режим територіальних вод – це особливий режим, який за
кріплює суверенне право держави на морські води, що знаходяться
біля сухопутних кордонів держави, та внутрішні води держави.
Режим територіальних вод закріплюється в Міжнародній
конвенції 1958 року про територіальне море та про прилеглу зону,
а також у національному законодавстві. Максимальні територі
альні води розташовані на відстані 12 кілометрів від сухопутних
кордонів держави.
Режим надзвичайного стану – це особливий режим діяль
ності органів державної влади і управління, установ і організа
цій, який допускає встановлення спеціальним законом обмежень
прав і свобод громадян, правоздатності юридичних осіб, а також
покладення на них додаткових обов’язків.
Режим надзвичайного стану, як правило, запроваджується
при спробі захоплення державної влади шляхом насильства, у
разі масових порушень правопорядку, що становлять загрозу
життю і здоров’ю громадян, виникнення внутрішніх збройних
конфліктів, у разі стихійного лиха, аварій і техногенних ката
строф, епідемій тощо.
Режим найбільшого сприяння – це особливий режим у між
народних (як правило, економічних і торговельних) відносинах,
згідно з яким кожна з держав, що домовляється, зобов’язується
надати іншій стороні, її фізичним та юридичним особам таких
самих прав та пільг, яких вона надає будьякій третій державі.
Як правило, режим найбільшого сприяння стосується мит
них пільг, податків та інших зборів, переліку дозволених для
експорту та імпорту товарів тощо.

458

×ÀÑÒÈÍÀ ²²². ÒÅÎÐ²ß ÏÐÀÂÀ

Протекціонізм – це особливий режим, що має на меті захи
стити національний внутрішній ринок від іноземної конкуренції
шляхом введення високого мита на товари, що ввозяться в краї
ну, обмеження або повної заборони ввезення певних товарів, а
також інших заходів.
Протекціонізм забезпечує зміцнення національного товаро
виробника. Режим протекціонізму полягає в створенні штучних
бар’єрів на шляху іноземних виробників певної продукції, щоб
зміцнити національних.
Режим найбільшого сприяння, навпаки, полягає в штучно
му заохоченні іноземних виробників певної продукції, щоб на
ситити нею національний ринок.
Наприклад, в Україні сьогодні мало високоякісних комп’ю
терів національного виробництва, хоча певні зразки і є. Режим
протекціонізму полягає в тому, щоб поставити митні, податкові
та інші бар’єри на шляху іноземних комп’ютерів. Режим же най
більшого сприяння полягає в усуненні чи суттєвому зменшенні
зазначених бар’єрів. Перше зміцнить виробника національних
комп’ютерів, адже йому не доведеться конкурувати з високоякіс
ною іноземною продукцією і національні комп’ютери будуть куп
ляти, що зумовить пожвавлення торгівлі в цій сфері та її краще
фінансування. Друге ж дозволить швидко “наповнити” ринок
комп’ютерами.
Стадії правового регулювання. Правове регулювання стано
вить собою процес, розтягнутий у часі. Його початком є усвідом
лення необхідності і можливості регламентації взаємодії суб’єк
тів норми права. У зв’язку з цим для кращого розуміння місця
та ролі кожного елемента правового впливу процес правового
регулювання умовно можна поділити на певні стадії.
Стадіями правового регулювання є: видання норми права, ви
никнення суб’єктивних прав і юридичних обов’язків, реалізація
суб’єктивних прав і юридичних обов’язків.
Видання норми права – регламентація суспільних відносин.
На цій стадії внесені в правову систему норми регламентують
поведінку учасників суспільних відносин шляхом установлення
їхнього правового статусу. На першій стадії здійснюється загаль
ний, неіндивідуалізований вплив права. Норми права при цьому
орієнтують учасників правовідносин на досягнення поставлених
ними цілей, попереджають про настання як негативних, так і по
зитивних наслідків поведінки людей у сфері правового регулюван
ня. При цьому норми права немов прогнозують перешкоди, які
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виникають на шляху задоволення правових інтересів членів
суспільства, і вказують на можливі шляхи їх подолання.
Виникнення суб’єктивних прав і юридичних обов’язків.
На цій стадії відбуваються індивідуалізація і конкретизація
прав та обов’язків. Після настання обставин, які передбачають
ся певними юридичними фактами, виникають індивідуалізо
вані відносини, учасники яких отримують суб’єктивні права і
юридичні обов’язки. Саме на цій стадії учасники суспільних
відносин наділяються способами поведінки, які випливають
як із норм права, так і з умов конкретної правової ситуації,
тобто саме на цій стадії здійснюється індивідуалізація їхніх
прав і обов’язків. Можна сказати, що друга стадія – це стадія
активної роботи такого елемента механізму правового регулю
вання, як правовідносини.
Реалізація суб’єктивних прав і юридичних обов’язків. Ця
стадія характеризується втіленням у життя тих прав і обов’яз
ків конкретних суб’єктів, які в них з’являються в умовах пев
них правовідносин. Стадія реалізації прав і обов’язків може
охоплювати досить тривалий період, наприклад, тривалі право
відносини (шлюбносімейні чи трудові правовідносини). На цій
стадії здійснюється захист порушених прав та законних інтере
сів суб’єктів, усуваються перепони на шляху їх досягнення.
Прикладом стадій реалізації права є реалізація норм Консти
туції РФ 1993 року. Так, у 1993 році на референдумі в РФ була
затверджена Конституція. Нею регламентовані суспільні відно
сини в нових умовах побудови демократичної правової держави
в РФ. Це – перша стадія. У результаті цього виникла низка прав
та обов’язків у громадян Росії (наприклад, ст. 59 п. 3 проголошує
право громадян РФ на альтернативну цивільну службу). Це – дру
га стадія. Відповідно до цієї статті громадяни Росії сьогодні на
магаються реалізувати своє право на альтернативну цивільну
службу. Це – третя стадія.
Механізм правового регулювання
Механізм правового регулювання – це система організова
них найбільш послідовним способом правових засобів, за до
помогою яких здійснюється правове регулювання.
Поняття механізму правового регулювання дозволяє систе
матизувати правові засоби, за допомогою яких можна здійсню
вати правовий вплив на суспільні відносини, визначити роль і
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місце того чи іншого правового засобу в правовому житті
суспільства.
Основні ознаки механізму правового регулювання:
1) є складовою механізму соціального регулювання. Його пра
вова діяльність супроводжується етичним, економічним,
політичним та іншими видами механізму соціального регу
лювання, поєднується з ними;
2) будучи досить широкою за обсягом категорією, він об’єднує
всі явища правової дійсності:
 засоби (норми права, суб’єктивні права та юридичні обо
в’язки, рішення судів тощо, об’єктивовані в правових
актах);
 способи (дозволи, зобов’язання, заборони);
 форми (використання, виконання, дотримання, засто
сування);
3) становить собою систему правових засобів, способів і форм,
що взаємопов’язані та взаємодіють між собою. Кожна части
на механізму правового регулювання знаходиться на своєму
місці (як своєрідний часовий механізм), виконуючи при цьо
му специфічні функції. Якість останніх впливає на роботу
інших частин і на результат функціонування механізму в ці
лому;
4) є динамічною складовою правової системи суспільства. Його
рух виявляється у вищезазначених стадіях, яким відпові
дає вже свій механізм дії. Як і правова система суспільства,
механізм правового регулювання становить собою цілісність
правової дійсності, визначається закономірностями ево
люції суспільства, рівнем розвитку економіки, культури
тощо. Його призначення полягає в приведенні в дію необ
хідних елементів правової системи. І саме від механізму за
лежать ефективність правового регулювання, відповідність
поведінки учасників суспільних відносин приписам норм
права, їх рух до задоволення своїх законних інтересів;
5) результатом його діяльності є встановлення правопорядку в
суспільстві.
Складовими частинами механізму правового регулювання,
його елементами є: норма права, юридичний факт, правовідно
сини, акти реалізації права, акти застосування права, акти офі
ційного тлумачення, нормативноправові акти та інші правові за
соби.

Ãëàâà 23. Ïðàâîòâîð÷³ñòü ³ ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ

461

§ 5. Ïðàâîâ³ çàñîáè
Загальна характеристика правових засобів. Функціональний
бік правової системи досліджується за допомогою правових за
собів.
Правові засоби – це правові явища, виражені в інструмен
тах (настановах) і діяннях (технологіях), за допомогою яких
задовольняються інтереси суб’єктів права, забезпечується до
сягнення соціально корисних цілей.
Ці цілі можуть бути різноманітними, але, зрештою, вони всі
зводяться до справедливого впорядкування суспільних відносин.
Саме правовими засобами є норми права, акти правозастосуван
ня, юридичні факти, договори, суб’єктивні права і юридичні обо
в’язки, заборони, пільги тощо.
Ознаки правових засобів:
1) є узагальнювальними юридичними способами забезпечення
інтересів суб’єктів права, досягнення поставлених цілей;
2) відображають інформаційноенергетичні якості та ресурси
права, що надає їм особливої юридичної чинності, спрямова
ної на те, щоб подолати перешкоди, які виникають на шля
ху задоволення інтересів учасників правовідносин;
3) певним чином поєднуючись, вони є основними елементами
дії права, механізму правового регулювання, правових ре
жимів (тобто функціонального боку права);
4) призводять до юридичних наслідків, конкретних результа
тів, того чи іншого ступеня ефективності або дефективності
правового регулювання;
5) забезпечуються державою.
Щодо класифікації правових засобів, то їх можна поділи
ти за різними ознаками (див. табл. 23.3). Так, за галузевою
належністю правові засоби можуть бути конституційними,
цивільними, адміністративними тощо. Прикладом конститу
ційних засобів можуть бути проголошені в Конституції Украї
ни права та свободи громадян. Прикладами цивільноправо
вих засобів можуть бути санкції за недотримання нотаріаль
ної форми угод. Прикладом адміністративного засобу може
бути штраф за безплатний проїзд у міському транспорті. До
інших правових засобів можна віднести кримінальноюри
дичні, трудові тощо.
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Таблиця 23.3. Класифікація правових засобів
Çà ãàëóçåâîþ
íàëåæí³ñòþ

Êîíñòèòóö³éí³
Öèâ³ëüí³
Àäì³í³ñòðàòèâí³

Ïðàâîâі çàсîбè

Çà õàðàêòåðîì

Ìàòåð³àëüí³
Ïðîöåñóàëüí³

Çà ôóíêö³îíàëüíîþ
ðîëëþ

Ðåãóëÿòèâí³

Çà ³íôîðìàö³éíîïñèõîëîã³÷íîþ
ñïðÿìîâàí³ñòþ

Ñòèìóëþâàëüí³

Îõîðîíí³
Îáìåæóâàëüí³

Інша класифікація встановлюється за характером правових
засобів. У цьому разі розрізняють матеріальні та процесуальні
правові засоби. До матеріальних правових засобів належить вста
новлення прав та обов’язків за договором купівліпродажу, що
регламентується ст. 655 Цивільного кодексу України. Процесу
альними правовими засобами є норми, які встановлюють поря
док притягнення особи до кримінальної відповідальності.
Досить цікавою є класифікація правових засобів за їх функ%
ціональною роллю. У цьому разі вони можуть бути регулятивни
ми та охоронними. Так, норми цивільного права, як правило,
належать до регулятивних правових засобів, а норми криміналь
ного права – до охоронних.
Однак найбільш цікавою є класифікація правових засобів за
їх інформаційно%психологічною спрямованістю, тобто за тим,
чиїм інтересам надається перевага. У цьому разі правові засоби
можуть бути стимулювальними або обмежувальними.
Правові стимули
Правовий стимул – це правове спонукання до законослухня
них дій, яким одночасно задовольняються інтереси суб’єкта.
Загальними ознаками реалізації правових стимулів є такі:
 вони пов’язані зі сприятливими умовами для реалізації влас
них інтересів суб’єкта внаслідок того, що виражаються в обі
цянці або надати певні цінності, або ж відмінити чи знизити
ступінь позбавлення цінностей (наприклад, відміна або зни
ження покарання може бути стимулом);
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повідомляють про розширення обсягу можливостей, свобо
ди внаслідок того, що формами прояву правових стимулів є
суб’єктивні права, законні інтереси, пільги та відзнаки;
визначають собою позитивну правову мотивацію;
припускають підвищення позитивної активності;
спрямовані на впорядковані зміни суспільних відносин, ви
конують функцію розвитку соціальних зв’язків.

Правові стимули можуть класифікуватися за багатьма під
ставами (табл. 23.4). Так, за галузевою належністю вони можуть
бути конституційними, цивільними, екологічними тощо, залеж%
но від обсягу – основними (суб’єктивне право), частковими (за
конний інтерес) і додатковими (пільга). Досить цікавим є поділ
правових стимулів за часом дії. У цьому разі вони можуть бути
постійними (таким стимулом є проголошене ст. 316 і 317 Цивіль
ного кодексу України право власності на майно) і тимчасовими
(таким стимулом є разова премія). Однією з найпоширеніших
класифікацій визнається поділ правових стимулів за їх змістом
на матеріальноправові та моральноправові. Прикладами мате
ріальноправових стимулів є зарплата, премія, нагородження
цінним подарунком тощо; прикладами моральноправових –
подяка, нагородження почесною грамотою, оголошення людиною
року тощо.
Таблиця 23.4. Класифікація правових стимулів
Êîíñòèòóö³éí³
Çà ãàëóçåâîþ íàëåæí³ñòþ

Öèâ³ëüí³
Åêîëîã³÷í³
Îñíîâí³

Çàëåæíî â³ä îáñÿãó

×àñòêîâ³
Äîäàòêîâ³

Ïðàâîâі
сòèмуëè

Çà ÷àñîì ä³¿
Çà çì³ñòîì

Ïîñò³éí³
Òèì÷àñîâ³
Ìàòåð³àëüíî-ïðàâîâ³
Ìîðàëüíî-ïðàâîâ³
Þðèäè÷íèé ôàêò-ñòèìóë
Ñóá’ºêòèâíå ïðàâî

Çà åëåìåíòîì ñòðóêòóðè íîðìè ïðàâà

Çàêîííèé ³íòåðåñ
Ï³ëüãà
Çàîõî÷åííÿ
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Проте з погляду теорії держави і права найцікавішою є кла
сифікація за елементом структури норми права. Розрізняють
юридичний фактстимул, суб’єктивне право, законний інтерес,
пільгу і заохочення.
За структурою норми права юридичний фактстимул є гіпо
тезою.
У своїй діяльності люди враховують, що бажані чи небажані
для них правові наслідки обумовлені певними юридичними фак
тами. Тому в одних випадках вони прагнуть до виникнення юри
дичних фактів, а в інших, навпаки, перешкоджають їх появі.
Так, згідно зі ст. 12 Закону України “Про пенсійне забезпечен
ня” № 1788ХІІ від 5 листопада 1991 р. для отримання пенсії за
віком на загальних засадах чоловік не лише повинен досягти
60 років, а й пропрацювати не менше 25 років.
Унаслідок цього чоловік, який прагне отримати пенсію за
віком, змушений узгоджувати свою поведінку із закріпленими
в нормі юридичними фактами, насамперед ураховувати необ
хідність накопичення відповідного стажу. Отже, юридичний
факт стимулює певну поведінку, виступаючи у ролі фактусти
мулу.
Законний інтерес – це правовий дозвіл, у якому відсутні вка
зівки діяти в чітко зафіксований у законі спосіб і вимагати від
повідної поведінки від інших осіб. На відміну від суб’єктивного
права законному інтересу не відповідає юридичний обов’язок ко
нтрагента.
Правова пільга – правомірне полегшення стану суб’єкта, що
дозволяє йому повніше задовольнити власні інтереси і виража
ється як у наданні додаткових особливих прав (переваг), так і в
звільненні від обов’язків.
Суб’єктивне право, законний інтерес і пільга виражають мож
ливість діяти і внаслідок цього є диспозицією.
Щодо заохочення, то воно є санкцією.
Правове заохочення – це форма і міра юридичного схвален
ня добровільної заслуженої дії, у результаті чого суб’єкт винаго
роджується, для нього настають сприятливі наслідки.
Правові обмеження
Правове обмеження – це правове стримування протизакон
ної акції, що створює умови для охорони й захисту інтересів
контрсуб’єкта і суспільних інтересів.
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Загальними ознаками правових обмежень є такі:
 вони пов’язані з несприятливими умовами (загроза чи поз
бавлення певних цінностей) для реалізації власних інтере
сів суб’єкта, адже спрямовані на їх стримування й одночас
но на задоволення зацікавленості протилежної сторони та су
спільства в охороні та захисті;
 інформують про зменшення обсягу можливостей та свободи,
а отже, і прав особи, що досягається за допомогою обов’яз
ків, заборон, покарань тощо;
 становлять собою негативну правову мотивацію;
 передбачають зниження негативної активності;
 спрямовані на захист суспільних інтересів, виконують функ
цію їх охорони.
Правові обмеження, як і правові стимули, є досить різнома
нітними (табл. 23.5). Їх класифікації дещо подібні, адже у про
цесі правового впливу вони взаємодоповнюють одне одного.
Так, за галузевою належністю вони можуть бути конститу
ційними (наприклад, конституційний обов’язок охороняти при
роду), цивільними (наприклад, обов’язок сплатити гроші за то
вар за договором купівліпродажу), екологічними (прикладом
може бути заборона полювати в заповідниках) тощо. За обсягом
правові обмеження можуть бути повними та частковими. Прик
ладами повних обмежень може бути позбавлення дієздатності
Таблиця 23.5. Класифікація правових обмежень
Çà ãàëóçåâîþ
íàëåæí³ñòþ
Çà îáñÿãîì

Ïðàâîâі
îбмåжåííя

Çà ÷àñîì ä³¿
Çà çì³ñòîì

Êîíñòèòóö³éí³
Öèâ³ëüí³
Åêîëîã³÷í³
Ïîâí³
×àñòêîâ³
Ïîñò³éí³
Òèì÷àñîâ³
Ìàòåð³àëüíî-ïðàâîâ³
Ìîðàëüíî-ïðàâîâ³
Þðèäè÷íèé ôàêò-îáìåæåííÿ

Þðèäè÷íèé îáîâ’ÿçîê
Çà åëåìåíòîì
ñòðóêòóðè íîðìè ïðàâà Çàáîðîíà
Çóïèíåííÿ
Ïîêàðàííÿ

466

×ÀÑÒÈÍÀ ²²². ÒÅÎÐ²ß ÏÐÀÂÀ

психічно хворих осіб, а часткових – обмеження дієздатності осіб,
які зловживають алкогольними напоями. За часом дії правові
обмеження є постійними і тимчасовими. Як приклад можна на
вести постійні виборчі обмеження, що встановлюються законом,
або тимчасові обмеження, які встановлюються на період надзви
чайного стану. Досить цікавим є поділ правових обмежень за
змістом на матеріальноправові й моральноправові. Прикладом
матеріальноправового обмеження може бути позбавлення
премії, а прикладом моральноправового – догана.
Однак так само, як і правові стимули, найбільший інтерес для
теорії держави і права становить класифікація правових обме
жень за елементом структури норми права. У цьому разі розріз
няють юридичний фактобмеження, юридичний обов’язок, забо
рону й зупинення, покарання.
За структурою норми права юридичний фактобмеження є
гіпотезою.
Фактамиобмеженнями визнаються ті стримуючі обставини,
які встановлені в гіпотезі норми права. Зокрема, згідно зі ст. 26
Сімейного кодексу України факт знаходження в одних правовід
носинах (споріднення) перешкоджає виникненню інших відно
син (шлюбних).
Зупинення – це тимчасові й конкретні заборони на викорис
тання посадовими особами, підприємствами, установами, орга
нізаціями своїх функціональних обов’язків. Так, згідно з ч. 2
ст. 291 Кодексу України про адміністративні правопорушення
(“Зупинення виконання постанови в зв’язку з поданням скарги
або принесенням протесту”) “принесення прокурором протесту
зупиняє виконання постанови до розгляду протесту”1.
Зупинення лише тимчасово припиняє правопорушення, стри
муючи настання суспільношкідливих наслідків.
Юридичний обов’язок, заборона і зупинення виражають не
обхідність діяти і внаслідок цього є диспозицією.
Наступним елементом у структурі правової норми є санкція,
яка встановлює різні покарання.
Правове покарання – це форма і міра юридичного осуду вин
ної, протиправної поведінки, у результаті якої суб’єкт у чомусь
обов’язково обмежується, чогось позбавляється.

1
Кодекс про адміністративні порушення : станом на 7 грудня 1984 року / Верхов
на Рада УРСР. – Офіц. вид. // ВВР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.
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Ðåàë³çàö³ÿ ³ òëóìà÷åííÿ ïðàâà
Тлумачення права  Реалізація і застосування права  Юридичні колізії
та способи їх розв’язання

§ 1. Òëóìà÷åííÿ ïðàâà
Поняття і види тлумачення
Тлумачення права – це інтелектуальновольова діяльність зі
встановлення справжнього змісту правових актів з метою їх
реалізації й удосконалення.
Мета тлумачення полягає в тому, щоб з’ясувати точний
зміст юридичних правил, правових розпоряджень, що містять
ся в нормативноправових актах.
Об’єктами тлумачення є юридичні нормативні акти як
письмові актидокументи, що містять норму права.
Процес тлумачення складається з двох стадій – з’ясування
і роз’яснення. Тлумачення як інтелектуальнорозумовий процес,
спрямований на пізнання юридичної норми, називається з’ясу#
ванням. З’ясування – тлумачення для себе. У тому разі, якщо
суб’єкт тлумачення в тій чи іншій формі виражає результати з’я
сування для інших осіб, має місце роз’яснення.
Існують різні класифікації тлумачення (див. табл. 24.1).
Тлумачення за суб’єктами може бути офіційним і неофіцій
ним. У свою чергу, офіційне тлумачення може бути легальним,
автентичним і правозастосовчим.
Легальне тлумачення – це тлумачення вищих судових ор
ганів. В Україні такими органами є Конституційний Суд та Вер
ховний Суд України. Згідно зі ст. 147 ч. 2 Конституційний Суд
України дає офіційне тлумачення Конституції України та за
конів України. Щодо Верховного Суду України, то він дає ке
рівні роз’яснення стосовно законодавства. Таким чином, тлу
мачення Конституційного Суду та Верховного Суду України є
легальним.
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Автентичне тлумачення – це тлумачення органу, що ви
дав акт. Автентичне тлумачення можуть давати Верховна Рада
України, Президент України та інші правотворчі органи.
Правозастосувальне тлумачення – це тлумачення право
застосовчих органів. Суди загальної юрисдикції під час другої
стадії правозастосування, тобто формування юридичної основи
справи, здійснюють такі правозастосовчі дії: вибір юридичної
норми, що підлягає застосуванню; перевірка дійсності норми і її
дія в часі, у просторі і за колом осіб; перевірка правильності
тексту нормативноправового акта; з’ясування змісту норми пра
ва за допомогою певних способів тлумачення.
Неофіційне тлумачення пов’язане з тим, що будьхто може
тлумачити закон. Відмінність між цим тлумаченням та офіцій
ним полягає в тому, що неофіційне тлумачення не має юридич
ної сили. Неофіційне тлумачення може бути буденним, профе
сійним і доктринальним.
Буденне тлумачення – це тлумачення, яким займається будь
який суб’єкт права.
Професійне тлумачення дають фахівціюристи.
Доктринальне тлумачення здійснюється вченимиюриста
ми. У ст. 1 Конституції України зазначено, що Україна є суве
ренною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою
державою. Сьогодні зрозуміло, що таке суверенітет та незалеж
ність, більшменш зрозуміло, що таке демократична та правова
держава. Сьогодні вченіюристи України, узагальнюючи різні
доктрини, досвід інших країн, їхнього законодавства, що стосу
ється піклування держави про людину, розробляють цілісну кон
цепцію соціальної держави. Це і є доктринальне тлумачення.
Якщо ж порівняти буденне тлумачення з професійним на при
кладах термінів “юридична особа” та “фізична особа” у поло
женні: “право власності на землю належить фізичним та юриди
чним особам, а також державі”, то виявиться таке: у межах бу
денного тлумачення поняття юридичної та фізичної особи для
більшості громадян поєднуються з освітою. Так, більшість ви
знає юридичною особу з юридичною освітою, і фізичною – особу,
яка має фізичну (фізкультура) чи фізикоматематичну освіту. У
зазначеному прикладі суб’єкт буденного тлумачення буде вважа
ти, що правом власності на землю володіють лише юристи та фі
зики (або спортсмени), а також органи держави. У межах же про
фесійного тлумачення, ті, хто має юридичну освіту, не будуть
вважати, що фізична особа – це фізик чи спортсмен, а юридична
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особа – це юрист. Тому в зазначеному прикладі вони наведуть
вдале тлумачення: право власності на землю мають фізичні осо
би (люди), юридичні особи (підприємства, установи, організації)
та держава в особі її органів.
За сферою дії тлумачення може бути нормативним і казуальним.
При нормативному тлумаченні дається офіційне роз’яснен
ня норми в цілому безвідносно її реалізації. Такими можуть буди
керівні роз’яснення пленуму Верховного Суду України.
У разі казуального тлумачення – норма інтерпретується щодо
конкретного випадку. Як правило, казуальне тлумачення – це тлу
мачення конкретного випадку (казусу). Таким може бути право
застосувальне тлумачення.
Щодо тлумачення за обсягом, тобто з’ясування співвідношен
ня між дійсним змістом норми та її текстуальним вираженням, то
розрізняються такі види тлумачення, як буквальне (чи адекват
не), розширювальне й обмежувальне.

Таблиця 24.1. Класифікація видів тлумачення
Ïіäсòàâà
êëàсèфіêàці¿

Âèä

Ïіäâèä
Ëåãàëüíå

Îô³ö³éíå

Àâòåíòè÷íå
Ïðàâîçàñòîñóâàëüíå

Çà ñóá’ºêòàìè

Áóäåííå
Íåîô³ö³éíå

Ïðîôåñ³éíå
Äîêòðèíàëüíå

Çà ñôåðîþ ä³é
Âèä
òëумàчåííя

Íîðìàòèâíå
Êàçóàëüíå
Áóêâàëüíå

Çà îáñÿãîì

Ðîçøèðþâàëüíå
Îáìåæóâàëüíå
Ãðàìàòè÷íå
Ëîã³÷íå
Ñèñòåìàòè÷íå

Çà ñïîñîáàìè

Ñïåö³àëüíî-þðèäè÷íå
²ñòîðèêî-ïîë³òè÷íå
Ö³ëüîâå
Ôóíêö³îíàëüíå
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Буквальне тлумачення означає відповідність словесного ви
разу норми права її дійсному змісту. Наприклад, «вкладниками
банку можуть бути громадяни України, іноземні громадяни й
особи без громадянства».
Розширювальне тлумачення – зміст норми, що тлумачить
ся, виявляється ширшим за її текстуальне вираження. У цьому
разі застосовуються фрази типу: та інше; і так далі; і в інших
випадках, передбачених законодавством тощо.
Обмежувальне тлумачення – зміст норми права виявляєть
ся вужчим за її текстуальне вираження. Прикладом може бути
російський федеральний закон від 26 вересня 1997 року «Про сво
боду совісті і про релігійні об’єднання», який обмежено тлума
чить конституційну свободу совісті.
Розширювальне та обмежувальне тлумачення – результат
недосконалості законодавства.
Способи (прийоми) тлумачення. Під способами тлумачення
розуміють сукупність прийомів і засобів, використовуваних для
встановлення змісту норми права.
Основними способами тлумачення є граматичний, логічний,
систематичний, спеціальноюридичний, історикополітичний,
цільовий і функціональний.
Граматичний спосіб – це сукупність спеціальних прийомів,
спрямованих на з’ясування тексту на основі даних філології, правил
мови. Пам’ятаєте дитячий мультфільм про країну знань, коли голов
ного героя змусили правильно поставити кому в реченні “Покаран
ня заборонити помилування”. Від коми залежало його життя, адже
якщо кому поставити після слова “покарання”, то милувати не мож
на: “покарання, заборонити помилування”. У той самий час якщо
кому поставити після слова “заборонити”, то речення звучить так:
“покарання заборонити, помилування”. Це і є граматичний спосіб
тлумачення, який з’ясовує зміст тексту на основі правил мови.
Логічний спосіб – це сукупність спеціальних прийомів, що
базуються на безпосередньому використанні законів і правил
формальної логіки.
Ïðèêëàä 24.1
Ï. 7 ñò. 28 Çàêîíó ÐÔ “Ïðî â³éñüêîâèé îáîâ’ÿçîê òà â³éñüêîâó ñëóæáó”
ïðî ìîæëèâ³ñòü îñêàðæåííÿ ä³é ïðèçîâíî¿ êîì³ñ³¿ â Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿
Ð³øåííÿ ïðèçîâíî¿ êîì³ñ³¿ ìîæå áóòè îñêàðæåíå ãðîìàäÿíèíîì ó âñòàíîâëåíèé çàêîíîäàâñòâîì Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ òåðì³í ç äíÿ îòðèìàííÿ
ãðîìàäÿíèíîì êîï³¿ çàçíà÷åíîãî ð³øåííÿ â ïðèçîâíó êîì³ñ³þ â³äïîâ³äíîãî
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ñóá’ºêòà Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ àáî â ñóä, à ð³øåííÿ â³éñüêîâîãî êîì³ñàðà –
â³éñüêîâîìó êîì³ñàðó â³äïîâ³äíîãî ñóá’ºêòà Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ àáî â ñóä.
Ñêàðãà ãðîìàäÿíèíà ïîâèííà áóòè ðîçãëÿíóòà â ï’ÿòèäåííèé òåðì³í â³ä äíÿ
¿¿ îòðèìàííÿ ïðèçîâíîþ êîì³ñ³ºþ â³äïîâ³äíîãî ñóá’ºêòà Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿
àáî â³éñüêîâèì êîì³ñàðîì â³äïîâ³äíîãî ñóá’ºêòà Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿. Ó
öüîìó âèïàäêó âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ïðèçîâíî¿ êîì³ñ³¿ àáî â³éñüêîâîãî êîì³ñàðà ïðèçóïèíÿºòüñÿ äî âèíåñåííÿ ð³øåííÿ ïðèçîâíî¿ êîì³ñ³¿ â³äïîâ³äíîãî
ñóá’ºêòà Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, â³éñüêîâèì êîì³ñàðîì â³äïîâ³äíîãî ñóá’ºêòà
Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ àáî íàáóòòÿ ð³øåííÿì çàêîííî¿ ñèëè ñóäó.
Äæåðåëî: Î âîèíñêîé îáÿçàííîñòè è âîåííîé ñëóæáå. Ôåäåðàëüíûé
çàêîí ¹ 53-ÔÇ îò 28 ìàðòà 1998 ãîäà // Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. – 1998. – ¹ 13. – Ñò. 1475.

Як бачимо, у наведеному прикладі законодавством РФ перед
бачено оскарження рішень районного військкомату у вищий
військкомат або в суд. Проте це “або” передбачає певну альтер
нативу: вищий військкомат або суд, тобто з позицій формальної
логіки (і з позицій тільки цієї статті) звернення до військкомату
означає неможливість звернення до суду і навпаки.
Систематичний спосіб становить собою сукупність спеці
альних прийомів, обумовлених системністю права і законодав
ства та спрямованих на аналіз системних зв’язків нормативного
положення, яке тлумачиться, з іншими елементами системи пра
ва і системи законодавства. У кримінальному законодавстві є роз
діли, присвячені посяганням на право власності. У той самий час
у цьому законодавстві немає поняття власності. Тому система
тичний спосіб тлумачення дозволяє поєднати цивільне право (в
цивільному законодавстві право власності означає право володі
ти, користуватися і розпоряджатися майном) з кримінальним і
з’ясувати суть цього злочину.
Спеціально#юридичний спосіб – це сукупність спеціальних
прийомів, які базуються на юридичних знаннях (юридичних по
нять, термінів, юридичних конструкцій, закономірностей пра
вового регулювання, правил юридичної техніки тощо). За допо
могою спеціальноюридичного способу можна тлумачити будь
яку норму права, використовуючи юридичні знання, наприклад,
знання юридичної термінології (що таке посадова особа чи юри
дична особа, що таке право власності тощо).
Історико#політичний спосіб – це сукупність спеціальних при
йомів, спрямованих на аналіз історичної обстановки, соціально
економічних і політичних чинників, що обумовили його видан
ня і справили вплив на волю законодавця.
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Цільовий спосіб ще іноді називають телеологічним (телео
логія – релігійнофілософське вчення про вищі цілі всесвіту,
яким підкоряється його видима історична динаміка). Цей спосіб
означає сукупність спеціальних прийомів, спрямованих на
з’ясування цілей видання нормативноправового акта.
Функціональний спосіб – це сукупність спеціальних прийо
мів, що враховують умови і чинники, за яких реалізується нор
мативноправовий акт.
Ïðèêëàä 24.2
Çàêîí 1 ãðóäíÿ 1934 ðîêó
Âíåñòè íàñòóïí³ çì³íè â ä³þ÷³ êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüí³ êîäåêñè ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê ç ïðèâîäó ðîçñë³äóâàííÿ òà ðîçãëÿäó ñïðàâ ïðî òåðîðèñòè÷í³
îðãàí³çàö³¿ òà òåðîðèñòè÷í³ àêòè ïðîòè ïðàö³âíèê³â ðàäÿíñüêî¿ âëàäè:
1. Ñë³äñòâî ç öèõ ñïðàâ çàê³í÷óâàòè â òåðì³í, ùî íå ïåðåâèùóº äåñÿòè äí³â.
2. Îáâèíóâà÷åííÿ íàäàâàòè îáâèíóâà÷åíèì çà îäíó äîáó äî ðîçãëÿäó
ñïðàâè â ñóä³.
3. Ñïðàâè ñëóõàòè áåç ó÷àñò³ ñòîð³í.
4. Êàñàö³éíîãî îáâèíóâà÷åííÿ âèðîê³â, ÿê ³ ïîäà÷³ êëîïîòàíü ïðî ïîìèëóâàííÿ, íå äîïóñêàòè.
5. Âèðîê äî âèùî¿ ì³ðè âèêîíóâàòè íåãàéíî ï³ñëÿ âèíåñåííÿ âèðîêó.
Äæåðåëî: Ïîñòàíîâà ÖÂÊ ÑÐÑÐ “Ïðî âíåñåííÿ çì³í â ä³þ÷³ êðèì³íàëüíîïðîöåñóàëüí³ êîäåêñè ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê” â³ä 1 ãðóäíÿ 1934 ðîêó // Õðåñòîìàò³ÿ ç ³ñòîð³¿ äåðæàâè ³ ïðàâà Óêðà¿íè : íàâ÷. ïîñ³áíèê /
ðåä. Â. Ä. Ãîí÷àðåíêî. – Ê. : ²í Þðå, 2003. – Ñ. 474–475.

Історикополітичний, цільовий і функціональний спосіб тлума
чення можна прояснити, якщо проаналізувати зазначений закон.
Історикополітичний спосіб тлумачення цього Закону буде
полягати в тому, що ця постанова була прийнята в день вбивства
в Ленінграді С.М. Кірова, тобто в умовах державного та антидер
жавного терору. Історикополітичний спосіб тлумачення дозво
ляє стверджувати, що в умовах становлення тоталітарного режи
му в СРСР він відповідав інтересам правлячої партії і Й.В. Сталі
на для посилення його боротьби з опозицією.
Цільовий спосіб тлумачення дозволяє встановити, що поста
нова 1 грудня 1934 року мала на меті придушення будьякої опо
зиційної діяльності як у країні в цілому, так і в окремих елемен
тах державного апарату, наприклад, в армії.
Функціональний спосіб тлумачення дозволяє з’ясувати ті умо
ви, за яких реалізовувалася ця постанова в період сталінських
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репресій. До речі, саме за цією постановою розглядалася справа
військових на чолі з М.М. Тухачевським 11 червня 1937 р. за
спробу повалити в наркоматі оборони владу члена Політбюро ЦК
КПРС К.Є. Ворошилова.
Використавши різні способи тлумачення, інтерпретатор може
правильно і повно виявити волю законодавця, викладену в тексті
нормативного акта.

§ 2. Ðåàë³çàö³ÿ ³ çàñòîñóâàííÿ ïðàâà
Реалізація права. У теорії держави і права існує два підходи до
проблеми співвідношення понять “реалізація права” та “засто
сування права”. Деякі науковці помилково вважають, що засто
сування права – це особлива форма реалізації права1.
Реалізація права – це здійснення юридично закріплених і
гарантованих державою можливостей, проведення їх у жит
тя в діяльності людей та їх організацій.
Можна сказати, що правова норма реалізується тоді, коли
вона втілюється у фактичній правомірній поведінці суб’єктів.
Суб’єктами реалізації права є ті особи, на яких воно поши
рює свою дію, тобто суб’єкти права. Об’єктом реалізації є систе
ма законодавства, наявний масив нормативноправових актів.
Реалізація права як процес втілення права в життя містить
юридичні механізми реалізації права та форми безпосередньої
реалізації права, коли фактичні життєві відносини набувають
юридичної форми.
Юридичні механізми реалізації права різноманітні, їх зміст
визначається особливостями правової системи тієї чи іншої
країни.
Безпосередня реалізація, тобто здійснення права у фактич
ній поведінці, відбувається в формі дотримання заборон, вико
нання обов’язків і використання суб’єктивного права.
Дотримання заборон. Для здійснення цієї форми досить па
сивного дотримання вже наявних заборон.
1

Див., наприклад: Протасов В. Н. Теория права и государства. Проблемы теории
права и государства: Вопросы и ответы / В. Н. Протасов. – М., 1999. – С. 77. –
(Серия «Подготовка к экзамену»).
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Рис. 24.1. Співвідношення реалізації та застосування права

Виконання обов’язків. Для здійснення цієї форми необхідна
активна поведінка, спрямована на виконання взятих на себе су
б’єктом обов’язків.
Використання суб’єктивного права здійснюється в таких
формах:
 фактичної дії (власник речі використовує її за прямим при
значенням);
 юридичної дії (дарування);
 вимоги до зобов’язаної особи (вимога до боржника поверну
ти борг);
 позову – звернення до компетентного державного органу за
захистом порушеного права (наприклад, до суду).
Проблема методів (способів) реалізації права – це проблема
формування в громадян, посадових осіб і організацій мотивів до
виконання і дотримання юридичних норм.
Існує три основні методи: стимулювання, переконання і
примус.
Стимулювання – метод активного впливу на волю і свідо
мість суб’єкта права за допомогою матеріальних або моральних
факторів з метою змусити його діяти в інтересах панівного суб’
єкта. Як правило, стимулювання буває матеріальним: податкові
пільги, дотації, штрафи тощо. Так, під час “нового курсу” благо
дійність стимулювалася за допомогою податкових пільг. Це
призвело до того, що власники майна не знищували товари, як
це було під час Великої депресії, а передавали це майно на благо
дійні справи.
Переконання – метод активного впливу на волю і свідомість
людини ідейноморальними засобами для формування в нього
певних поглядів і уявлень. Переконання має місце там, де особа,
яка піддається переконанню, внутрішньо погоджується з проти
лежними доводами, тобто коли особа подумки визнає, що опо
нент має рацію.
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Примус – психологічний, матеріальний або фізичний (на
сильницький) вплив на особу з метою змусити її діяти з волі та в
інтересах панівного суб’єкта (загроза застосування державного
насильства).
Застосування права. Якщо вважати застосування права особ
ливою формою реалізації права, то виникає проблема винесення
застосування права за межі форм безпосередньої реалізації пра
ва, адже застосування права може бути як у формі дотримання
заборон, так і у формі виконання обов’язків чи використання
суб’єктивного права. Крім того, на нашу думку, реалізація й за
стосування права відрізняються одне від одного за суб’єктами
реалізації або застосування: право реалізують усі, а застосовують
лише спеціальні органи або посадові особи. Саме тому слід гово
рити про те, що застосування – це не особлива форма реалізації, а,
швидше за все, специфічний різновид реалізації права.
Застосування права – це владна діяльність компетентних
органів і осіб з підготовки та прийняття індивідуального
рішення у юридичній справі на основі юридичних фактів і
конкретних правових норм.
Ознаки застосування права:
1) здійснюються органами або посадовими особами, наділени
ми функціями державної влади. Інакше кажучи, застосуван
ня права здійснюється державними органами чи посадови
ми особами. Так, Президент України (посадова особа) має
право видавати Укази про помилування;
2) має індивідуальний характер. Зазначений Указ Президента
України про помилування має індивідуальний характер, тоб
то милується певний злочинець, наприклад, К., який скоїв
вбивство;
3) спрямоване на встановлення конкретних правових наслід
ків – суб’єктивних прав, обов’язків і відповідальності. Указ
про помилування не звільняє від кримінальної відповідаль
ності, проте звільняє безпосередньо від покарання, тобто від
обов’язку зазнавати певних негативних наслідків особисто
го, майнового чи морального характеру;
4) реалізується в спеціально передбачених процесуальних фор
мах. Існує певна процедура видання зазначеного Указу;
5) завершується винесенням індивідуального юридичного
рішення. Таким рішенням є видання спеціального акта
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застосування права, тобто в нашому прикладі безпосеред
нього Указу Президента України про помилування К.

Застосування права може бути позитивним і юрисдикційним.
Позитивне застосування – це те, що здійснюється не з при
воду правопорушення, а як обов’язкова умова нормальної реалі
зації деяких регулятивних норм. Наприклад, особа звернулася до
органу соціального забезпечення про призначення їй пенсії. По
рядок цього призначення регулюється регулятивними нормами,
що входять до галузі права соціального забезпечення. Призначен
ня пенсії і буде позитивним різновидом застосування права.
Юрисдикційне застосування – застосування санкцій (тобто
охоронних норм) за порушення диспозиції. Прикладом юрисдик
ційного застосування права є притягнення до кримінальної від
повідальності К. за вбивство.
Як складний процес правозастосування розпадається на
кілька стадій, що мають своє проміжне завдання і внаслідок цьо
го порівняну самостійність і завершеність.
Розрізняють три основні стадії застосування права: встанов
лення фактичних обставин справи, формування юридичної
основи справи і вирішення справи.
Перша стадія проходить як процес доведення наявності або
відсутності юридично значущих обставин (складовий предмет
доведення) за допомогою фактівдоказів.
Формування юридичної основи справи містить такі правоза%
стосувальні дії:
1) вибір юридичної норми, що підлягає застосуванню;
2) «вища критика» – перевірка дійсності норми і її дія в часі, у
просторі й за колом осіб;
3) “нижча критика” – перевірка правильності тексту норматив
ноправового акта. Іноді буває так, що нормативноправовий
акт змінюється. Тому необхідною є “нижча критика”, тобто
перевірка правильності тексту нормативноправового акта.
Текст цього акта аналізується за останньою редакцією зі змі
нами та доповненнями. Особливо обережно через можливі
помилки, перекручування слід ставитися до норм, розміще
них у різних збірниках чи коментарях. Тому слід користу
ватися офіційними виданнями;
4) з’ясування змісту норми права за допомогою тлумачення. Тут
маються на увазі способи тлумачення.
Вирішення справи – процес, що може бути розглянутий і як
формальнологічний, і як творчий, і як державновладний.
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Розглянемо процес застосування права на прикладі.
Ãðîìàäÿíèí Æ. 11 ãðóäíÿ 1990 ðîêó â Ìîñêâ³ êóïèâ íà áàçàð³ ó ñâîãî
çíàéîìîãî êèëèì. Ïðèéøîâøè äîäîìó, ç’ÿñóâàâ, ùî êèëèì íå ïîì³ùàºòüñÿ
â ê³ìíàò³. Íàñòóïíîãî äíÿ Æ. ñïðîáóâàâ ïðîäàòè éîãî. Ïðîòå òàê³ ä³¿ ñïðè÷èíèëè éîãî çàòðèìàííÿ çà ñïåêóëÿö³þ. Ñïðàâà áóëà ïåðåäàíà äî ñóäó.
Ïåðøà ñòàä³ÿ – âñòàíîâëåííÿ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí ñïðàâè. Ôàêòè÷í³
îáñòàâèíè âèçíà÷åí³ çà äîïîìîãîþ äîêàç³â: ñâ³ä÷åííÿ ñâ³äê³â, äàíèõ åêñïåðòèçè òîùî.
Äðóãà ñòàä³ÿ – ôîðìóëþâàííÿ þðèäè÷íî¿ îñíîâè ñïðàâè, ùî ïåðåäáà÷àëà ïåâí³ ä³¿. Íàñàìïåðåä öå ñòîñóâàëîñÿ âèáîðó íîðìè, ùî ï³äëÿãàëà á
çàñòîñóâàííþ. Ó öüîìó ðàç³ áóëè çàñòîñîâàí³ íîðìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà,
çîêðåìà, íîðìè, ùî ì³ñòèëèñü ó ñò. 154 ÊÊ ÐÐÔÑÐ “Ñïåêóëÿö³ÿ”, ÿêîþ çàçíà÷àëîñÿ, ùî “ñïåêóëÿö³ÿ, òîáòî ñêóïêà òà ïåðåïðîäàæ òîâàð³â ÷è ³íøèõ
ïðåäìåò³â ç ìåòîþ íàæèâè êàðàºòüñÿ ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà òåðì³í äî äâîõ
ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà...”. Ó ðåçóëüòàò³ “âèùî¿ êðèòèêè” áóëî âñòàíîâëåíî, ùî öÿ íîðìà ä³º íà òåðèòîð³¿ Ðîñ³¿, íå â³äì³íÿëàñÿ ³ Æ. º ô³çè÷íîþ
îñóäíîþ îñîáîþ, ÿêà äîñÿãëà âæå äâàäöÿòè ÷îòèðüîõ ðîê³â, à òîìó ìîæå
áóòè ïðèòÿãíóòèé äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñïåêóëÿö³þ. Ïðîòå
“íèæ÷à êðèòèêà” âñòàíîâèëà, ùî äî öüîãî âèïàäêó ñë³ä çàñòîñîâóâàòè íå
ò³ëüêè ñò. 154 ÊÊ ÐÐÔÑÐ, à é ¿¿ íîâó ðåäàêö³þ, ÿêà ç’ÿâèëàñÿ âíàñë³äîê ïðèéíÿòòÿ 31 æîâòíÿ 1990 ð. Çàêîíó ÑÐÑÐ “Ïðî ïîñèëåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà
ñïåêóëÿö³þ, íåçàêîííó òîðãîâó ä³ÿëüí³ñòü ³ çà çëîâæèâàííÿ ó òîðã³âë³”. Ïðîòå â öüîìó çàêîí³ ñïåêóëÿö³ÿ âèçíà÷àºòüñÿ ó ñò. 1 ÿê “...ñêóïêà òîâàð³â, íà ÿê³
âñòàíîâëåí³ äåðæàâí³ ö³íè â ðîçäð³á, íà ï³äïðèºìñòâàõ (îðãàí³çàö³ÿõ) òîðã³âë³, à òàêîæ ³íøèõ ï³äïðèºìñòâàõ, ùî çä³éñíþþòü ðåàë³çàö³þ òîâàð³â íàñåëåííþ, òà ¿õ ïåðåïðîäàæ ç ìåòîþ íàæèâè”. Ñàìå öå áóëî îñòàííüîþ ðåäàêö³ºþ ñò. 154 ÊÊ ÐÐÔÑÐ, ³ ñàìå ¿¿ ñë³ä áóëî á çàñòîñîâóâàòè. Ç’ÿñóâàâøè çà
äîïîìîãîþ òëóìà÷åííÿ, ùî â öüîìó ðàç³ íå áóëî ñêóïêè òîâàðó, íà ÿêèé
âñòàíîâëåíî äåðæàâíó ö³íó â ðîçäð³á, àäæå îñòàííº çðîáèâ çíàéîìèé Æ.,
à, êð³ì òîãî, öåé çíàéîìèé íå º ï³äïðèºìñòâîì òîðã³âë³, ñóä ïåðåéøîâ äî
îñòàííüî¿ ñòàä³¿.
Òðåòÿ ñòàä³ÿ – âèð³øåííÿ ñïðàâè – çâ³ëüíåííÿ Æ. â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Íà íàøîìó ïðèêëàä³, ç ïîçèö³¿ ôîðìàëüíî¿ ëîã³êè âèð³øåííÿ
ñïðàâè – öå ïðîöåñ àíàë³çó ôàêò³â, ùî äîâîäèëè âèíó Æ. Òâîð÷³ñòü ó ïðîöåñ³ âèð³øåííÿ ñïðàâè ïîëÿãàëà â òîìó, ùî ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ ñâî¿õ çíàíü òà
ïåðåêîíàíü âèçíà÷èâ, ùî Æ. íå âèíåí ó ôàêò³ ñïåêóëÿö³¿. Äåðæàâíî-âëàäíèì ïðîöåñ âèð³øåííÿ ñïðàâè ñòàâ ó ðåçóëüòàò³ âèíåñåííÿ ñóäîì âèðîêó
â³ä ³ìåí³ äåðæàâè.

За результатами правозастосування виноситься акт застосу
вання права. Тому своєрідною додатковою стадією може бути
державнопримусова реалізація акта застосування права.
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Акти правозастосування. Акт застосування права – це пра
вовий акт компетентного органу або посадової особи, виданий на
підставі юридичних фактів і норм права, що визначає права, обо
в’язки або міру юридичної відповідальності конкретних осіб.
Особливості актів правозастосування:
1) вони видані компетентними органами або посадовими особа
ми внаслідок того, що посадові особи та державні органи ма
ють свою компетенцію: наприклад, суди виконують функцію
правосуддя і виносять спеціальні акти застосування права: ви
роки (з кримінальних справ) та рішення (з цивільних справ);
2) вони суто індивідуальні, адже акти застосування права сто
суються конкретних осіб;
3) вони виконують функції індивідуального регулювання, тоб
то акти застосування права визначають конкретні права та
обов’язки або конкретну міру юридичної відповідальності;
4) їх реалізація забезпечується державним примусом. Це озна
чає, що акти застосування права реалізуються за допомогою
державного примусу. Особа може сперечатися з органом дер
жави, але якщо рішення вже прийнято, держава силою зму
шує особу коритися.
Акти застосування права можуть класифікуватися за суб’єк
тами прийняття, за способом прийняття, за характером право
вого впливу, за значенням у процесі застосування права та за
формою (табл. 24.2).
Так, за суб’єктами прийняття акти застосування права мо
жуть поділятися на ті, що виходять від органів законодавчої і
виконавчої влади (до таких актів належать розпорядження Ка
бінету Міністрів України, укази Президента України про надан
ня або позбавлення громадянства чи про помилування, накази в
міністерствах тощо), акти контрольнонаглядових (протест про
курора) та судових (вирок) органів, а також акти органів місце
вого самоврядування (розпорядження мера міста).
За способом прийняття акти поділяються на ті, що прийняті
колегіально (до таких актів належать розпорядження Кабінету
Міністрів України) чи прийняті одноосібно (Укази Президента
України про помилування).
За характером правового впливу акти застосування права
можуть бути регулятивними (до таких актів належать постано
ви районних відділів соціального забезпечення про призначення
пенсії) і охоронними (до таких актів належать постанови адміні
стративних органів про покладання штрафу).

479

Ãëàâà 24. Ðåàë³çàö³ÿ ³ òëóìà÷åííÿ ïðàâà
Таблиця 24.2. Класифікація актів застосування права

Âèõîäÿòü â³ä îðãàí³â çàêîíîäàâ÷î¿
òà âèêîíàâ÷î¿ âëàäè
Çà ñóá’ºêòàìè ïðèéíÿòòÿ

Âèõîäÿòü
â³ä
íàãëÿäîâèõ îðãàí³â

êîíòðîëüíî-

Âèõîäÿòü â³ä ñóäîâèõ îðãàí³â
Âèõîäÿòü â³ä îðãàí³â ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ
Çà ñïîñîáîì ïðèéíÿòòÿ
Аêòè
çàсòîсуâàííя
пðàâà
Çà õàðàêòåðîì ïðàâîâîãî
âïëèâó
Çà çíà÷åííÿì ó ïðîöåñ³
çàñòîñóâàííÿ ïðàâà

Ïðèéíÿò³ êîëåã³àëüíî
Ïðèéíÿò³ îäíîîñ³áíî
Ðåãóëÿòèâí³
Îõîðîíí³
Îñíîâí³
Äîïîì³æí³
Ìàþòü âèãëÿä îêðåìîãî äîêóìåíòà

Çà ôîðìîþ

Ðåçîëþö³ÿ íà ³íøèõ ìàòåð³àëàõ
ñïðàâè
Óñíèé âèãëÿä

За значенням у процесі застосування права правозастосовчі
акти можуть бути допоміжними (до таких актів належать визна
чення суду про призначення експертизи) і основними (до таких
актів належать рішення суду в цивільній справі).
За формою акти застосування права можуть мати вигляд окре
мого документа (до таких актів належить вирок суду), можуть
виражатися в резолюції на інших матеріалах справи (до таких
актів належить затвердження прокурором обвинувального
висновку) чи мати усний вигляд (до таких актів належить на
кладення штрафу за проїзд без квитка).
Акти правозастосування обов’язково повинні відповідати
вимогам обґрунтованості й законності.
Обґрунтованість забороняє виносити вирок невинному. Це
слід зазначити в акті застосування права, а також всі аргументи
і фактори, що роблять існування цього акта обґрунтованим.
Вимога законності означає, що акти застосування права по
винні відповідати нормативноправовим актам.
Структура акта застосування права складається з чотирьох
елементів: вступної, описової, мотивувальної і резолютивної
частин.
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Вступна частина складається з таких елементів: наймену
вання акта; орган (посадова особа), що видав акт; час видання;
адресат (на кого спрямовано акт).
Описова частина складається з фактичних обставин справи,
доказів тощо.
Мотивувальна частина – це аргументація і обґрунтування
прийнятого рішення.
Резолютивна частина є рішенням у справі.
Структуру акта застосування права можна проаналізувати на
прикладі постанови Конституційного суду РФ від 30 листопада
1992 р. стосовно справи КПРС.
Вступна частина цієї постанови була такою: “Іменем Росій
ської Федерації. Постанова Конституційного Суду Російської
Федерації у справі стосовно перевірки конституційності Указів
Президента Російської Федерації від 23 серпня 1991 року № 79
“Про призупинення діяльності Комуністичної партії РРФСР”, від
25 серпня 1991 року № 90 “Про майно КПРС і Комуністичної
партії РРФСР” та від 6 листопада 1991 р. № 169 “Про діяльність
КПРС та КП РРФСР”, а також про перевірку конституційності
КПРС та КП РРФСР. 30 листопада 1992 року, місто Москва”.
Крім того, були перераховані члени Конституційного Суду РФ,
запрошені та привід до розгляду справи.
Описова частина цієї постанови була такою: “Дослідивши за
значені Укази, заслухавши виступи сторін, висновки експертів
та показання свідків, дослідивши надані документи, керуючись
при цьому частиною четвертою статті 1 і статтею 32 Закону про
Конституційний Суд Російської Федерації, Конституційний Суд
Російської Федерації встановив:...”. Те, що він встановив, і буде
безпосередньо описовою частиною акта застосування права.
Мотивувальна частина у нашому прикладі звучить так: “На
підставі викладеного, керуючись частиною четвертою і статтею 64
Закону про Конституційний Суд Російської Федерації…”. Як пра
вило, таке коротеньке речення і є мотивувальною частиною акта
застосування права.
У нашому прикладі резолютивна частина звучить так: “… Кон
ституційний Суд Російської Федерації постановив:...”. Те, що
він постановив, і є резолютивною частиною.
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§ 3. Þðèäè÷í³ êîë³ç³¿ òà ñïîñîáè ¿õ ðîçâ’ÿçàííÿ
Поняття та види юридичних колізій. У деяких випадках можуть
існувати ситуації, коли одні й ті самі суспільні відносини регу
люються актами, що суперечать одне одному. У цьому разі гово
рять про існування так званих юридичних колізій.
Юридичні колізії – це суперечності між правовими приписа
ми відповідних актів, що виявляються у відмінностях у про
цесі регулювання аналогічних суспільних відносин.
Існує чотири групи юридичних колізій: колізії між норматив
ними актами або окремими правовими нормами; колізії в право
творчості; колізії в застосуванні права; колізії повноважень і ста
тусів державних органів, посадових осіб, інших владних струк
тур та утворень.
Перша група колізій виражається в такому:
1) колізії між Конституцією і всіма іншими актами (вирішу
ються на користь Конституції);
2) колізії між законами і підзаконними актами (вирішуються
на користь законів);
3) колізії між актами того самого органа (застосовується пізні
ше прийнятий акт);
4) колізії між актами, прийнятими різними органами (застосо
вується акт, що має більш високу юридичну чинність);
5) колізії між загальним і спеціальним актом.
Перший різновид колізій вирішується на користь Консти
туції, адже згідно з ч. ІІ ст. 8 Конституції України остання “...має
найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативноправові
акти приймаються на основі Конституції України і повинні від
повідати їй”1.
Другий різновид колізій вирішується на користь законів,
адже в Україні існує принцип верховенства закону в системі нор
мативних актів. Так, у п. 4 ст. 4 Цивільного кодексу України за
значається: “Актами цивільного законодавства є також постано
ви Кабінету Міністрів України.

1

Конституція України від 28 червня 1996 року : станом на 1 січня 2006 р. – Х. :
ІГВІНІ, 2006. – С. 6.
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Якщо постанова Кабінету Міністрів України суперечить по
ложенням цього Кодексу або іншому закону, застосовуються
положення цього Кодексу або іншого закону”1.
Третій різновид колізій вирішується на користь акта, при
йнятого пізніше. Саме так вирішували цю колізію ще в Старо
давньому Римі, де римські юристи вважали, що пізніше прийня
тий закон відміняє попередній в усьому, у чому він з ним не збі
гається.
Четвертий різновид колізії можна проілюструвати на тако
му прикладі. 28 червня 1998 р. Кабінет Міністрів України видав
Постанову № 644 “Про затвердження порядку присудження
наукових ступенів і присвоєння вчених звань”, де в п. 33 зазна
чалося: “Вчене звання професора присвоюють докторам наук, які
працюють у вищих навчальних закладах III–IV рівня акредитації
і прирівняних до них закладах післядипломної освіти на поса
дах професора, завідувача кафедри, ректора (проректора з навчаль
ної та наукової роботи) і мають вчене звання доцента, стаж педа
гогічної роботи не менше п’яти років (з них не менше одного ка
лендарного року на одній із зазначених посад), друковані нау
кові та навчальнометодичні праці, зокрема, не менше десяти
праць, опублікованих після захисту докторської дисертації у
провідних (фахових) наукових виданнях України та інших дер
жав, готують кандидатів наук”2. Уточнюючи це положення,
13 листопада 1997 р. Міністерство освіти та науки України вида
ло наказ № 406 “Про порядок розгляду атестаційних справ про
присвоєння вчених звань професора і доцента”. У п. 6.1 зазнача
лося, що “вчене звання професора присвоюють докторам наук,
які працюють у вищих навчальних закладах освіти III–IV рівня
акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної осві
ти, у наукових установах Національної академії наук, Академії
медичних наук, Української академії аграрних наук, Академії
педагогічних наук та Академії правових наук, науководослід
них інститутах і прирівняних до них організаціях, а також у нау
кововиробничих об’єднаннях, міжгалузевих науковотехнічних
комплексах і міжгалузевих об’єднаннях на посадах завідувача
кафедри, професора, ректора (проректора з навчальної та наукової
1

Цивільний кодекс України : станом на 16 січня 2003 р. – Х. : Одіссей, 2003. – С. 4.
Про внесення змін до Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння
вчених звань. Постанова Кабінету Міністрів України № 229 від 14 березня
2001 року // Орієнтир. – 2001. – 28 березня. – С. 15.
2
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роботи), завідувача (начальника) науководослідного відділу
(відділення, сектора, лабораторії), головного наукового співро
бітника, провідного наукового співробітника або на посадах ди
ректора, заступника директора, вченого секретаря, які мають
вчене звання доцента (старшого наукового співробітника), стаж
педагогічної (наукової) роботи не менше п’яти років (з них не
менше одного календарного року на одній із зазначених посад),
друковані наукові та науковометодичні праці, зокрема, не ме
нше десяти праць (у тому числі монографій), опублікованих піс
ля захисту докторської дисертації, підготували не менше п’яти
кандидатів наук і залучені до педагогічної роботи”1. У цьому
разі виникає юридична колізія між постановою Кабінету Мініст
рів України та наказом Міністерства освіти і науки України сто
совно кількості та самого факту підготовлених кандидатів наук.
Так, постанова дозволяє надати звання професора тим, хто
“готує кандидатів наук” (тобто кількість не зазначена взагалі,
так само, як і ступінь готовності кандидатів). Усупереч цьому
наказ міністерства дозволяє це зробити лише в разі завершен
ня підготовки п’яти кандидатів наук. За загальним правилом
така колізія повинна вирішитися на користь постанови Кабіне
ту Міністрів України.
П’ятий різновид колізії вирішується: якщо акти прийняті
одним органом, то застосовується спеціальний акт, а якщо різ
ними – то загальний. Наприклад, у Конституції РФ є норма про
незмінність суддів Конституційного Суду, а в спеціальному за
коні про цей суд ст. 9 встановлено термін їх повноважень –
12 років. У цьому разі діє спеціальний закон.
Способи розв’язання колізій. Існує два основні способи
розв’язання юридичних колізій – нормотворчість та прийняття
колізійних норм.
Нормотворчість – це прийняття рішення органом право
творчості в разі виявлення юридичних колізій про:
 відміну однієї з конфліктуючих норм;
 зміну чи уточнення предмета правового регулювання;
 відміну всіх суперечних норм та видання нового нормативно
правового припису.

1

Про порядок розгляду атестаційних справ про присвоєння вчених звань профе
сора і доцента : Наказ Міністерства освіти України № 406 від 13.11.97 // Офіцій
ний вісник України. – 1998. – № 2. – Ст. 144.
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Прийняття колізійних норм надає можливість:
 звільнення нормотворчих органів від пояснень та зміни юри
дичних колізій;
 полегшення правозастосовчої практики, надавши рішення
про види норми застосування права в разі колізій.
Неоднорідність та різноплановість юридичних колізій зумов
люють спеціалізацію розв’язання протиріч приписів. Уособлен
ня окремих колізійних правил надає можливість виділити такі
різновиди колізійних норм, як темпоральні, просторові та ієрар
хічні.
Темпоральні норми спеціалізуються на розв’язанні юридич
них колізій між нормами права, що виникли з одного й того са
мого питання, але в різний час. Їх існування зумовлене стабіль
ністю права та необхідністю видання правотворчим органом до
даткових правових приписів, які порізному регламентують од
накові обставини, а також випадками, коли правотворчий орган,
приймаючи акт, не скасовує попереднього. Існує два способи за
міни нормативноправових актів – прямий і фактичний.
Прямий спосіб характеризується як втрата нормативним ак
том обов’язковості із завершенням терміну його дії або видання
спеціального акта, яким визначається перелік нормативних до
кументів, що втратили чинність.
В умовах фактичного способу акт зупиняє дію, якщо він за
мінений пізніше виданим актом, що регулює аналогічні відно
сини, або якщо відсутні фактичні умови, які зумовлюють дію
акта.
Просторові норми забезпечують ліквідацію колізій між при
писами, які діють у різноманітних просторових межах їх існу
вання, зумовлюються розбіжністю меж дії суспільних відносин
та норм, які їх регулюють, унаслідок зміни просторових меж
правового регулювання. Колізію норм у просторі слід розгляда
ти як своєрідний конфлікт норм, що виникає внаслідок регулю
вання відносин правовими нормами, які діють на різній тери
торії. Саме просторові колізійні норми є способом розв’язання
цих колізій. Зазначені норми розраховані на невизначену кіль
кість випадків, яка в законодавстві є досить значною. Ці норми
регламентують просторові колізії як між державами, так і все
редині держави.
Ієрархічні норми забезпечують усунення юридичних колі
зій, які виникають між нормами з різною юридичною силою.
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Саме вони забезпечують відносини всередині правової системи,
що характеризуються певною субординацією. Причинами ієрар
хічних колізій є наявність права нормотворчих органів видава
ти різноманітні за змістом акти з одного питання та недостатня
інформованість державних органів щодо наявності норми з метою
попередження повторного прийняття аналогічного припису.
Існують й інші способи розв’язання юридичних колізій: тлу
мачення норм права, переговорний процес через узгоджувальні
комісії, референдум тощо. Так, у межах тлумачення Конститу
ційний суд України може розв’язати юридичну колізію.
Щодо референдумів, то такий спосіб було реалізовано в Росії
у 1993 році, коли, обираючи між нормами, що виходили від пре
зидента Б. Єльцина, та нормами, що виходили від з’їзду народ
них депутатів і Верховної Ради РРФСР, 48 мільйонів росіян
25 квітня висловили довіру саме Президенту Росії1, тим самим
усунувши юридичні колізії, що виникали між актами останньо
го та актами парламенту.

1

Див.: Безелянский Ю. К. От Рюрика до Ельцина (Календарь российской исто
рии) / Ю. К. Безелянский. – М. : Физкультура и спорт, 1993. – С. 351.
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Ïðàâîâ³äíîñèíè
Поняття, ознаки і види правовідносин  Структура правовідносин
 Юридичні факти, презумпції і фікції

§ 1. Ïîíÿòòÿ, îçíàêè ³ âèäè ïðàâîâ³äíîñèí
Поняття і ознаки правовідносин
Правовідносини – це суспільний зв’язок, що виникає на
основі норм права, учасники якого мають суб’єктивні права
й юридичні обов’язки, забезпечені державою.
До ознак правовідносин можна віднести такі:
1. Правовідносини – це відносини суспільні, тобто відноси
ни між людьми та їх організаціями. Правовідносини складають
ся між людьми чи колективами як суб’єктами права з приводу
соціальних благ або забезпечення будьяких інтересів. В епоху
Середньовіччя існували правовідносини з тваринами чи предме
тами. Так, у Росії в період Смути XVI століття батогами побили
дзвін, який дзвонив, коли було вбито царевича Дмитрія (маєть
ся на увазі так званий Лжедмитрій І), а потім цього дзвона було
заслано до Сибіру1. Сьогодні ж таких відносин існувати не може.
Так, якщо людина знущається з тварин, то в правовідносини вона
буде вступати не з тваринами, а зі спеціальними державними ор
ганами, які захищають тварин.
2. Правовідносини існують у нерозривному зв’язку з юри#
дичними нормами, які є нормативною базою їх виникнення, змі
ни й припинення. Інакше кажучи, правовідносини – це відноси
ни між людьми, що регулюються нормами права: відносини сто
совно купівліпродажу певного товару регулюються правилами,

1
Див.: Скакун О. Ф. Теория государства и права : учебник / Ольга Федоровна
Скакун. – Х. : Консум, 2000. – С. 375.
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закріпленими цивільним правом. Узагалі правовідносини є спо
собом реалізації норм права, тобто норми права втілюються в пра
вовідносинах, відбувається їх індивідуалізація стосовно суб’єк
тів і конкретних ситуацій. У нормах права вже закладені право
відносини, але в абстрактній формі. Іноді може бути реалізація
правових норм, проте правовідносин може не бути. Як приклад
такої ситуації можна навести юридичну аналогію.
3. Учасники правовідносин пов’язані взаємними юридич#
ними правами й обов’язками, які виникають у суб’єктів права
при настанні певних юридичних фактів. Так, юридичним фак
том правовідносин купівліпродажу є відповідний договір, учас
ники якого (суб’єкти права) пов’язані між собою певними юри
дичними (тобто закріпленими в юридичних актах) правами та
обов’язками. Так, одна сторона (продавець) зобов’язана пере
дати майно у власність покупцеві, а інша сторона (покупець)
зобов’язана прийняти це майно і сплатити за нього певну гро
шову суму. Це врегульовано ст. 665 Цивільного кодексу Украї
ни. Згідно з принципом “Немає права без обов’язку, а обов’язку
без права” продавець одержує право власності на гроші, а поку
пець – на майно.
4. Для правовідносин характерні визначеність, індивіду#
алізованість. До структури правовідносин входять об’єкт,
суб’єкт та зміст. Неможливі правовідносини між суб’єктами вза
галі, якщо ці суб’єкти не визначені: Іванов Петро Сидорович або
АО “МММ”. Тобто суб’єкти повинні бути конкретизовані. Крім
того, обов’язково слід зазначити об’єкт правовідносин: конкретні
речі (стіл, акції тощо). Таким чином, індивідуалізованість озна
чає, що в правовідносинах чітко зазначено суб’єктів правовідно
син. Визначеність – це чітка вказівка на конкретний об’єкт право
відносин.
5. Правовідносини мають вольовий характер. Це означає,
що вони пов’язані як із державною волею (право), так і з індиві
дуальною волею конкретного суб’єкта (психологічний момент дії
права), тобто, дізнавшись про закон і оцінивши його, людина ви
рішує, що вона буде робити в умовах, передбачених законом.
Вольовий характер правовідносин виявляється у двох аспектах:
1) у втіленні в них волі (інтересу) держави, оскільки право
відносини виникають на основі норм права;
2) у втіленні в них волі (інтересу) учасників правовідносин –
вони пов’язані предметом інтересу та досягненням його ре
зультату.
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Однак слід зазначити, що правовідносини можуть виникати
й припинятися, незважаючи на волю (інтерес) їх учасників. Так,
наприклад, потерпілий втягується в кримінальноправові відно
сини зі злочинцем навіть усупереч своєму бажанню.
Проте реалізація правовідносин можлива лише на основі
волевиявлення сторін. При цьому є правовідносини, що по
требують як волевиявлення всіх сторін (наприклад, договір
оренди), так і волевиявлення лише однієї зі сторін (проведен
ня арешту).
6. Правовідносини охороняються державою. У разі неви
конання умов правовідносин органи держави силою змушують
суб’єктів до їх виконання, хоча здебільшого суб’єктивні права
та юридичні обов’язки здійснюються без втручання держави.
Державний примус потрібний лише в разі, якщо зацікавлена сто
рона звертається до компетентного державного органу, який
видає акт застосування права з чітким визначенням прав та обо
в’язків сторін. Така можливість державного примусу створює
режим соціальної безпеки і законності.
Види правовідносин. Правовідносини класифікуються поріз
ному: за галузями права, за змістом, за ступенем індивідуалізації,
за характером обов’язку тощо (табл. 25.1).
Так, за галузями права правовідносини можуть бути консти
туційними, цивільноправовими, адміністративними, кримі
нальноправовими, трудовими, сімейними тощо.

Таблиця 25.1. Класифікація видів правовідносин
Êîíñòèòóö³éí³
Öèâ³ëüíî-ïðàâîâ³
Çà ãàëóçÿìè ïðàâà

Àäì³í³ñòðàòèâí³
Êðèì³íàëüíî-ïðàâîâ³
Òðóäîâ³
Ñ³ìåéí³

Ïðàâîâіäíîсèíè
Çà çì³ñòîì

Ðåãóëÿòèâí³
Îõîðîíí³

Çà ñòóïåíåì
³íäèâ³äóàë³çàö³¿

Â³äíîñí³

Çà õàðàêòåðîì
îáîâ’ÿçêó

Ïàñèâíîãî òèïó

Àáñîëþòí³
Àêòèâíîãî òèïó
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Прикладом конституційних правовідносин є відносини гро
мадянства в Україні, які регулюються нормативноправовими
актами конституційного права: Конституцією України та зако
ном України про громадянство.
Прикладом цивільноправових відносин є відносини купівлі
продажу в Україні, які регулюються основним нормативнопра
вовим актом цивільного права – Цивільним кодексом України.
Прикладом адміністративних правовідносин є відносини по
рядку сплати штрафу, які регулюються Кодексом про адмініст
ративні правопорушення України.
Прикладом кримінальноправових відносин є відносини від
повідальності за крадіжку, які регулюються Кримінальним ко
дексом України.
Прикладом трудових правовідносин є відносини за трудовим
договором, які регулюються основним нормативноправовим
актом трудового права, – Кодексом законів про працю.
Прикладом сімейних правовідносин є аліментні відносини в
Україні, які регулюються Сімейним кодексом.
За змістом правовідносини можуть бути регулятивними й
охоронними.
Регулятивні правовідносини регулюються регулятивними
нормами. Їх прикладом можуть бути трудові права й обов’язки,
що виникають за трудовим договором.
Охоронні правовідносини регулюються охоронними норма
ми права. Їх прикладом може бути кримінальна відповідальність
за злочин.
За ступенем індивідуалізації правовідносини бувають віднос
ними й абсолютними.
Відносні правовідносини – правовідносини, де поіменно ви
значені всі їх учасники (правовідносини купівліпродажу). На
приклад, за договором купівліпродажу Іванов Петро Сидорович
купляє кота в Петрова Сидора Івановича. У договорі поіменно
названі обидві сторони.
Абсолютні правовідносини визначають лише одну сторону
(правовідносини власності). Наприклад, майно належить Сидо
рову Івану Петровичу. Визначена лише одна сторона – власник
майна.
За характером обов’язку правовідносини можуть бути пра
вовідносинами пасивного й активного типу.
Правовідносини пасивного типу виникають на основі забо
роняючих норм, які виражають статичну, закріпляючу функцію

490

×ÀÑÒÈÍÀ ²²². ÒÅÎÐ²ß ÏÐÀÂÀ

права (правовідносини власності). Наприклад, правовідносини
власності передбачають заборону зазіхання на майно з боку інших
осіб (забороняюча норма).
Правовідносини активного типу виникають на основі зо
бов’язальних та управомочуючих норм і виражають динамічну
функцію права (податкові правовідносини – обов’язок сплатити
конкретну суму податку). Наприклад, правовідносини купівлі
продажу зобов’язують особу (покупця) сплатити конкретну суму
за майно (зобов’язальна норма) та надають право володіти, корис
туватися та розпоряджатися цим майном (управомочуюча норма).

§ 2. Ñòðóêòóðà ïðàâîâ³äíîñèí
Суб’єкти правовідносин. Складовою правовідносин є стійкий пра
вовий зв’язок між двома сторонами (учасниками), який досяга
ється за допомогою основних суб’єктивних прав та юридичних
обов’язків. Ці особи є носіями зазначених прав та обов’язків, тоб
то є їх суб’єктами.
Суб’єкти правовідносин, або суб’єкти права, – це учасники пра
вовідносин, які мають суб’єктивні права і юридичні обов’язки.
Основною характеристикою суб’єктів права є їх право#
суб’єктність, тобто передбачена нормами права здатність (мож
ливість) бути учасниками правовідносин. Вона складається з двох
елементів – правоздатності та дієздатності.
Правоздатність – здатність мати права й обов’язки (вини
кає в момент народження і припиняється в момент смерті).
Дієздатність – здатність своїми діями здійснювати права й
обов’язки. Розрізняють два види дієздатності – угодоздатність
та деліктоздатність.
Угодоздатність – здатність укладати цивільноправові угоди.
Деліктоздатність – здатність відповідати за свої вчинки.
Залежно від віку розрізняють такі види дієздатності (угодоз
датності): часткова, відносна та повна.
Часткова дієздатність – суб’єкти права можуть укладати
лише дрібні побутові угоди (малолітні до 15 років).
Відносна дієздатність – суб’єкти права можуть мати свої
кошти, але розпоряджаються ними за згодою батьків або піклу
вальників (неповнолітні від 15 до 18 років).
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Повна дієздатність – суб’єкти права самостійно здійсню
ють всі угоди (з 18 років).
Крім того, у певних випадках дієздатність може бути обме
жена в судовому порядку повністю (для психічних хворих осіб)
або частково (для осіб, які страждають від алкогольної або нар
котичної залежності).
У першому разі особа вважається недієздатною, а у друго
му – обмежено дієздатною.
Ïðèêëàä 25.1
Â. Áåðíõåì ïðî öèâ³ëüíó ä³ºçäàòí³ñòü íåïîâíîë³òí³õ îñ³á ó ÑØÀ
Íåïîâíîë³òíÿ îñîáà ìîæå óêëàñòè êîíòðàêò, àëå ìîæå é àíóëþâàòè éîãî
ó áóäü-ÿêó ìèòü, ïîêè çàëèøàºòüñÿ íåïîâíîë³òíüîþ (íàâ³òü ÿêùî ³íøà ñòîðîíà ïîâí³ñòþ âèêîíàëà ñâî¿ çîáîâ’ÿçàííÿ). Äëÿ ñêàñóâàííÿ êîíòðàêòó íåïîâíîë³òí³é îñîá³ äîñòàòíüî çàÿâèòè, ùî âîíà íå áàæàº áóòè çâ’ÿçàíîþ äàíèì êîíòðàêòîì. Íàïðèêëàä, íåïîâíîë³òí³é ìîæå êóïèòè àâòîìîá³ëü, ïî¿çäèòè íà íüîìó ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ì³ñÿö³â, à ïîò³ì ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ êîíòðàêòó. Â³í ìîæå ïîâåðíóòè àâòîìîá³ëü ³ îäåðæàòè íàçàä ñâî¿
ãðîø³, íàâ³òü êîëè ç³ïñóâàâ éîãî. Íåïîâíîë³òíÿ îñîáà ìîæå íàâ³òü óêëàñòè
óãîäó ïðî òå, ùî áðàòèìå óðîêè ï³ëîòóâàííÿ, à ïîò³ì ðîç³ðâàòè ¿¿, îñê³ëüêè
óðîêè ï³ëîòóâàííÿ íå º ìàòåð³àëüíèìè çàñîáàìè.
Ìîæëèâ³ñòü íåïîâíîë³òí³õ îñ³á ùîäî ñêàñóâàííÿ êîíòðàêò³â ìàº ïåâí³
îáìåæåííÿ. Îäíå ç íèõ ñòîñóºòüñÿ êîíòðàêò³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç ìàòåð³àëüíèìè
çàñîáàìè. Ó á³ëüøîñò³ þðèñäèêö³é, ÿêùî íåïîâíîë³òíÿ îñîáà ðîç³ðâå êîíòðàêò ï³ñëÿ òîãî, ÿê îäåðæèòü, íàïðèêëàä, ãðîø³, ïðîäàâåöü ìîæå ïîâåðíóòè
¿õ ðîçóìíó ÷àñòèíó, ÿêà, â³ðîã³äíî, áóäå ìåíøîþ, í³æ äîãîâ³ðíà ö³íà. ²íøèìè
ñôåðàìè, äå çâè÷àéíî îáìåæóºòüñÿ ïðàâî íåïîâíîë³òí³õ íà ðîçðèâ êîíòðàêòó, º óãîäè ùîäî ãðîøîâî¿ ï³äòðèìêè ä³òåé, äîáðîâ³ëüíîãî ïðèçîâó íà â³éñüêîâó ñëóæáó òà ïîçèêè íà îñâ³òó. Êð³ì òîãî, íàâ³òü êîëè êîíòðàêò ìîæå
áóòè àíóëüîâàíèé, äåÿê³ ñóäè âèçíàþòü íåïîâíîë³òíþ îñîáó â³äïîâ³äàëüíîþ çà ïðèáóòîê, îòðèìàíèé ç ïðåäìåòà, àáî çà çíèæåííÿ éîãî ö³ííîñò³.
Ï³ñëÿ äîñÿãíåííÿ ïîâíîë³òòÿ íåïîâíîë³òíÿ îñîáà ìîæå ðàòèô³êóâàòè
êîíòðàêò, ùî áóâ ðàí³øå çàïåðå÷íèì, ³ çðîáèòè éîãî çàêîííèì. Íåâäà÷à ùîäî
àíóëþâàííÿ êîíòðàêòó ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê éîãî ðàòèô³êàö³ÿ. Êîëèøí³é íåïîâíîë³òí³é ï³ñëÿ äîñÿãíåííÿ ïîâíîë³òòÿ ìîæå òàêîæ ðàòèô³êóâàòè ðàí³øå çàïåðå÷íèé êîíòðàêò íàâ³òü íà ñëîâàõ, óñíî. ², íàðåøò³, êîëèøí³é íåïîâíîë³òí³é, ï³ñëÿ äîñÿãíåííÿ ïîâíîë³òòÿ, ìîæå ðàòèô³êóâàòè êîíòðàêò ñâîºþ ïîâåä³íêîþ, íàïðèêëàä, íàïîëÿãàþ÷è, ùîá ³íøà ñòîðîíà ä³ÿëà, àáî ðîçïî÷àâøè
âèêîíàííÿ óãîäè.
Äæåðåëî: Áåðíõåì Â. Âñòóï äî ïðàâà òà ïðàâîâî¿ ñèñòåìè ÑØÀ /
Â³ëüÿì Áåðíõåì ; [ïåð. ç àíãë.]. – Ê. : Óêðà¿íà, 1999. – Ñ. 366–367.
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Розрізняють такі категорії суб’єктів правовідносин: індиві
ди, організації та соціальні спільноти (табл. 25.2).
До індивідів належать громадяни держави, іноземні громадя
ни, особи без громадянства та особи з подвійним громадянством.
Громадяни держави. Наприклад, громадяни України дово
дять факт свого громадянства за допомогою паспорта громадя
нина України.
Іноземні громадяни. Наприклад, громадяни Венесуели, до
водять факт свого громадянства за допомогою паспорта. Крім
того, вони повинні перебувати за межами своєї країни, напри
клад, в Україні.
Особи без громадянства (апатриди). Існує принаймні дві ка
тегорії осіб без громадянства. Перша категорія – особи, не здатні
довести факт свого громадянства (наприклад, загубили паспорт,
перебуваючи за кордоном). Після доведення факту свого грома
дянства (паспорт знайшли) особа визнається іноземним громадя
нином або громадянином держави. Більш поширеною є інша ка
тегорія апатридів – особа, що здобула право на постійне прожи
вання в іншій країні, однак не має права громадянства (не може
голосувати тощо). Наприклад, уряд Аргентини дуже зацікавлений

Таблиця 25.2. Види суб’єктів права
Äåðæàâí³
ï³äïðèºìñòâà
Äåðæàâí³
îðãàí³çàö³¿

Äåðæàâí³ îðãàíè
Äåðæàâà â ö³ëîìó

Îðãàí³çàö³¿
Íåäåðæàâí³
îðãàí³çàö³¿

Ñуб’єêòè
пðàâà

Äåðæàâí³ óñòàíîâè

Ãðîìàäñüê³
îðãàí³çàö³¿
Ãîñïîäàðñüê³
îðãàí³çàö³¿
Ðåë³ã³éí³ îðãàí³çàö³¿

Ãðîìàäÿíè äåðæàâè
²íäèâ³äè

²íîçåìí³ ãðîìàäÿíè
Îñîáè áåç ãðîìàäÿíñòâà
Îñîáè ç ïîäâ³éíèì ãðîìàäÿíñòâîì

Ñîö³àëüí³
ñï³ëüíîòè

Íàðîä
Íàö³ÿ
Íàñåëåííÿ ðåã³îíó
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в освоєнні цілинних земель Патагонії. Для цього він здійснює по
літику заохочення еміграції в Аргентину. Емігранти, які приїз
дять до цієї країни, легко здобувають право на постійне прожи
вання в країні. Однак їм не відразу надається громадянство Арген
тини: повинен пройти певний термін. У період, коли емігрант про
живає в країні і ще не одержав її громадянства, його вважають
особою без громадянства.
Особи з подвійним громадянством (біпатриди). Можна ска
зати, що існує також дві категорії біпатридів. Найпоширенішою
є категорія біпатридів у симетричних федераціях: громадянин
федерації і одночасно громадянин суб’єкта федерації. Однак буває
так, що між окремими державами укладається угода про подвій
не громадянство. Дуже часто це стосується осіб, які народилися
від іноземних громадян у країнах, де визнається право крові.
Якщо між державами є угода про подвійне громадянство, то така
дитина при досягненні певного віку має право, крім громадянст
ва своєї країни, ще й на громадянство країни свого народження.
До речі, свого часу деякі діячі пропонували ввести інститут по
двійного громадянства в межах СНД: наприклад, особа, яка мала
родичів у двох республіках СНД, могла бути одночасно громадя
нином РФ та України або Казахстану та Білорусі. Ця пропозиція
тоді не дістала підтримки.
Організації можуть бути державними та недержавними. До
державних організацій, крім державних органів, установ і під
приємств, належить і держава в цілому. До недержавних органі
зацій належать громадські, господарські, релігійні організації
тощо.
Так, суб’єктами адміністративного права можуть бути дер
жавні органи й установи, громадські й релігійні організації. Су
б’єктами цивільного права – державні підприємства і госпо
дарські організації. Держава ж в цілому може бути суб’єктом
міжнародного права.
До соціальних спільнот належать народ, нація, населення
регіону.
Так, народ може бути суб’єктом конституційного права. Це
можна проілюструвати на прикладі ч. ІІ і ІІІ ст. 5 Конституції
України, де зазначається: “Носієм суверенітету і єдиним дже
релом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосе
редньо і через органи державної влади та органи місцевого само
врядування.
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Право визначати та змінювати конституційний лад в Укра
їні належить тільки народові і не може бути узурповане держа
вою, її органами або посадовими особами”1.
Об’єкти правовідносин. Люди вступають у правовідносини з
метою задоволення своїх різноманітних інтересів та потреб з при
воду матеріальних і духовних благ. Вони є об’єктами правовід
носин, досягнення яких здійснюється за допомогою суб’єктив
них прав та обов’язків.
Об’єкт правовідносин – це те реальне благо, на використан
ня або охорону якого спрямовані суб’єктивні права й юри
дичні обов’язки.
Визначення об’єкта правовідносин є досить складним завдан
ням. Характеризуючи об’єкт, необхідно виходити з того, що пра
вовідносини є особливими ідеологічними відносинами, за допо
могою яких норма права впливає на фактичні суспільні відноси
ни. З цього випливає, що і норма права, і правовідносини мають
своїм об’єктом фактичні суспільні відносини.
Залежно від суб’єктивних прав та юридичних обов’язків сто
рони будують свою поведінку. Ця поведінка має певну спрямо
ваність, вона націлена на задоволення різноманітних законних
інтересів особи, суспільства і держави.
У юридичній літературі існують різні позиції щодо розумін
ня об’єкта правовідносин. Так, моністична позиція передбачає
наявність лише одного об’єкта правовідносин – поведінку лю
дини, плюралістична – обстоює численність об’єктів правовід
носин.
Саме з плюралістичних позицій розрізняють такі види об’єк
тів правовідносин, як предмети матеріального світу, послуги ви
робничого і невиробничого характеру, продукти духовної й інте
лектуальної творчості та особисті немайнові блага.
Предметами матеріального світу є речі та цінності. Речі –
предмети матеріального світу, що мають просторові межі чи гро
шовий еквівалент. Наприклад, будинки, споруди, земельні ді
лянки тощо. Цінності – акції, облігації, векселі, гроші, прива
тизаційні чеки, дипломи, атестати тощо. Купівляпродаж, обмін,

1

Конституція України від 28 червня 1996 року : станом на 1 січня 2006 р. – Х. :
ІГВІНІ, 2006. – С. 5.
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дарування, спадкування речей та цінностей – це правовідноси
ни, де об’єктом є предмети матеріального світу.
Послугами виробничого та невиробничого характеру є дії
або бездіяльність, а також результати діяння, тобто виконання
роботи, яка обумовлена договором (наприклад, договір підряду).
Продуктами духовної та інтелектуальної творчості є ви
твори мистецтва, науки, культури, живопису, кіно, інформація,
комп’ютерні програми та інші результати інтелектуальної ді
яльності. З приводу них виникають такі правовідносини, як від
відування громадянами музеїв, бібліотек, виставок тощо, а та
кож купівля книг та комп’ютерних програм. Як бачимо, у су
б’єкта до об’єкта є інтерес духовний чи інтелектуальний.
Особистими немайновими благами є ім’я, честь, гідність,
життя, здоров’я, право на освіту тощо. Наприклад, між учите
лем та учнем виникають правовідносини, об’єктом яких є не ате
стат, а освіта.
Зміст правовідносин. Зміст правовідносин має подвійний ха
рактер. Розрізняють юридичний і фактичний зміст.
Юридичний зміст правовідносин – це можливість певних
дій правомочної особи, а також необхідність певних дій або
необхідність утриматися від певних дій зобов’язаної особи.
Поряд з юридичним змістом правовідносин виділяють
фактичний зміст – самі дії, у яких реалізуються права й обо
в’язки.
Якщо це пояснити на прикладі договору купівліпродажу
автомобіля, що був укладений між І. та П., то суб’єктивним пра
вом І. є придбання ним права власності на автомобіль, а його
юридичним обов’язком є необхідність сплатити певну суму за цей
автомобіль. Суб’єктивним же правом П. стає право власності на
зазначену суму, а юридичним обов’язком є необхідність переда
ти автомобіль І. Ці суб’єктивні права та юридичні обов’язки ста
новлять юридичний зміст правовідносин. Фактичний же зміст у
зазначеному прикладі полягає в безпосередній передачі автомо
біля та сплаті грошей за нього.
Таким чином, юридичний зміст правовідносин – це суб’єк
тивні права і юридичні обов’язки.
Суб’єктивне право – передбачена для правомочної особи з
метою задоволення її інтересів міра можливої поведінки, забез
печена юридичними обов’язками інших осіб.
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Суб’єктивне право характеризується такими ознаками:
 суб’єктивне право становить собою можливу поведінку, що
передбачає як активні дії, так і бездіяльність;
 оскільки виражає міру можливої поведінки, то воно обме
жується рамками норми права;
 здійснюється в інтересах правомочної особи;
 суб’єктивне право забезпечується обов’язком іншої сто
рони.
Суб’єктивне право є складним утворенням, що має певну стру
ктуру. Її елементами є право на власні дії, право вимагання, пра
во домагання та право користування.
Право на власні дії – це можливість позитивної поведінки
самої правомочної особи.
Право вимагання – можливість вимагати відповідної пове
дінки від зобов’язаної особи з метою задоволення власних закон
них домагань.
Право домагання – можливість застосувати державний при
мус у разі невиконання зобов’язаною стороною свого обов’язку.
Право користування – можливість користуватися на основі
цього права певними соціальними благами.
Юридичним обов’язком є запропонована зобов’язаній особі
й забезпечена можливістю державного примусу міра необхідної
поведінки, яку вона повинна наслідувати в інтересах правомоч
ної особи.
Для юридичного обов’язку характерні також такі ознаки:
 необхідна поведінка, здійснення якої прямо визначається
нормою права;
 міра необхідної поведінки, яка здійснюється чітко в межах
юридичної норми;
 необхідна поведінка здійснюється в інтересах правомочної
особи;
 її виконання забезпечується державним примусом, а в разі
невиконання чи неналежного виконання настає юридична
відповідальність.
Структура юридичного обов’язку поєднується зі структурою
суб’єктивного права. Її елементами є:
 необхідність здійснити певні активні дії або утриматися
від них;
 необхідність для зобов’язаної особи відреагувати на законні
вимоги правомочної особи, що були звернені до неї;
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необхідність потерпати від заходів державного примусу за
неналежне виконання вимог правомочної особи;
необхідність не перешкоджати контрагенту користуватися
тим благом, на яке він має право.

§ 3. Þðèäè÷í³ ôàêòè, ïðåçóìïö³¿ ³ ô³êö³¿
Юридичні факти. Правовідносини становлять собою стійкі пра
вові зв’язки, що, проте, не є статичними. Вони виникають, змі
нюються і припиняються за наявності певних обставин. Так, на
родження дитини породжує в батьків правовідносини стосовно
її виховання й утримування. Передумовами виникнення право
відносин є юридичні факти.
Юридичний факт – конкретна життєва обставина, з настан
ням якої норма права пов’язує виникнення, зміну або припи
нення правовідносин.
Для юридичного факту характерні такі ознаки:
 за своїм змістом юридичні факти становлять собою реальні
явища дійсності, для них характерні конкретність та індиві
дуальність;
 юридичними фактами можуть бути лише ті обставини, що
так чи інакше стосуються прав та інтересів суспільства, дер
жави, індивідів тощо, а тому потребують правової регламен
тації;
 юридичні факти прямо передбачаються нормами права;
 юридичні факти об’єктивовані, виражені зовні;
 юридичні факти викликають передбачені законом правові
наслідки.
Існує кілька основних класифікацій юридичних фактів (див.
табл. 25.3).
Так, за вольовою ознакою юридичні факти можуть виража
тися або у формі події, або ж у формі діяння.
Подія – це обставина, що як юридичний факт не залежить
від волі та свідомості людей. До подій належать народження і
смерть людини, рух часу, явища стихійного характеру. Юри
дичні фактиподії становлять собою, як правило, природні яви
ща. Навіть якщо вони так чи інакше були викликані діяльністю
людини (наприклад, вбивство), то норми права в межах цих
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Таблиця 25.3. Класифікація юридичних фактів
Ïіäсòàâà
êëàсèфіêàці¿
Çà âîëüîâîþ
îçíàêîþ
Юðèäèчíі
фàêòè
Çà þðèäè÷íîþ
ïðèðîäîþ

Âèä юðèäèчíèõ
фàêòіâ
Ïîä³¿
Ä³ÿííÿ
Ïðàâîì³ðí³
Íåïðàâîì³ðí³

Ïіäâèä
юðèäèчíèõ фàêòіâ
Â³äíîñí³ ïîä³¿
Àáñîëþòí³ ïîä³¿
Ä³¿
Áåçä³ÿëüí³ñòü
Þðèäè÷í³ àêòè
Þðèäè÷í³ â÷èíêè
Çëî÷èíè
Ïðîñòóïêè

Ïðàâîñòâîðþþ÷³
Çà íàñë³äêàìè

Ïðàâîçì³íþþ÷³
Ïðàâîïðèïèíÿþ÷³

правовідносин пов’язують правові наслідки не з визнаним право
порушенням, а з подальшим процесом проходження й розгортан
ня їх результатів.
Події можуть бути відносними й абсолютними.
Відносні події – це обставини, викликані діяльністю людей,
але в зазначених правовідносинах вони незалежні від тих при
чин, що сприяли їх появі. Прикладом відносних подій є смерть
через самогубство, яке викликало юридичний факт – спадкуван
ня майна самогубця.
Абсолютні події – це обставини, які не викликані волею лю
дей і не залежать від неї. Прикладом абсолютної події є падіння
метеорита на завод, яке викликало юридичний факт – необхід
ність для страхової компанії сплатити певну кількість грошей
власнику заводу, що застрахував своє майно від падіння метео
рита на завод.
Діяння – це юридичні факти, які залежать від волі та свідо
мості особи. Діяння може виражатися у формі дії та бездіяль
ності.
Дії – це юридичні факти, які залежать від волі та свідомості
особи і виражаються в активній поведінці (укладання угоди).
Бездіяльність – це юридичні факти, які залежать від волі та
свідомості особи і виражаються в пасивній поведінці (залишен
ня в небезпеці).
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За правовими наслідками юридичні факти можуть бути пра
востворюючими, правозмінюючими та правоприпиняючими.
Правостворюючі юридичні факти – це конкретні життєві
обставини, із настанням яких норма права пов’язує виникнення
правовідносин.
Правозмінюючі юридичні факти – це конкретні життєві об
ставини, із настанням яких норма права пов’язує зміну право
відносин.
Правоприпиняючі юридичні факти – це конкретні життєві
обставини, із настанням яких норма права пов’язує припинення
правовідносин.
За юридичною природою юридичні факти можуть бути пра
вомірними і неправомірними. У свою чергу, правомірні юри
дичні факти виражаються у формі юридичних актів та у формі
юридичних вчинків, а неправомірні – у формі злочинів і про
ступків.
Юридичні акти – зовні виражені рішення людей, спрямо
вані на досягнення правового результату. Прикладом юридич
ного акта є цивільноправова угода.
Юридичні вчинки – фактична поведінка людей, які склада
ють зміст реальних життєвих відносин. Прикладом юридичного
вчинку є безпосередня передача речей.
Презумпції і фікції в праві
Презумпція – закріплене в законодавстві припущення про
наявність або відсутність певного факту, яке має юридичне
значення.
Презумпції є важливим і досить гнучким інструментом регу
лювання правовідносин. Саме завдяки їм зникають сумніви щодо
існування певного юридичного факту, оскільки в них:
 відображаються вихідні, принципові засади права;
 закладено механізм реалізації цих засад.
Для презумпцій характерні такі ознаки:
1) закріплення в законодавстві;
2) мають значення для правового регулювання;
3) викликають правові наслідки.
Існує кілька класифікацій правових презумпцій, але основ
ними серед них є поділ презумпції за сферою дії та за можливіс
тю спростування (див. табл. 25.4).
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Таблиця 25.4. Види презумпцій
Ïðåçóìïö³¿
Çà ñôåðîþ ä³¿
Çàãàëüíîïðàâîâ³

Çà ìîæëèâ³ñòþ ñïðîñòóâàííÿ
Íåçàïåðå÷í³

Ì³æãàëóçåâ³
Ãàëóçåâ³

Ñïðîñòîâí³

Так, за сферою дії презумпції можуть бути загальноправови
ми, міжгалузевими і галузевими.
До загальноправових презумпцій належить презумпція
знання закону, що визначає припущення, згідно з яким всі гро
мадяни зобов’язані знати закони і незнання закону не звільняє
від відповідальності.
До міжгалузевих презумпцій належить презумпція невину
ватості, яка стосується кримінального та адміністративного пра
ва. Вона означає закріплене в праві припущення, відповідно до
якого кожний обвинувачуваний у вчиненні злочину вважається
невинуватим, поки його вина не буде доведена в передбаченому
законом порядку і установлена вироком суду, який набув закон
ної чинності.
До галузевих презумпцій належить презумпція вини відпо
відача, тобто відповідач вважається винним, якщо не доведе про
тилежного. Ця презумпція діє винятково в межах цивільного
права.
За можливістю спростування презумпції можуть бути неза
перечними і спростовними.
Незаперечні презумпції – це закріплене в законі припущен
ня про наявність або відсутність певного факту, який не підля
гає сумніву, а тому не потребує доведення. Прикладом такої пре
зумпції є презумпція недієздатності неповнолітньої особи.
Спростовні презумпції – це закріплене в законі припущен
ня про наявність або відсутність факту, який має юридичне зна
чення доти, доки не буде встановлене інше. Прикладом спростов
ної презумпції є презумпція невинуватості.
Правова фікція – фактично неіснуюче положення, яке має
юридичне значення внаслідок того, що право визнає його існу
ючим.
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Так, у римському праві існувала правова фікція – визнання
іноземця римським громадянином, якщо він виступав позива
чем чи відповідачем у цивільних угодах. Французьке право знає
таку правову фікцію: якщо дружина і чоловік загинули одночас
но, то першим вважається померлим чоловік. Ця фікція потріб
на для того, щоб установити чіткий порядок спадкування. За
українським законодавством, днем смерті громадянина, оголо
шеного мертвим, вважається день набуття законної чинності рі
шенням суду про оголошення його мертвим.
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Ïðàâîâà ïîâåä³íêà ³ þðèäè÷íà
â³äïîâ³äàëüí³ñòü
Правова і правомірна поведінка  Правопорушення
відповідальність



Юридична

§ 1. Ïðàâîâà ³ ïðàâîì³ðíà ïîâåä³íêà
Правова поведінка. Поведінка визначається як процес взаємодії
живих істот з навколишнім середовищем, опосередкований їх
зовнішньою (руховою) і внутрішньою (психічною) активністю.
Право поряд з мораллю прагне до соціальної оцінки відносин,
які виникають у різних сферах, використовуючи при цьому
власні, юридичні критерії. Саме тому ту поведінку, яка склада
ється у сфері реалізації права, називають правовою.
Правова поведінка – це поведінка суб’єктів суспільних від
носин, яка відповідає вимогам права.
Правова поведінка має низку ознак, які можуть бути як зага
льними, так і юридичними. До загальних ознак належать соціа
льна значущість та психологізм (суб’єктивність).
Соціальна значущість – полягає в тому, що внаслідок своєї
соціальної значущості будьякий людський вчинок породжує ре
акцію тих, хто знаходиться навколо людини, – схвалення або осуд.
Психологізм, або суб’єктивність, – залежно від співвідно
шення своїх дій із наявними нормами суб’єкт приймає рішення,
яке визначає напрямок та інтенсивність поведінки.
Юридичними ознаками правової поведінки є: правова регламен
тація, підконтрольність політичних партій державі в особі право
охоронних органів та органів застосування права, наявність юри
дичних наслідків як позитивного, так і негативного характеру.
Під правовою регламентацією розуміють об’єктивні й суб’
єктивні моменти поведінки, які відбиваються в правових розпо
рядженнях.
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Видами правової поведінки є правомірна поведінка, право
порушення, зловживання правом та об’єктивнопротиправне ді
яння.
Зловживання правом – вживання права на зло в тих випад
ках, коли правомочний суб’єкт володіє суб’єктивним правом, діє
в його межах, але завдає певного збитку правам інших осіб або
суспільству в цілому.
Зловживання правом характеризується низкою ознак.
Наявність в особи суб’єктивних прав. Уявімо дві земельні
ділянки. Власники цих ділянок І. і П. мають на них право при
ватної власності.
Діяльність з реалізації цих прав. Як відомо, право власності
складається з права володіти, користуватися і розпоряджатися
майном. У цьому разі це право володіти земельною ділянкою,
користуватися і розпоряджатися нею.
Використання прав усупереч їхньому соціальному призначен%
ню або заподіяння цим збитку суспільним або особистим інте%
ресам. І. побудував оранжерею для сонцелюбних рослин на своїй
ділянці, а П. збудував великий котедж, який закрив сонце і тим
самим погіршив стан рослин І.
Відсутність порушення конкретних юридичних заборон або
обов’язків. У цьому разі не було порушено юридичних заборон і
П., врештірешт, не був зобов’язаний враховувати волю І.
Встановлення факту зловживання компетентним органом
застосування права. І. звернувся до місцевого виконкому, який
установив факт наявності котеджу, який порушує право влас
ності І. на рослини.
Настання юридичних наслідків. Після цього І. має право
звернутися до суду з так званим негаторним позовом, який по
в’язаний не лише з вимогою усунення певних порушень прав вла
сника, а й відшкодування спричинених ними збитків. Згідно з
презумпцією вини відповідача, П. повинен довести, що він не
порушував прав І. і не зловживав своїм правом.
Об’єктивно#протиправне діяння – дія або бездіяльність, яка
порушує норму права, але не тягне юридичної відповідальності.
Видами об’єктивнопротиправного діяння є протиправне ді
яння недієздатної особи (наприклад, малолітньої) чи безвин
не діяння (наприклад, діяння психічно хворої людини) (див.
табл. 26.1, 26.2).
Будьяка поведінка особи може тягнути за собою соціальну
відповідальність.
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Таблиця 26.1. Види правової поведінки з погляду юридичного позити
візму
Â³äïîâ³äàº ïðàâîâèì âèìîãàì
-

Ñóïåðå÷èòü ïðàâîâèì âèìîãàì

ïðàâîì³ðíà ïîâåä³íêà

-

ïðàâîïîðóøåííÿ

çëîâæèâàííÿ ïðàâîì

-

îá’ºêòèâíî-ïðîòèïðàâíå ä³ÿííÿ

Таблиця 26.2. Види правової поведінки з погляду природноправової
доктрини
Â³äïîâ³äàº ïðàâîâèì âèìîãàì
-

ïðàâîì³ðíà ïîâåä³íêà

Ñóïåðå÷èòü ïðàâîâèì âèìîãàì
-

ïðàâîïîðóøåííÿ

-

çëîâæèâàííÿ ïðàâîì

-

îá’ºêòèâíî-ïðîòèïðàâíå ä³ÿííÿ

Соціальна відповідальність – це суспільні відносини між
суб’єктом і контролюючою його інстанцією.
Соціальну відповідальність розглядають у двох аспектах –
позитивному і негативному.
У позитивному (проспективному) аспекті відповідальність
характеризує позитивне ставлення особи до скоєних нею вчин
ків. Це – розуміння важливості своїх дій для суспільства, бажан
ня і прагнення виконати їх якнайкраще, ефективніше, швидше.
Коли говоримо про проспективну відповідальність, то маємо на
увазі таке: “Ця людина відповідально ставиться до своєї справи:
до роботи, до навчання тощо”.
У негативному (ретроспективному) аспекті відповідаль
ність характеризується не тільки усвідомленням її особою, а й
зовнішнім впливом з боку суспільства, держави, інших осіб за
вже зроблене. Коли говоримо про ретроспективну відповідаль
ність, маємо на увазі, що це відповідальність за вже скоєне пору
шення суспільного порядку. Така відповідальність може бути мо
ральною, юридичною тощо.
Правомірна поведінка. Як правило, люди добровільно викону
ють приписи норм права. Це означає, що вони діють правомірно.
Правомірна поведінка – це поведінка, яка відповідає при
писам правових норм.
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Ознаки правомірної поведінки:
 правомірна поведінка відповідає вимогам правових норм,
тобто слід робити те, що або дозволено законом, або ним не
заборонено;
 правомірна поведінка зазвичай соціально корисна, тобто при
носить користь суспільству.
Існує кілька класифікацій видів правомірної поведінки: за юри
дичним закріпленням, за об’єктивною і суб’єктивною стороною, за
суб’єктом, за формою реалізації норм права (табл. 26.3).
Так, за юридичним закріпленням правомірна поведінка є
об’єктивно необхідною, бажаною для суспільства і соціально
припустимою.
Прикладом об’єктивнонеобхідної правомірної поведінки є
захист Батьківщини. Цей різновид правомірної поведінки є об’єк
тивно необхідним унаслідок того, що якщо не захищати Батьків
щину, то гине держава, а з нею право.
Бажаною для суспільства правомірною поведінкою є участь
громадян держави у виборах. Це пояснюється тим, що в умовах
демократії вибори дозволяють привести до влади компетентних
осіб, які будуть гарно піклуватися про суспільство.
Соціально припустимою правомірною поведінкою є розлучення.
Таблиця 26.3. Види правомірної поведінки
Çà þðèäè÷íèì
çàêð³ïëåííÿì

Îá’ºêòèâíî íåîáõ³äíà
Áàæàíà äëÿ ñóñï³ëüñòâà
Ñîö³àëüíî ïðèïóñòèìà

Çà îá’ºêòèâíîþ
ñòîðîíîþ
Çà ñóá’ºêòîì
Ïðàâîміðíà
пîâåäіíêà

Çà ôîðìîþ
ðåàë³çàö³¿ íîðìè
ïðàâà

Àêòèâíà
Ïàñèâíà
²íäèâ³äóàëüíà
Ãðóïîâà
Äîòðèìàííÿ çàáîðîí
Âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â
Âèêîðèñòàííÿ ñóá’ºêòèâíèõ ïðàâ
Ñîö³àëüíî àêòèâíà

Çà ñóá’ºêòèâíîþ
ñòîðîíîþ

Çàêîíîñëóõíÿíà
Êîíôîðì³ñòñüêà
Ìàðã³íàëüíà
Çâè÷íà
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За об’єктивною стороною правомірна поведінка є активною
або пасивною.
Активна – активна дія, яка виникає на основі зобов’язуваль
них чи правомочних норм. Прикладом такої поведінки є сплата
податків чи захист Батьківщини.
Пасивна – бездіяльність, яка виникає на основі забороняю
чих норм. Для пасивної правомірної поведінки досить самого
факту утримання від правопорушень.
За суб’єктом правомірна поведінка може бути індивідуаль
ною або груповою.
Індивідуальна правомірна поведінка є правомірною поведін
кою одного. Наприклад, сплата податків окремим громадянином
України.
Групова правомірна поведінка є правомірною поведінкою
групи людей. Наприклад, армія захищає Батьківщину.
За формою реалізації норм права правомірна поведінка вира
жається у формі дотримання заборон, використання суб’єктив
них прав та виконання обов’язку.
І, нарешті, найцікавішою є правомірна поведінка за суб’єк%
тивною стороною. За цією підставою вона може поділятися на
соціально активну, законослухняну, конформістську, маргіналь
ну та звичну.
Соціально активна правомірна поведінка характеризується
прагненням принести користь суспільству. Наприклад, активні
збройні дії, спрямовані на захист Батьківщини.
Законослухняна правомірна поведінка характеризується сві
домим підпорядкуванням закону. Наприклад, оплата проїзду в
суспільному транспорті.
Конформістська правомірна поведінка випливає з прагнен
ня робити як усі. Наприклад, переходити вулицю на зелений
колір світлофору.
Маргінальна правомірна поведінка викликається страхом
перед покаранням. Наприклад, деякі особи не вчиняють злочин,
боячись покарання за нього.
Корислива правомірна поведінка викликається міркування
ми особистої вигоди. Наприклад, деякі громадяни голосують за
того чи іншого кандидата, вважаючи, що той стане лобіювати їх
інтереси.
Звична правомірна поведінка є такою, яка стала звичною вна
слідок багаторазового повторення. Наприклад, дотримання біль
шості заборон.
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§ 2. Ïðàâîïîðóøåííÿ
Характеристика правопорушення. Протилежністю суспільно
корисної, правомірної поведінки є неправомірна. Вона характе
ризується суспільністю шкідливістю для приватних і суспільних
інтересів та цінностей, які охороняються правом, посягають на
умови існування суспільства, створює загрозу правопорядку
у цілому.
Оскільки такі діяння вчиняються всупереч правовим заборо
нам, вони визнаються правопорушеннями.
Правопорушення – це суспільно небезпечне або шкідливе ді
яння (дія або бездіяльність), яке порушує норму права.
Правопорушення характеризується низкою ознак:
 в умовах правопорушення акт поведінки виражається в дії
або в бездіяльності. Дія – активна поведінка, спрямована на
досягнення певного протиправного результату (робити те, що
законом заборонено). Бездіяльність – пасивна поведінка (не
робити те, що закон зобов’язує зробити). Думки, почуття, пе
реконання не можуть бути правопорушеннями;
 правопорушення є тільки вольовими діяннями, тобто зале
жать від волі й свідомості учасників, здійснюються ними до
бровільно. Це означає, що суб’єкт усвідомлює, що він робить
(не робить) і прагне це зробити (не зробити);
 індивід усвідомлює, що діє протиправно, діє винно. Індивід
усвідомлює, що він порушує ті норми права, які діють у дер
жаві. Є правило: незнання закону не звільняє від відпові
дальності. У цьому разі мають на увазі, що незнання закону,
який був опублікований у ЗМІ, не звільняє правопорушни
ка від відповідальності;
 ця дія або бездіяльність протиправна, тобто порушує вимоги
норм права. Зазначена дія або бездіяльність повинна бути
зафіксована в діючих джерелах права;
 правопорушення завжди соціально негативне, суспільно
шкідливе, тобто завдає шкоди чиїмось інтересам (особистості,
організації, державі тощо).
Правопорушення поділяються на злочини і проступки (див.
табл. 26.4).
Злочини – суспільно небезпечні діяння, карні в криміналь
ному порядку. В Ірані до злочинів відносять порушення шаріату
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Таблиця 26.4. Види правопорушень
Ïðàâîпîðушåííя
Çëî÷èíè

Ïðîñòóïêè:
- àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ
- öèâ³ëüíî-ïðàâîâ³ äåë³êòè
- äèñöèïë³íàðí³ ïðîñòóïêè
- ïðîöåñóàëüí³ ïðîñòóïêè
- ì³æíàðîäí³ ïðàâîïîðóøåííÿ

(ісламського права) жінками (якщо жінка вийшла на вулицю,
не покривши обличчя). У Венесуелі ще до середини 1990х років
до злочинів належав адюльтер (подружня зрада) з боку жінки
тощо. В Україні до злочинів відносять крадіжку, згвалтування,
державну зраду, вбивство тощо.
Ïðèêëàä 26.1
Ñâ³ä÷åííÿ Ï. Ëîìåéêà ñòîñîâíî âáèâñòâà éîãî äðóæèíè ìóðàøêàìè
(ëàò. – ôîðì³êà)
Í³êîãî â æèòò³ ÿ òàê íå êîõàâ, ÿê ¿¿. ² í³ äî êîãî íå â³ä÷óâàâ òàêèõ íàïàä³â
íåíàâèñò³. Âîíà ïðèõîäèëà äî ìåíå, ³ éøëà – êîëè õîò³ëà. Ìîæëèâî, çóñòð³÷àëàñÿ ç êèìîñü, ïîò³ì çàëèøàëà...
Ìèðèòèñÿ – îñü ùî ¿é ïîäîáàëîñÿ! Çíîâó â³ä÷óòè õâèëþþ÷³ äí³ çáëèæåííÿ. ß ðåàãóâàâ ïîñò³éíî îäíàêîâî – õîëîäíèé òîí, ñóõà ìàíåðà ñï³ëêóâàííÿ. Öå ¿¿ ëèøå ï³äáàäüîðþâàëî. Âîíà ñïðÿìîâóâàëà íà ìåíå âñ³ ñâî¿
÷àðè. ² ÿ, çðîçóì³ëî, ñêëàäàâ çáðîþ. ², ïåðåêîíàâøèñü ó ìî¿é ïîêîð³, âîíà
çíîâó ñòàâèëàñÿ äî ìåíå áàéäóæå, âèêàçóþ÷è íóäüãó òà çíåâàãó...
Â³êòîð³ÿ ââàæàëà, ùî âèêîíàëà ñâ³é æèòòºâèé îáîâ’ÿçîê – äèòèíñòâîì
áåç áàòüê³â, ïåðøèì íåâäàëèì øëþáîì, ìèíóëèìè ðîç÷àðóâàííÿìè. Âîíà
íå áàæàëà çíàòè æîäíèõ çîáîâ’ÿçàíü. Ëèøå ïðàâà. Íàéá³ëüøå ìåíå äðàòóâàëà ¿¿ ïîñò³éíà íåâäÿ÷í³ñòü. Êîëè Â³êòîð³ÿ çàëèøàëà ÷åðãîâó ñëóæáó, ìåí³
äîâîäèëîñÿ óòðèìóâàòè ¿¿ òà ñèíà, à ³íîä³ é äîïîìàãàòè êóäè-íåáóäü âëàøòóâàòèñÿ... Óò³ì íå â òîìó ð³÷. ß áóâ ãîòîâèé ³ íå íà òàêå çàðàäè íå¿. Àëå
âîíà ñïðèéìàëà âñå öå ÿê íàëåæíå. Çà ñò³ëüêè ðîê³â æîäíîãî ðàçó íå ñêàçàòè: “Äÿêóþ”!
...Òåïåð ðîçóì³þ – îáèäâà áóëè ãàðí³. Âîíà ïîâîäèëàñÿ òàê â³ä çëîñò³,
â³ä áåçñèëëÿ. Âîíà â³ä÷óâàëà: ÿ íå íàëåæó ¿é. Ìåí³ ñë³ä áóëî äîâåñòè ïðîòèëåæíå. Ð³øó÷å, ïî-÷îëîâ³÷îìó...
² âñå æ òàêè âîíà çàïðîïîíóâàëà ï å ð ø î þ. ¯é íå â³äìîâèø ó ÷óòëèâîñò³.
Çðîçóì³òè, ÿê òÿæêî òðèäöÿòèòðèð³÷íîìó õîëîñòÿêó, àíàõîðåòó-â÷åíîìó ñêàçàòè: “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”, íà öå çäàòíà íå êîæíà æ³íêà. Â³êà çðîáèëà çà ìåíå
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äåâ’ÿòü êðîê³â ç íåîáõ³äíèõ äåñÿòè. ² ÿ çëÿêàâñÿ. ß âèñëîâèâ ñîá³ áàãàòî
äîâîä³â “ïðîòè”, ó òîìó ÷èñë³ é ì³ùàíñüê³ ïîãëÿäè ìîº¿ ìàòåð³.
...Áîðîíü áîæå, ÿ íå ðåâíóâàâ ¿¿ äî öüîãî êîëèøíüîãî ñïîðòñìåíà. Àëå
òàêà ïóáë³÷íà äåìîíñòðàö³ÿ... Ïîìñòà çà ìîþ ñëèíÿâ³ñòü? Ïîçà âñÿêèõ
ñóìí³â³â... ² îäíàê æå â ò³ õâèëèíè ÿ çàáóâ ïðî âñå. Ìåí³ õîò³ëîñÿ ïðèíèçèòè ¿¿. Â ìåíå ðóêè ÷åñàëèñÿ â³ä áàæàííÿ íàçäîãíàòè ¿¿, â÷åïèòèñÿ, ñêèíóòè
ç³ ñõîä³â...
Òîáòî íàÿâó ÿ á í³êîëè íå çðîáèâ ùîñü íà çðàçîê öüîãî. Òàê áè é ïåðåãîð³ëî â ìåí³ âñå. Àëå ÿ óÿâèâ ç óáèâ÷îþ ÿñí³ñòþ. Ñàìå òàê ÿ íàçäîãàíÿþ ¿¿ ³...
Ìîæëèâî, ìåíå öå áàæàííÿ ³ íàâåðõ ïîâåëî. ×è òî âò³øèòè ñåáå ðîçðàõîâóâàâ, ÷è òî á³ëüøå ðîççëîñòèòè... Íàéæàõëèâ³ø³ õâèëèíè ó ìîºìó æèòò³...
Öåé... Êîñòÿíòèí ñõîïèâ ìåíå çà ðóêè, ñòàâ ùîñü ëîïîò³òè, âèïðàâäîâóâàòèñÿ... Ìåí³ çäàºòüñÿ, ÿ ïðîéøîâ êð³çü íüîãî, íåìîâ êð³çü ïîâ³òðÿ.
...ß ÷àñòî õîäèâ äî íå¿ ðîçìîâëÿòè. Íàâ³òü æàë³òèñÿ. Âîíà áóëà äëÿ
ìåíå îñîáîþ æ³íî÷î¿ ñòàò³. Áåçëèêà øåëåñòêà áîãèíÿ. ß ïåðåéøîâ ãàëÿâèíó ³ âñòàâ íàâêîë³øêè: ³ âîíà, ÿê çàâæäè, îá³éíÿëà ìåíå. Í³æíèé ëîñê³ò ëàïîê òà âóñèê³â ïî âñüîìó ò³ëó, òàêå äðóæåëþáíå... ß ïëàêàâ òà ñïîâ³äàâñÿ. À
ïîò³ì, ÷îìóñü âïåâíåíèé â ¿¿ àáñîëþòí³é ï³äòðèìö³ òà ðîçóì³íí³, ïîäÿêóâàâ ³
ï³øîâ. ß íå ì³ã ïîâåðíóòèñÿ ó öåé ä³ì; äëÿ ìåíå â³í áóâ ñâÿùåííèì, òóò
ïðîõîäèëè ìî¿ íàéêðàù³ ÷àñè; òåïåð â³âòàð ñïëþíäðóâàëè... Õîäèâ ë³ñîì,
ðîçïîâ³äàâ âãîëîñ â³ðø³, òî ïðîêëèíàâ Â³êó, òî îïëàêóâàâ... Çëÿêàâñÿ ÷îãîñü, êèíóâñÿ êð³çü ÷àùó íàïðîëîì; âæå àáñîëþòíî îáìèðàþ÷è â³ä æàõó,
ä³áðàâñÿ äî øîñå. Îäíà äóìêà íå äàâàëà ìåí³ ñïîêîþ: ïîâåðíóòèñÿ äî ì³ñòà. Éøîâ óçá³÷÷ÿì, äîêè íå íàñòàâ ðàíîê. ² íàçóñòð³÷... ç ñèðåíîþ, ç ìèãàëêàìè... ì³ë³öåéñüê³ ìàøèíè. Îäíà, äðóãà. Ïîò³ì ïîæåæí³ – ³ çíîâó ì³ë³ö³ÿ.
Õ³áà ÿ ì³ã ïåðåäáà÷èòè, õî÷à á â³ääàëåíî...
...Áåçãëóçäî ââàæàòè, ùî Ôîðì³êà çðîçóì³º ìî¿ ñëîâà ³ â³çüìåòüñÿ
â³äîìñòèòè çà îáðàçó. Â³äáóëîñÿ ³íøå. Ô å ð î ì î í è! Íàøå äèõàííÿ, ï³ò,
ñëüîçè – öå òàêîæ ôåðîìîíè, õ³ì³÷í³ ñèãíàëè. Âîíè ìàëþþòü òî÷íó êàðòèíó
ñòàíó ëþäèíè. Ìè íàñò³ëüêè áåçäàðí³, ùî íå âì³ºìî ÷èòàòè ïîñëàííÿ íàøèõ
çàë³ç. À âîíà íàâ÷èëàñÿ çà ðîêè ñï³ëêóâàííÿ ç³ ìíîþ. ² ÿ çíàâ öå. Ôîðì³êà
áëèñêó÷å â³ä÷óâàëà ìî¿ áàæàííÿ, íàâ³òü ò³, ùî é ñëîâàìè íå âèñëîâèø. Çàáóòè ïðî ¿¿ êàçêîâó ÷óòëèâ³ñòü – îñü ó ÷îìó ì³é çëî÷èí! Âîíà òîðêàëàñÿ
ìåíå äåñÿòêàìè òèñÿ÷ ñâî¿õ øóñòðèõ “êë³òèí”, ³ â ¿¿ ñâ³äîìîñò³ ñêëàâñÿ îáðàç. Ãîäóâàëüíèê ó íåáåçïåö³. Â³í õî÷å, ïðîòå íå ìîæå ïîáîðîòè âîðîãà.
Âîðîã ó áóäèíêó. Ãîäóâàëüíèêà ñë³ä ðÿòóâàòè. Íå çíàþ – ÷è òî ç äðóæí³õ
ñïîíóêàíü, àëå, íàïåâíî, ³ ç ìåòîþ, ùîá íå ïîçáàâèòèñÿ ï³êëóâàííÿ òà îñíîâíîãî äæåðåëà ¿æ³... ß ì³ã ìîâ÷àòè, õ³ì³ÿ ìîãî îðãàí³çìó êðè÷àëà: “Âáèâàé!” ² Ôîðì³êà âèêîíàëà êîìàíäó. Ç ò³ºþ äîêëàäí³ñòþ òà ðåòåëüí³ñòþ, ùî
ïðèòàìàíí³ ìóðàøíèêàì.
Äæåðåëî: Äìèòðóê À. Ôîðìèêà : ôàíò. ðàññêàç / Àíäðåé Äìèòðóê //
Ôàíòàñòèêà-85 : ñáîðíèê ïðîèçâåäåíèé / ñîñò. È. ×åðíûõ. – Ì. :
Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ, 1985. – Ñ. 190–191.
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Проступки – діяння, що не караються в кримінальному по
рядку.
До проступків належать адміністративні, цивільноправові,
дисциплінарні, процесуальні, міжнародні тощо.
Адміністративні правопорушення (адміністративні про
ступки) – протиправне винне діяння, яке посягає на певну кате
горію відносин і за яке законодавством передбачається адмініст
ративна відповідальність. Прикладом адміністративного право
порушення є проїзд у громадському транспорті без квитка.
Цивільно#правові делікти (цивільноправові проступки) –
протиправні діяння, які завдають шкоди врегульованим норма
ми цивільного права майновим і пов’язаним із ними особистим
немайновим відносинам. Прикладом цивільноправового делік
ту є невиконання зобов’язань за договором. Наприклад, втрата,
нестача чи пошкодження майна охоронцем, який зобов’язаний
його охороняти за договором схову.
Дисциплінарні проступки – протиправне винне невиконан
ня працівником або службовцем своїх трудових або службових
обов’язків, яке порушує правила внутрішнього трудового розпо
рядку. Прикладом може бути прогул.
Процесуальні порушення (кримінальнопроцесуальні право
порушення, цивільнопроцесуальні правопорушення) – проти
правне, винне порушення процесуального (кримінального та
цивільного) законодавства. Прикладом може бути проголошен
ня обшуку виїмкою.
Міжнародне правопорушення – протиправне діяння, яке по
лягає в порушенні державою чи іншим суб’єктом міжнародного
права своїх міжнародних зобов’язань.
Юридичний склад правопорушення. Можна говорити про
правопорушення лише в разі, коли в наявності є всі елементи
складу правопорушення.
Сукупність ознак правопорушення в єдності його об’єктив
ної та суб’єктивної сторін, необхідних і достатніх для покла
дання юридичної відповідальності на суб’єкта, визначається
як склад правопорушення.
Він містить такі елементи, як суб’єкт правопорушення, об’єкт
правопорушення, об’єктивну і суб’єктивну сторони правопору
шення.
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Суб’єкт правопорушення – деліктоздатна фізична особа або
організація, яка вчиняє правопорушення. Деліктоздатність озна
чає здатність відповідати за свої вчинки. Фізична особа – інди
від. Фізична особа та організація несуть цивільноправову від
повідальність. Кримінальну ж відповідальність несуть лише фі
зичні особи. Таким чином, суб’єктом злочину може бути лише
фізична особа. Організація не здатна нести кримінальної відпо
відальності. Навіть засуджуючи злочинні угруповання, до кри
мінальної відповідальності притягують лише фізичних осіб, які
входять до їх складу. Єдиний раз, коли організації були визнані
злочинними: події Нюрнберзького судового процесу, під час яко
го трибунал оголосив НСДАП, гестапо, СД, СС та інші злочинни
ми організаціями. Це означало, що кожен член цих організацій:
від Гітлера до останнього прибиральника чи кухаря, по суті, були
визнані злочинцями. Проте слід пам’ятати, що членами нацист
ської партії були Й. фон Ріббентроп і О. Шиндлер. Й. фон Ріббен
троп засобами зовнішньої політики розчищав шлях до Другої
світової війни, яка знищила колосальну кількість слов’ян, євре
їв та німців. О. Шиндлер за допомогою хабарів викупив 1200 євре
їв, урятувавши їх таким чином від газових камер. Й. фон Ріббен
тропа судили на Нюрнберзькому судовому процесі. Вироком була
смертна кара через повішання. Після цього його тіло перевезли
до Мюнхена, спалили там у печі крематорію, а попіл розвіяли.
О. Шиндлер у 50х рр. ХХ ст. приїздив до Ізраїлю. Його запроси
ли посадити дерево в алеї праведників, і, врештірешт, іудейські
первосвященики його канонізували. Похований О. Шиндлер в
Єрусалимі: єдиний німець, який удостоєний такої честі.
З погляду визнання нацистської партії злочинною організа
цією злочинцями є і Й. фон Ріббентроп, і О. Шиндлер.
Аналогічною стала б доля членів КПРС у разі визнання її зло
чинною організацією: усі комуністи (навіть герої Великої Вітчиз
няної війни) були б визнані злочинцями.
Об’єкт правопорушення – ті суспільні відносини, які пору
шуються при правопорушенні. Такими відносинами є право влас
ності, право на життя, політичні, трудові, громадянські та інші
права, свободи й обов’язки. Слід мати на увазі, що в криміналь
ному праві є поняття предмета злочину. Розглянемо це на прик
ладі. Художник С. викрав у запаснику музею картину Леонардо
да Вінчі, яка вже частково була з’їдена щурами. С. реставрував
картину. Однак після того, як було з’ясовано місце знаходження
картини, С. притягнуто до кримінальної відповідальності за
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крадіжку. У цьому разі картина є предметом злочину, а право
власності на неї – об’єктом. І хоча для картини така крадіжка
була досить позитивною, злочин все ж таки був.
Об’єктивна сторона правопорушення – зовнішнє виражен
ня правопорушення. Зовні правопорушення виражається у формі
матеріального складу і формального складу (табл. 26.5).
Правопорушення матеріального складу вважається скоє
ним, якщо є протиправне діяння, його соціально негативні на
слідки і причиннонаслідковий зв’язок між ними. Розглянемо
вбивство за допомогою снайперської гвинтівки. Є протиправне
діяння: постріл зі снайперської гвинтівки. Є соціальнонегатив
ний наслідок – смерть жертви. Є причиннонаслідковий зв’язок
між ними – жертва померла від того, що в неї влучила куля.
Правопорушення формального складу є скоєним, якщо є хоча
б протиправне діяння, навіть якщо немає наслідків цього діяння.
Ó 1994 ðîö³ â ßïîí³¿ ïîìåð íàï³âëåãåíäàðíèé îñíîâîïîëîæíèê êüîêóñèíêàé (æîðñòêå êîíòàêòíå êàðàòå) Îÿìà Ìàñóòàöó. Â³í ïðîñëàâèâñÿ òèì, ùî,
ðåêëàìóþ÷è ñâ³é ñòèëü â ªâðîï³, ó 1962 ðîö³ â ²ñïàí³¿ âèñòóïèâ ó ñâîºð³äí³é
êîðèä³: á³é ç áèêàìè ãîëèìè ðóêàìè. Îÿìà òðüîõ áèê³â çàáèâ íà ñìåðòü, à
³íøèì çðóáàâ ðîãè óäàðîì ðóêà-ìå÷ (ðåáðîì äîëîí³). Öå – íåîáõ³äíå ïîÿñíåííÿ äëÿ òîãî ôàíòàñòè÷íîãî ïðèêëàäó (íàñïðàâä³ öüîãî âèïàäêó íå áóëî),
ÿêèé áè ïðî³ëþñòðóâàâ ïðàâîïîðóøåííÿ ç ôîðìàëüíèì ñêëàäîì.
Óÿâ³ìî ñîá³: éäå Îÿìà ïî âóëèö³, à íàçóñòð³÷ éîìó âèá³ãàº îçáðîºíà
ï³ñòîëåòîì ëþäèíà. Ç êðèêîì “Äàâàé ãàìàíåöü!” âîíà êèäàºòüñÿ äî Îÿìè.
Çàõèùàþ÷èñü, Îÿìà êàë³÷èòü íàïàäíèêà. Ï³ñëÿ òîãî ÿê íàïàäíèê âèéäå ç
ë³êàðí³, â³í ï³äå â òþðìó. ×îìó? Ð³÷ ó òîìó, ùî ç ìîìåíòó éîãî îçáðîºíî¿
âèìîãè “Äàâàé ãàìàíåöü!” â³í ñêî¿â çëî÷èí, ÿêèé ìàº íàçâó ðîçá³éíîãî íàïàäó – çëî÷èíó ç ôîðìàëüíèì ñêëàäîì, äëÿ ÿêîãî íå îáîâ’ÿçêîâèì º íàÿâí³ñòü ñîö³àëüíî-íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â.

Таблиця 26.5. Об’єктивна сторона правопорушення
Âèä ïðàâîïîðóøåííÿ çà
îá’ºêòèâíîþ ñòîðîíîþ

Õàðàêòåðí³ îçíàêè
Ä³ÿííÿ

Об’єêòèâíà сòîðîíà
пðàâîпîðушåííя

Ïðàâîïîðóøåííÿ ç
ìàòåð³àëüíèì ñêëàäîì
Ïðàâîïîðóøåííÿ ç
ôîðìàëüíèì ñêëàäîì

Íàñë³äêè
Ïðè÷èííèé çâ’ÿçîê ì³æ
ä³ÿííÿì òà íàñë³äêàìè
Ä³ÿííÿ
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Суб’єктивна сторона правопорушення – вина, мотив і мета
(рис. 26.1).
Мотив – спонукальні причини, які підштовхнули правопо
рушника до вчинення правопорушення. Найпоширенішими мо
тивами є користь, помста, хуліганство тощо.
Мета – той результат, якого бажав досягти правопорушник
при вчиненні правопорушення. Так, метою при користі є заволо
діння майном.
Вина – психічне ставлення особи до скоєного нею правопору
шення. Як правило, суб’єктивна сторона правопорушення вира
жається саме у вині. Мотив і мета – факультативні елементи
суб’єктивної сторони складу правопорушення, вина – обов’язко
вий елемент. Вона виражається у формі умислу та необережності.
Умисел може бути прямим і непрямим.
Прямий умисел – особа усвідомлює факт свого діяння, перед
бачає настання його соціальнонегативних наслідків і бажає їх
настання. Так, у разі вбивства за допомогою снайперської гвин
тівки суб’єкт усвідомлює, що він стріляє, передбачає смерть
жертви і бажає їй смерті.
Непрямий умисел – особа усвідомлює факт свого діяння, пе
редбачає настання його соціальнонегативних наслідків і свідо
мо припускає їх настання або ставиться до них байдуже. Так, при

Ñуб’єêòèâíà сòîðîíà пðàâîпîðушåííя
Ìîòèâ

Âèíà

Ìåòà

Фîðмè âèíè

Ïðÿìèé óìèñåë

Íåïðÿìèé
óìèñåë

Ñàìîâïåâíåí³ñòü

Íåäáàë³ñòü

Ñóá’ºêò ðîçóì³º
ñâî¿ ä³¿

Ñóá’ºêò ðîçóì³º
ñâî¿ ä³¿

Ñóá’ºêò ðîçóì³º ñâî¿
ä³¿

Ñóá’ºêò ðîçóì³º
ñâî¿ ä³¿

Ïåðåäáà÷àº
íàñë³äêè

Ïåðåäáà÷àº
íàñë³äêè

Ïåðåäáà÷àº
íàñë³äêè

Íå ïåðåäáà÷àº
íàñë³äê³â

Ïðàãíå ¿õ
íàñòàííÿ

Ñâ³äîìî ¿õ
ïðèïóñêàº àáî
ñòàâèòüñÿ äî
íèõ áàéäóæå

Ñàìîâïåâíåíî
ðîçðàõîâóº íà ¿õ
çàïîá³ãàííÿ

Ì³ã òà ïîâèíåí
áóâ ïåðåäáà÷èòè
¿õ íàñòàííÿ

Рис. 26.1. Суб’єктивна сторона правопорушення
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політичному теракті в людному місці за допомогою бомби теро
рист усвідомлює те, що він закладає бомбу, передбачає загибель
багатьох жертв і ставиться до цього байдуже, адже головне для
нього – заявити про себе, про свої погляди, про свою програму.
Необережність може виражатися у формі самовпевненості й
у формі недбалості.
Самовпевненість – особа усвідомлює факт свого діяння, пе
редбачає настання його соціальнонегативних наслідків, але
самовпевнено розраховує на їх запобігання.
Òàê, Ï., ÿêèé íàïåðåäîäí³ ïîñïåðå÷àâñÿ ç ². ç ïðèâîäó ä³ëÿíêè, âèð³øèâ éîìó ïîìñòèòèñÿ. Ïîáà÷èâøè, ùî ². çàñíóâ ó ñâîºìó êîòåäæ³, Ï. ï³äïàëèâ áóäèíîê. Ïîò³ì â³í ãîâîðèâ, ùî ðîçðàõîâóâàâ íà òå, ùî ². çìîæå
â÷àñíî âèéòè ç íüîãî, àëå öüîãî íå ñòàëîñÿ: ². çàäèõíóâñÿ â äèìó. Ó öüîìó
ðàç³ º âèíà ó ôîðì³ ñàìîâïåâíåíîñò³, àäæå Ï. óñâ³äîìëþâàâ òå, ùî â³í
ï³äïàëþº áóäèíîê, ïåðåäáà÷àº çàãèáåëü ². (âðåøò³-ðåøò, â³í ãîâîðèâ ïðî
òå, ùî ². ì³ã áè é âèñêî÷èòè ç áóäèíêó), àëå ñàìîâïåâíåíî ðîçðàõîâóº íà
òå, ùî ². âèñêî÷èòü ç áóäèíêó.

Недбалість – особа усвідомлює факт свого діяння, але не пе
редбачає соціальнонегативних наслідків, хоча повинна і могла
їх передбачати. Як правило, правопорушення з цією формою вини
трапляються на будівництві при порушенні правил техніки без
пеки.
Áóä³âåëüíèê Ñ., ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó áóä³âíèöòâ³ íîâîãî áàãàòîïîâåðõîâîãî áóäèíêó, ïðèáèðàâ ñì³òòÿ íà äåñÿòîìó ïîâåðñ³. Ç³áðàâøè ùåá³íü, ñêëî,
ðîçáèò³ öåãëèíè, â³í âèð³øèâ íå ñïóñêàòèñÿ ç äåñÿòîãî ïîâåðõó, à çáåðåãòè
÷àñ ³ âèêèíóòè ñì³òòÿ ç äåñÿòîãî ïîâåðõó. Ãëÿíóâøè âíèç, Ñ. ïîäóìêè âèð³øèâ, ùî òàì í³êîãî íåìàº. Óò³ì â³í ïîì³òèâ, ùî âíèçó íå ãëóõà ñò³íà, à º
ëîäæ³¿ òà áàëêîíè. Ïðîòå öå íå çàâàäèëî éîìó êèíóòè ñì³òòÿ âíèç, ùî â³í ³
çðîáèâ. Ó öåé ÷àñ ÷åðåç áàëêîí íà ïåðøîìó ïîâåðñ³, çáåð³ãàþ÷è ÷àñ (íå
çàõîò³â éòè ÷åðåç äâåð³), âèë³ç âèêîíðîá, ÿêèé çà ê³ëüêà ñåêóíä äî öüîãî
çíÿâ êàñêó. Ñì³òòÿ âïàëî éîìó íà ãîëîâó, ñïðè÷èíèâøè òÿæê³ ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ. Ó òàêîìó ðàç³ âèÿâèëàñÿ íåäáàë³ñòü, àäæå Ñ. óñâ³äîìëþâàâ òå, ùî
â³í âèêèäàº ñì³òòÿ ç äåñÿòîãî ïîâåðõó. ² õî÷à â³í íå ïåðåäáà÷àâ ïîÿâè âèêîíðîáà, ïðîòå â³í ïîâèíåí áóâ ³ ì³ã ïåðåäáà÷èòè ïîÿâó íà ïåðøîìó ïîâåðñ³
áóäü-êîãî, õòî ðèçèêóº ï³äïàñòè ï³ä öå ñì³òòÿ.

Без наявності хоча б одного елемента складу правопорушен
ня немає самого правопорушення. Розглянемо це на прикладі
відсутності об’єкта правопорушення. І. вкрав на державному
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підприємстві А. деталь від верстата і встановив цю деталь на верс
тат державного підприємства Б., на якому він працював. У цьо
му разі право державної власності на цю деталь не порушується.
Правда, це не означає, що не можна вчинити виндикаційний
позов до підприємства А., тобто вимога повернення свого майна
з чужого незаконного володіння. Немає об’єкта правопорушен
ня – немає правопорушення.
Інший приклад пов’язано з відсутністю об’єктивної сторони
правопорушення. Уявимо фантастичну ситуацію. Престарілий І.
зробив зауваження молодому хулігану П. Взявши І. за лацкани
піджака, П. відштовхнув його від себе. І., впавши, вдарився об
бордюр. Коли приїхала міліція, з’ясувалося, що І. помер. П. мог
ли засудити за вбивство з хуліганських мотивів, однак експер
тиза довела, що І. штовхнули, коли той був ще живий, однак на
землю впав уже труп: І. помер від старості. У цьому разі є проти
правна дія (поштовх хуліганом І.), наслідок (смерть І.). Однак
немає причинного зв’язку між ними, а тому немає об’єктивної
сторони правопорушення.
Відсутність суб’єктивної сторони свідчить про об’єктивно
протиправне діяння у формі безвинного діяння, а відсутність су
б’єкта – у формі протиправного діяння недієздатної особи. Інша
річ, коли немає суб’єкта правопорушення – немає того, хто скоює
правопорушення.

§ 3. Þðèäè÷íà â³äïîâ³äàëüí³ñòü
Поняття, ознаки і види юридичної відповідальності. Як уже за
значалося, юридична відповідальність є ретроспективною. Про
те деякі правознавці вважають, що вона може бути і проспектив
ною. Як приклад вони наводять конституційну відповідальність
депутатів за прийняті рішення. Проте, на нашу думку, у цьому
разі відповідальність може мати моральний характер, але ж ніяк
не юридичний.
Юридична відповідальність – це застосування уповноваже
ною особою до правопорушника передбачених санкцією юри
дичної норми заходів державного примусу, вираженого у
формі позбавлень особистого, організаційного або майнового
характеру.
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Ознаки юридичної відповідальності:
 юридична відповідальність передбачає державний примус.
Можна сказати, що юридична відповідальність – це обов’я
зок особи, яка скоїла правопорушення, зазнавати певного не
гативного впливу з боку держави, яка примушує цю особу
виконувати зазначений обов’язок. Такий примус, як прави
ло, є правовим;
 кількісні показники. Це означає, що юридична відповідаль
ність – це не примус «взагалі», а певна «міра» такого приму
су, чітко окреслений його обсяг. Тут мається на увазі, що в
законодавстві зазначається певний термін ув’язнення чи
певний розмір штрафу тощо;
 наявність фактичної підстави. Фактичною підставою юри
дичної відповідальності є правопорушення. Юридична від
повідальність пов’язана з правопорушенням, вона слідує за
ним і звернена на правопорушника;
 відповідальність тягне за собою негативні наслідки (позбав
лення) для правопорушника. Такими наслідками є обмежен
ня його прав (позбавлення волі, батьківських прав) та по
кладання на нього нових додаткових обов’язків (сплата пев
ної суми, здійснення певних дій тощо);
 характер і обсяг позбавлень встановлюється в санкції юри
дичної норми. Наприклад, недотримання нотаріальної фор
ми угоди зумовлює визнання самої угоди недійсною;
 покладання позбавлень, застосування державнопримусових
заходів здійснюється в ході правозастосовчої діяльності ком
петентним державним органом у чітко визначеному законом
порядку і формах. Це означає, що поза процесуальною фор
мою юридична відповідальність неможлива.
В Україні найпоширенішими видами юридичної відпові
дальності є кримінальна, адміністративна, цивільноправова,
дисциплінарна і матеріальна.
Кримінальна відповідальність – настає за вироком суду на
підставі Кримінальнопроцесуального кодексу за вчинення зло
чину. Поширені види покарання: позбавлення волі, виправні
роботи, штраф тощо. Так, наприклад, за вчинення вбивства з
корисливих мотивів можлива кримінальна відповідальність у
формі довічного позбавлення волі.
Адміністративна відповідальність – настає за постановою
адміністративних органів на підставі Кодексу про адміністра
тивні правопорушення за вчинення адміністративних проступків.
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Поширений вид покарання – штраф. Можливий адміністратив
ний арешт терміном до 15 діб включно. Так, за безплатний про
їзд за міському транспорті передбачено штраф.
Цивільно#правова відповідальність – настає за рішенням
суду на підставі Цивільнопроцесуального кодексу за вчинення
цивільноправових деліктів. Поширені види покарання – пеня
(штраф, неустойка), відшкодування шкоди. Може бути надолу
ження збитків. Так, за невиконання зобов’язань за договором
можлива цивільноправова відповідальність у формі пені.
Дисциплінарна відповідальність – настає на підставі нака
зу адміністрації підприємства відповідно до Кодексу законів про
Працю за скоєння дисциплінарного проступку. Поширені види
покарання – догана і звільнення. Так, за прогул (відсутність на
робочому місці більше трьох годин) установлена дисциплінарна
відповідальність у формі звільнення.
Матеріальна відповідальність – настає на підставі наказу
адміністрації підприємства згідно з Кодексом законів про працю
за заподіяння матеріального збитку підприємству. Поширений
вид покарання – грошове стягнення. Матеріальна відповідаль
ність може бути підвищеною, повною й обмеженою. Повна мате
ріальна відповідальність – матеріальний збиток підприємству
стягується повністю безвідносно заробітної плати правопоруш
ника. Підвищена матеріальна відповідальність – невеликий ма
теріальний збиток підприємству, установі, організації стягуєть
ся у кратному розмірі (наприклад, п’ятикратному розмірі), але
не більше середнього заробітку правопорушника. Обмежена ма
теріальна відповідальність – стягнення матеріального збитку об
межується розміром зарплати правопорушника.
Вище згадувалося про конституційну відповідальність. Про
те її прихильники вважають, що може існувати й ретроспектив
на конституційна відповідальність. Як приклад вони наводять
імпічмент президенту, який є своєрідним варіантом ретроспек
тивної конституційної відповідальності. Не намагаючись когось
переконати, зазначимо, що імпічмент є нічим іншим як своєрід
ним варіантом дисциплінарної відповідальності президента за
неналежне виконання своїх обов’язків.
Принципи юридичної відповідальності. До принципів юри
дичної відповідальності належить законність, справедливість,
незворотність настання, доцільність, індивідуалізація покаран
ня, відповідальність за вину і неприпустимість подвоєння пока
рання.
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Принцип законності означає вимогу суворої і неухильної
реалізації правових розпоряджень. Для визнання відповідаль
ності юридичною важливе значення має дотримання правозасто
совчими органами норм права.
Принцип справедливості складається з вимог:
 не можна призначати кримінальне покарання за проступ%
ки. Мається на увазі, що не можна за безплатний проїзд у
громадському транспорті карати кримінальним порядком:
позбавляти волі на кілька років чи страчувати;
 закон, який установлює відповідальність або посилює її, не
має зворотної сили. Пам’ятаєте приклад про кримінальну
відповідальність за вбивство інопланетянина (гл. 3 “Правові
аксіоми”). У цьому разі закон, який установлював би подіб
ну кримінальну відповідальність, не поширювався б на вбив
ства інопланетян, скоєні до прийняття зазначеного закону;
 якщо шкода, завдана правопорушенням, має зворотний ха%
рактер, юридична відповідальність повинна забезпечувати
його надолуження. Це, наприклад, можливо в трудовому
праві, у разі притягнення до матеріальної відповідальності,
коли особа, яка зламала верстат на підприємстві, несе мате
ріальну відповідальність у певному обсязі. Це також мож
ливо в цивільному праві, коли за невиконання певних зобо
в’язань особі слід не лише відшкодувати шкоду, а й відшко
дувати збитки;
 за одне правопорушення можливе лише одне покарання.
Мається на увазі основне: позбавлення волі, смертна кара
тощо. Додаткове покарання: конфіскація майна, позбавлен
ня батьківських прав тощо – додається до основного і вважа
ється одним видом покарання;
 відповідальність несе той, хто зробив правопорушення.
Мається на увазі, що ніхто не зобов’язаний відповідати за те
правопорушення, яке не скоїв. Тут є певні нюанси: за об’єк
тивнопротиправні діяння, скоєні психічно хворими чи ма
лолітніми, юридичну відповідальність можуть нести їхні
батьки, опікуни тощо;
 вид і міра покарання залежать від “ваги” правопорушення.
Наприклад, за вбивство за обтяжуючих обставин покарання
може бути досить суворим (до довічного ув’язнення), а за без
платний проїзд у міському транспорті – більш м’яким
(штраф).
Незворотність настання – неминучість настання юридич
ної відповідальності за скоєне правопорушення. Мається на увазі,
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що юридична відповідальність “стоїть над шиєю” правопоруш
ника, як той меч, який будьякої миті зітне голову. Звісно, мож
ливе ненастання покарання: відстрочення виконання вироку,
умовне ув’язнення тощо. Однак це не означає, що принцип не
зворотності настання юридичної відповідальності є відсутнім.
Навпаки, особа, яка умовно осуджена, не має більше права ско
ювати будьяке правопорушення (не обов’язково кримінального
характеру). Коли особа скоює правопорушення, вона повинна
знати, що рано чи пізно правосуддя візьме гору і її засудять.
Доцільність – неприпустиме звільнення правопорушника
від юридичної відповідальності без законних підстав. Іноді
буває так, що під приводом доцільності, ефективності, полі
тичних, ідеологічних та інших неправових мотивів особу звіль
няють від покарання. Прикладом цього може бути амністія
бандитів, громил та інших злочинців, проведена в 1917 році
Ф. Керенським (так звані “керенські пташки”). Їх звільнили
як жертв царизму.
Індивідуалізація покарання – відповідальність за скоєне
правопорушення винний повинен нести сам. Це випливає з прин
ципу справедливості. Крім того, тут мається на увазі, що не
можна притягти “правопорушника взагалі” до юридичної відпо
відальності. Це обов’язково повинен бути конкретний правопо
рушник.
Відповідальність за вину – відповідальність може настати
лише за наявності вини правопорушника. Ця вина може бути у
формі умислу або необережності.
Неприпустимість подвоєння відповідальності – неприпу
стимість поєднання двох і більше видів юридичної відповідаль
ності за одне правопорушення. Останній принцип під сумнівом.
Це пов’язано з тим, що деякі злочини можуть мати, крім пока
рання в кримінальному порядку, ще й цивільноправові позови
(заподіяння тяжких тілесних ушкоджень тощо).
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Запитання для самоконтролю до розділу 6
1. Що таке правотворчість?
2. Що таке прогалина в позитивному праві?
3. Що таке юридична техніка?
4. Що таке правове регулювання?
5. Що таке правові засоби?
6. Що таке тлумачення права?
7. Що таке реалізація права?
8. Що таке юридичні колізії?
9. Що таке правовідносини?
10. Хто такі суб’єкти правовідносин?
11. Що таке юридичний факт?
12. Що таке правова поведінка?
13. Що таке склад правопорушення?
14. Що таке юридична відповідальність?
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Ôîðìàëüíî-ïðàâîâ³ ïðàâîâ³ ñ³ì’¿
Англоамериканська правова сім’я  Романогерманська правова сім’я
 Звичаєва правова сім’я

§ 1. Àíãëî-àìåðèêàíñüêà ïðàâîâà ñ³ì’ÿ
Сім’я загального права. Сім’я загального права має ще назву ан
глоамериканської правової сім’ї.
Англо#американська правова сім’я – сукупність національних
правових систем, що мають спільні ознаки, які виявляються у:
 єдності закономірностей та тенденцій розвитку на основі нор
ми, яка сформульована суддями в судовому прецеденті, який,
у свою чергу, домінує як форма права;
 у поділі права на загальне право і право справедливості, у
визнанні закону лише після апробування його судовою прак
тикою;
 домінуванні процесуального права над матеріальним;
 відсутності поділу права на приватне і публічне, а також га
лузевого поділу;
1
 казуїстичному характері норми права .
Географія сім’ї загального права подана такими країнами, як
Великобританція, Ірландія, США, окремі країни Британської
співдружності (Канада, Австралія, Нова Зеландія). Проте в сім’ї
загального права можна виділити чотири групи національних
правових систем: англосаксонську, американську, групу систем
європейського загального права і групу систем позаєвропейського
загального права.
Англосаксонська група правових систем. До англосаксонської
правової системи належать такі частини Великобританії, як Англія
(англійська правова система) та Уельс (уельська правова система).
1

Див.: Скакун О. Ф. Теория государства и права : учебник / Ольга Федоровна Ска
кун. – Х. : Консум, 2000. – С. 590 і наст.
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Основними джерелами англосаксонського права є:
1) судовий прецедент;
2) правовий звичай;
3) правова доктрина;
4) принципи права.
Система англосаксонського права складається з чотирьох ка
тегорій:
1) кримінальне і цивільне право;
2) публічне і приватне право;
3) матеріальне і процесуальне право;
4) муніципальне і публічне міжнародне право.
Співвідношення нормативноправового акта і судового пре
цеденту полягає в тому, що нормативноправовий акт потребує
певної апробації за допомогою судового прецеденту.
Нормативноправові акти в рамках англосаксонської право
вої системи мало кодифіковані.
Американська правова система. До американської право
вої системи насамперед належать США. Саме тому не існує аме
риканської групи правових систем, адже лише одна країна утво
рює цю правову систему.
Специфіка американської правової системи полягає в такому:
 за наявності юридичного прецеденту як основного джерела
права, законодавство США також справляє значний вплив
на правову діяльність, що пояснюється наявністю в США
писаної Конституції;
 за територією нормативноправові акти США поділяються на
загальнофедеральні та нормативні акти штатів;
 у нормативноправових актах США (так само, як і в умовах
англосаксонської правової системи) відтворюються норми,
створені судовою практикою;
 на відміну від англосаксонського права, право США харак
теризується більш вільною дією правила прецеденту. Якщо
Апеляційний суд та Палата лордів Великобританії зв’язані
власними прецедентами, то Верховний суд США і верховні
суди окремих штатів не вважають за потрібне керуватися
власними прецедентами;
 значно зросла роль правотворчих форм систематизації зако
нодавства, хоча на загальнофедеральному рівні ця система
тизації має характер консолідації прецедентів, а не створен
ня нових норм;
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з метою введення одноманітності в правове регулювання най
важливіших сторін суспільного життя федерації створюють
ся типові закони (кодекси) для штатів;
судова влада в США має більше значення і наділена більш
широким обсягом компетенції. Іноді суди вирішують спра
ви, які потребують політичної оцінки;
суди штатів здійснюють юрисдикцію незалежно один від од
ного;
інститут присяжних має в США більше значення, ніж в
Англії;
конституційний контроль в США здійснюється загальними
судами – федерації та штатів (чого немає у Великобританії).
Саме суди можуть визнати той чи інший акт неконституцій
ним. Таке визнання тягне за собою позбавлення того чи іншо
го акта судового захисту. Тобто акт формально діє, але, по
суті, втрачає юридичну чинність;
судова влада в США є менш централізованою, ніж у Велико
британії.

Система європейського загального права. До системи євро
пейського загального права належать Ірландія і Шотландія.
Джерелами права в шотландській правовій системі є:
 юридичний прецедент;
 юридичний трактат, що має “інституційне значення”, тобто
правову доктрину (наприклад, Інституції Юстиніана);
 закони, прийняті парламентами Шотландії та Великобри
танії;
 акти Європейського союзу, які стали джерелом права після
вступу в ЄС самої Великобританії.
Щодо Ірландії, то основними ознаками її правової системи є таке:
1) джерелом права визнають закон і судовий прецедент;
2) визнається англійська доктрина судового прецеденту, згід
но з якою рішення вищих судових інстанцій вважають обо
в’язковими для них самих та нижчих судів;
3) продовжують діяти судові прецеденти, які містять рішення
вищих судів Ірландії, що з’явилися ще до її приєднання до
Англії. Ці норми прецедентів входять до системи загального
права Ірландії і мають низку незначних відмінностей від ан
глійського права у сфері регулювання земельних договорів
та відносин;
4) у сфері законодавства зберігають значення ті акти, які були
прийняті парламентом Ірландії як до 1921 року (до утворення
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самостійної держави), так і після 1921 року, у тому числі акти
Стормонтону (парламент Ірландії у 1929–1972 роках);
5) найважливіші галузі законодавства не кодифіковані, хоча
парламентські акти мають характер консолідованих норма
тивних актів;
6) активно розвивається система делегованого законодавства,
яка дозволяє уряду і міністерствам приймати постанови і
накази з найважливіших питань суспільного життя.

Система позаєвропейського загального права. Характерна
для Канади, Австралії та Нової Зеландії.
Основними джерелами права в канадської правової системи є:
 закони, що видаються канадським парламентом (статутне
право);
 норми права справедливості, створені Судом справедливості
лордаканцлера в Лондоні XV–XVI століть;
 прецедентні норми англійського загального права.
Незважаючи на те що Канада є британським домініоном, а
англійська королева є главою держави в Канаді, сучасне канад
ське право має свої досить специфічні ознаки:
1) система канадського загального права є самостійною;
2) система канадського статутного права є дворівневою внаслі
док того, що Канада є федерацією;
3) наявність кодифікованих актів лише на території франко
мовної канадської провінції Квебек.
На відміну від Канади, США та Великобританії австралій#
ська правова система має такі ознаки:
1) в Австралії загальне право є єдиним для всіх штатів (їх шість)
і територій (північна і столична);
2) законодавство Австралії є дворівневим – законодавство сою
зу і законодавство штатів;
3) чітко розділені компетенція союзу і компетенція штатів,
проте може існувати їхня спільна компетенція. У разі ко
лізій пріоритет залишається за загальносоюзними нор
мами;
4) систематизація законодавства здійснюється в основному у
формі консолідації, хоча в окремих штатах здійснюються
спроби кодифікації;
5) сучасне реформування законодавства проводиться з метою
встановлення одноманітних законів союзу і штатів.
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Для Нової Зеландії є характерним:
1) поділ судових прецедентів на обов’язкові (прецеденти, які
виникли в Новій Зеландії) та переконуючі (прецеденти, які
виникли в інших країнах англоамериканської правової сім’ї);
2) наявність систематизованого законодавства у формі консолідації.

§ 2. Ðîìàíî-ãåðìàíñüêà ïðàâîâà ñ³ì’ÿ
РоманоEгерманська правова сім’я: загальна характеристика.
Інша назва романогерманської правової сім’ї – сім’я континен
тального права.
Хоча романогерманська правова сім’я поширена здебільшо
го в країнах континентальної Європи, проте її вплив на інші ре
гіони (Латинська Америка, Африка, країни Близького Сходу,
Японія, Індонезія тощо) досить істотний.
Романо#германська правова сім’я – це сукупність націо
нальних правових систем держав, які мають спільні ознаки,
що виявляються в єдності закономірностей і тенденцій роз
витку на основі давньоримського права та його застосування
до нових національних умов1.
Історично разом з давньоримським правом на континенталь
не право значною мірою вплинули місцеві нормизвичаї варва
рів та канонічне право Римської церкви.
Характерними ознаками романогерманської правової сім’ї є:
1) домінування нормативноправового акта як основного дже
рела права;
2) чітка ієрархічність системи джерел права;
3) поділ системи права на дві підсистеми – приватне й публічне
право;
4) диференціація й кодифікація галузей права;
5) норма права є загальним абстрактним правилом поведінки,
яке встановлюється законодавцем або уповноваженим ним
органом;
6) суди займаються винятково тлумаченням правових норм, а
не створюють їх;
1
Див.: Скакун О. Ф. Теория государства и права : учебник / Ольга Федоровна
Скакун. – Х. : Консум, 2000. – С. 569.
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7) правова наука романогерманської правової сім’ї є абстракт
ною внаслідок того, що юристи європейського континенту
мислять категоріями норм і інститутів. Наслідком цього є
правовий формалізм юриспруденції.

Романогерманська правова сім’я поділяється на романську
групу правових систем і германську групу правових систем.
До романської групи належать Італія, Франція, Іспанія, Пор
тугалія, Бельгія, Люксембург, Нідерланди. Провідна роль у цій
системі належить праву Франції.
До германської групи належать ФРН, Австрія, Швейцарія
тощо. Провідну роль у цій системі відіграє право ФРН.
У межах романогерманської правової сім’ї значно знижена
роль правової доктрини та судової практики.
Романська група національних правових систем. Най
більш відомою правовою системою серед романської групи є
французька.
Як відомо, головні ознаки французького права були сформо
вані в період Великої Французької буржуазної революції 1789–
1794 років та в період Першої імперії (Наполеон І Бонапарт). Най
важливішими документами, які з’явилися на той час, були Декла
рація прав людини і громадянина 1789 року, Цивільний кодекс
1804 року (так званий «кодекс Наполеона»), Цивільнопроцесу
альний кодекс 1806 року, Торговий кодекс 1807 року та деякі інші.
Практично всі вони й досі зберігають свою юридичну чин
ність. Проте сьогодні провідне місце займають основні консти
туційні акти: Конституція П’ятої Республіки 1958 року, вище
зазначена Декларація прав людини і громадянина та преамбу
ла до Конституції Четвертої Республіки 1946 року, яка містить
розгорнутий перелік демократичних прав і свобод громадян.
Якщо аналізувати систему нормативноправових актів у сучас
ній Франції, то особливу роль тут відіграють закони, які доповню
ють Конституцію, та звичайні закони – акти парламенту, які сто
суються до окремих галузей, підгалузей чи інститутів права. Саме
до звичайних законів відносять кодекси, які відповідають тради
ційній наполеонівській системі законодавства: кримінальний, ци
вільний тощо, зміни до яких вносяться шляхом видання законів.
Не менш важливим у французькій правовій системі є підза
конна правотворчість, особливу роль у якій відіграє правотворча
діяльність органів виконавчої влади, результатом якої є підза
конні нормативноправові акти різного рівня. Серед них найбільш
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вагомими є ордонанси – акти, які приймаються урядом з дозво
лу парламенту і згідно з висновком Державної ради у сферах, які
здебільшого регулюються законодавством. Важливу роль у сис
темі підзаконних актів відіграють урядові декрети, що підпису
ються президентом, а також ті акти, які видаються самим пре
зидентом.
Французька правова система істотно вплинула на всю роман
ську групу національних правових систем. Зокрема, основу пра
вової системи Бельгії склали п’ять французьких кодексів: ци
вільний, торговий, кримінальний, цивільнопроцесуальний та
кримінальнопроцесуальний.
Окупаційна діяльність наполеонівської Франції не могла не
вплинути на формування правових систем Іспанії, Італії, Люк
сембурга та Португалії.
Германська група національних правових систем. Основу
германської групи складає правова система Федеративної Респуб
ліки Німеччини. Головні ж її засади закладені після утворення у
1867 році ПівнічноГерманського Союзу, що у 1871 році пере
творився на Другий Рейх – Германську імперію, у якому діяли
такі акти, як Торгове укладення 1866 року, Кримінальне укла
дення 1871 року, Цивільне укладення 1896 року, Цивільнопро
цесуальне та Кримінальнопроцесуальні укладення, а також За
кон про судоустрій 1877 року. Практично всі вони після внесен
ня відповідних змін діють і понині.
У 1990 році відбулося «об’єднання двох Німеччин» – Феде
ративної Республіки Німеччини та Німецької Демократичної Ре
спубліки в одну державу – ФРН. Саме тому система джерел ні
мецького права знає декілька видів внутрішніх нормативних до%
говорів. Крім того, поряд із законодавчими актами (у т.ч. Кон
ституцією ФРН 1949 року), важливим джерелом права визнають
ся постанови, які ухвалюються на підставі законів федеральним
урядом, федеральними міністрами та урядами німецьких суб’єк
тів федерації – земель.
Значний вплив германська правова система справила на пра
вову систему Австрії. Зокрема, можна зазначити, що торгові пра
вовідносини в цій країні регулюються Германським торговим
укладенням 1866 року.
Щодо Швейцарії, то її правова система почала складатися в
1874 році, коли Конституція віднесла до прерогативи централь
ної влади Конфедерації основних питань цивільного та кримі
нального права. Після цього були прийняті Цивільний (1912) та
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Кримінальний (1942) кодекси, а інші питання життєдіяльності
Швейцарської конфедерації врегульовані на рівні окремих зако
нів або підзаконних нормативноправових актів.

§ 3. Çâè÷àºâà ïðàâîâà ñ³ì’ÿ
Сім’я звичаєвого права
Звичаєва правова сім’я – це сукупність національних правових
систем держав, які мають спільні ознаки, що виявляються в
єдності закономірностей та тенденцій розвитку на основі норми
звичаю як основного джерела права, що становить собою тісне
переплетення юридичних, моральних і міфічних приписів, які
склалися природним шляхом і визнані державою.
Звичаєва правова сім’я формується зі звичаїв та філософсько
етичних вчень. Звичай, який є основним юридичним джерелом
права, фіксується в нормативному акті або в судовому рішенні, а
структура системи права, як правило, обумовлена впливом євро
пейського права.
Звичаєва правова сім’я складається з двох правових систем –
далекосхідної та звичаєвообщинної.
Далекосхідна група національних правових систем. Далеко#
східна група правових систем – це сукупність правових систем,
в основі формування яких лежать не норми права, а норми мо
ралі, звичаї, традиції.
Далекосхідну групу правових систем складають правові сис
теми Японії, Бірми, Південної Кореї, Монголії, країн Індокитаю,
Малайзії тощо. Найістотніше специфіка моральноідеологічно
го підходу до права, що значно впливав і на правові системи
інших країн Сходу, виявляється в Японії.
Японське право – сукупність моральних, релігійних і право
вих норм, які склалися на основі релігійнофілософських концеп
цій Стародавнього Китаю, власних звичаїв, рецепції іноземного
(американського та романогерманського) права1.
ЗвичаєвоEобщинна група національних правових систем.
Звичаєво#общинна група правових систем – це сукупність пра
вових систем, які сформувалися на основі нормзвичаїв, що
1

Див.: Скакун О. Ф. Теория государства и права : учебник / Ольга Федоровна
Скакун. – Х. : Консум, 2000. – С. 678.
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склалися природним шляхом, а також правових норм, які були
запозичені в колоніальних держав1.
Характерна для країн Тропічної й Екваторіальної Африки, а
також для Мадагаскару.
Своєрідність звичаєвообщинної групи правових систем по
лягає у тому, що звичаєве право:
1) визнається більшістю населення як регулятор суспільних від
носин, особливо за межами міст. Звичай в Африці є провідним
джерелом права. Він установлює правила організації суспіль
ства як у політичній, так і в економічній сфері, регулює шлюб
носімейні відносини, правила обміну товарів, норм криміналь
ного права та процесу тощо. Усе це пояснюється тим, що гар
монія в суспільстві, яка підтримується за допомогою звичаю, є
кращою, ніж повага до закону. І хоча сфера звичаїв у праві сьо
годні дещо звужена, його значення не втрачено ще й досі;
2) діє в межах общини, відображає покору людини суспільст
ву, прагне забезпечити єдність та згуртованість соціальної
групи (племені, роду, селища тощо). Общинні зв’язки пере
важають індивідуальні;
3) становить собою поєднання моральних, релігійних та право
вих норм, а також ритуалів, які відображають культ пред
ків, зв’язок із навколишнім середовищем, “духами” та інши
ми надприродними істотами. Відсутність покори звичаям
означає неповагу до предків і може тягти за собою гнів духів
землі, адже згідно з африканським віруванням останки пред
ків містяться в ґрунті, проте їх дух витає над живими;
4) не є єдиним для всіх общин. Звичаєві норми є досить числен
ними, адже кожна соціальна група має свої звички і традиції.
Різноманітність звичаїв, їх розрізненість, а також значний
вплив міфології та відсутність письмової форми викладення
не дозволяють ефективно використовувати їх для створення
африканських національних правових систем аналогічно
європейським.
Останнє пояснюється тим, що між європейським та африкан
ським правом є значні відмінності:
1) нормизвичаї не диференційовані на права та обов’язки;
2) акцент у них робиться насамперед на обов’язках морально
го, а не юридичного плану;
3) суб’єктивні права є несуттєвими порівняно з правами общини.
1
Див.: Скакун О. Ф. Теория государства и права : учебник / Ольга Федоровна
Скакун. – Х. : Консум, 2000. – С. 686.
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Релігійна правова сім’я



Соціалістична правова сім’я

§ 1. Ðåë³ã³éíà ïðàâîâà ñ³ì’ÿ
Релігійна правова сім’я: загальна характеристика
Релігійна правова сім’я – це сукупність національних пра
вових систем держав, що мають спільні ознаки, які виявля
ються в єдності закономірностей та тенденцій розвитку на
основі релігійної норми як основного джерела права, що ста
новить собою тісне переплетення юридичних, моральних та
міфічних приписів, які склалися природним шляхом і ви
знані державою.
Виходячи з цього визначення, можна сказати, що право в ре
лігійній правовій сім’ї формується як невід’ємна частина релігії.
Релігійні тексти мають нормативний характер, а акти світської
влади як джерела права виконують лише допоміжну роль.
Для релігійної правової сім’ї характерна відсутність чітко
вираженого галузевого поділу внаслідок впливу релігії.
Релігійна правова сім’я об’єднує групи мусульманського,
індуського, іудейського та християнського права. Характеризу
ється фундаментальним значенням релігійних вчень у поєднанні
з тривалим збереженням общинного устрою.
Характерна для країн, які сповідують як державну релігію ка
толицизм (Ватикан), іслам (Іран), індуїзм (Індія), іудаїзм (Ізраїль).
Найпоширенішими з правових систем, які входять до релігій
ної правової сім’ї, є мусульманська та індуська правові системи.
Індуська група національних правових систем. Індуське
право – це сукупність релігійних, моральних і правових норм, що
склалися на основі релігії індуїзму і підтримуються державою1.
1

Див.: Скакун О. Ф. Теория государства и права : учебник / Ольга Федоровна
Скакун. – Х. : Консум, 2000. – С. 658.
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Сучасне індуське право безпосередньо використовується під
час розгляду таких питань, як:
1) сімейне право – законність дітей, опікунство, всиновлення,
шлюб, сім’я з трьох та більше поколінь і розділ майна, спа
дкування майна (зокрема, нерухомого) померлого родичами,
які пережили його;
2) сімейні громадські питання – релігійні та доброчинні пожер
твування;
3) питання суто громадського характеру – дамбупат (захист
боржників), переважне право на купівлю, клятви, операції
з бенами (угодами, за якими одна сторона купує або передає
майно від імені іншої особи (бенамідара), яка, у свою чергу,
є лише довіреною особою власника, і отримує прибуток або
вигоду від результатів такої діяльності) і (певним чином) пе
редача майна шляхом заповіту або іншого документа;
4) кастове право та відлучення.
Щодо останнього, то сьогодні каста може накладати покаран
ня на своїх членів, які порушують релігійні приписи. Якщо ж
суперечності мають релігійний характер, то порушники можуть
бути виключені з касти за відмову підкоритися. Відповідно кас
ти можуть підтримувати внутрішню дисципліну в питаннях по
клоніння, харчування, шлюбу та інших питаннях віри. При цьо
му суд не може переглядати кастові правила, він лише слідкує
за їх дотриманням та правильним застосуванням. Однак суд може
анулювати рішення касти, якщо воно містить виклик національ
ному правосуддю.
Ісламська група національних правових систем. Мусульман#
ське право – сукупність релігійних, моральних і правових норм,
які підтримуються державою і склалися на основі ісламу в тлу
маченні вченимибогословами і правознавцями1.
Традиційно мусульманське право домінує в країнах Близь
кого і Середнього Сходу та Перської затоки (Іран, Ірак, Йорда
нія, Туреччина, Кувейт, Афганістан тощо), Африки (Сомалі, Тан
занія, Кенія, Єгипет та ін.), Малайзії, Індонезії тощо.
Певний вплив справляє мусульманське право на Балканах
(Албанія, Косово), у Росії (Татарстан, Чечня, Інгушетія) та в
Україні (кримські татари).

1
Див.: Скакун О. Ф. Теория государства и права : учебник / Ольга Федоровна
Скакун. – Х. : Консум, 2000. – С. 634.

Ãëàâà 28. ²äåîêðàòè÷í³ ïðàâîâ³ ñ³ì’¿

533

Ïðèêëàä 28.1
Ã. Ã³áá ïðî îñíîâí³ îçíàêè ìóñóëüìàíñüêîãî ïðàâà
Ïåðøà õàðàêòåðíà îçíàêà ìóñóëüìàíñüêîãî ïðàâà ïîëÿãàº â òîìó, ùî
âîíî ì³ñòèòü â÷åííÿ ïðî îáîâ’ÿçêè, ³ ö³ îáîâ’ÿçêè º äâîçíà÷íèìè: îáîâ’ÿçêè
ñòîñîâíî Áîãà (ïðàâîâ³ðí³ñòü òà äîòðèìàííÿ ðèòóàë³â) ³ îáîâ’ÿçêè ñòîñîâíî
³íøèõ ëþäåé. Àëå çàâäÿêè òîìó, ùî é ò³, é ³íø³ ïðèïèñàí³ Áîãîì, ì³æ íèìè
íåìàº â³äì³ííîñò³.
Äðóãà õàðàêòåðíà îñîáëèâ³ñòü öüîãî ïðàâà – éîãî ïðàêòè÷í³ñòü òà íåñïåêóëÿòèâí³ñòü. Ìóñóëüìàíñüê³ çàêîíîäàâö³ âèÿâëÿþòü ìàëî çàö³êàâëåíîñò³
äî çàãàëüíèõ ïðèíöèï³â ïðàâà. Îñíîâà ïðàâà – êîìïëåêñ êîíêðåòíèõ ïðèïèñ³â, ùî ì³ñòÿòüñÿ â Êîðàí³. Âèõîäÿ÷è ç ö³º¿ îñíîâè ³ çàëó÷àþ÷è ÿê äîäàòîê
ìàòåð³àëè õàäèñ³â, çàêîíîçíàâö³ ðîçðîáëÿëè ïðàâèëà ïîâåä³íêè – ïóáë³÷í³
òà ïðèâàòí³ (ÿê áè ìè ¿õ íàçâàëè), àëå âèíÿòêîâî â ïîä³áíèõ êîíêðåòíèõ òåðì³íàõ. Ï³ñëÿ äîñë³äæåííÿ êîæíîãî êîíêðåòíîãî âèïàäêó ö³ åòè÷í³ õàðàêòåðèñòèêè âèçíà÷àëèñÿ çà øêàëîþ, ùî ñêëàäàëàñÿ ç ï’ÿòè ð³âí³â: çîáîâ’ÿçàëüí³,
ðåêîìåíäîâàí³, äîçâ³ëüí³ (íåéòðàëüí³), íåñõâàëüí³ òà çàáîðîíí³.
Òðåòÿ ³ñòîòíà îçíàêà ïîëÿãàº â òîìó, ùî ïðîòÿãîì ïåðøèõ òðüîõ ðîê³â
³ñëàìñüêî¿ åðè çàâäàííÿ ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ òà êëàñèô³êàö³¿ çàêîí³â
íàäçâè÷àéíî ïîãëèíàëà ³íòåëåêòóàëüíó åíåðã³þ ³ñëàìñüêî¿ îáùèíè. Íå ëèøå
òåîëîãè, ìóõàää³ñè òà ñóää³-ïðàêòèêè, àëå é ô³ëîëîãè, ³ñòîðèêè, áåëåòðèñòè
ðîáèëè âíåñîê ó ñêàðáíèöþ ïðàâîâî¿ ë³òåðàòóðè ³ áðàëè ó÷àñòü â îáãîâîðåíí³ ïðàâîâèõ ïèòàíü. Íàâðÿä ÷è ó áóäü-ÿêîìó ³íøîìó ñóñï³ëüñòâ³ ïðàâî
ïðîíèêàëî òàê ãëèáîêî â æèòòÿ òà ñóñï³ëüíó äóìêó, ÿê ó ðàíí³é ìóñóëüìàíñüê³é öèâ³ë³çàö³¿.
Äæåðåëî: Ãèáá Ã. Ïðèíöèïû èíòåãðàöèè è ðîëü ïðàâà â èñëàìñêîì
îáùåñòâå // Ñðàâíèòåëüíîå èçó÷åíèå öèâèëèçàöèé : õðåñòîìàòèÿ :
ó÷åá. ïîñîáèå / ñîñò. Á. Ñ. Åðàñîâ. – Ì. : Àñïåêò Ïðåññ, 1999. – Ñ. 358–359.

§ 2. Ñîö³àë³ñòè÷íà ïðàâîâà ñ³ì’ÿ
Соціалістична правова сім’я: загальна характеристика
Соціалістична правова сім’я – це система загальнообов’язко
вих правил поведінки, які виражають державну волю правля
чої партії, що визначається, зрештою економічними умовами
життя суспільства, встановлюються, санкціонуються і гаранту
ються державою, є регулятором суспільних відносин з метою по
будови соціалізму і комунізму.
Правова сім’я соціалізму формується починаючи з Великої
жовтневої соціалістичної революції 1917 року в Росії. Потім вона
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поширилася на країни Східної Європи та деякі інші країни (Мон
голію, Кубу тощо).
Сьогодні характерна для КНР, КНДР, В’єтнаму, Куби. Хоча
формальним джерелом права є нормативноправовий акт, фак
тично все підкоряється рішенням правлячої партії.
Китайське право – сукупність етичних, релігійних та пра
вових норм, що підтримуються соціалістичною державою і скла
лися на основі моральнофілософських концепцій даосизму, кон
фуціанства та легізму.
Структура системи права характеризується галузевим поді
лом та відсутністю поділу права на приватне і публічне.
Становлення соціалістичної правової сім’ї у своєму розвитку
проходить чотири стадії:
1) стадія закріплення переходу влади до рук трудящих на чолі
з пролетарською партією і проголошення основ нового сус
пільного ладу;
2) стадія розвитку основ нового законодавства і активної пра
вотворчої діяльності центральних та місцевих органів соціа
лістичної держави;
3) стадія конституційного закріплення співвідношення сил у
класовій боротьбі, основ державного і суспільного ладу;
4) стадія кодифікаційного оформлення соціалістичного права.
У своєму подальшому розвитку соціалістичне право прохо
дить три етапи:
 перший етап – соціалістичне право є правом пролетарським,
адже воно служить інтересам і цілям диктатури пролетаріа
ту;
 другий етап – соціальнокласова основа соціалістичного пра
ва істотно розширюється і поглиблюється;
 третій етап – перетворення пролетарського права на загально
народне.
Як бачимо, для соціалістичного права характерною є наяв
ність ідеології.
Азіатська група національних правових систем соціалістичE
ного права. Своєрідність азіатської групи національних право
вих систем соціалістичного права обґрунтовується тим історич
ним розвитком, який вони пройшли, перш ніж стати державами
соціалістичного типу.
Становлення ж правових норм соціалістичних держав Азії
(КНР, СРВ, КНДР) характеризувалося низкою ознак, які були
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обумовлені особливостями історичного, економічного, політич
ного та правового розвитку. Зокрема, в азіатських країнах прак
тично відразу після соціалістичних революцій було відмінено
старе дореволюційне законодавство. Наприклад, у КНР у резуль
таті перемоги соціалістичної революції було прийнято рішення
про ліквідацію гомінданівського шестикнижжя (Конституція,
Кримінальний та Цивільний кодекс, Торговий та процесуальний
кодекс, закон про судоустрій). У КНДР відміна дії старого права
була прискорена тією обставиною, що в Кореї, як японській ко
лонії, раніше діяло японське право.
У В’єтнамі декретом від 10 жовтня 1947 р. відмінено дію ста
рих законів, їх дозволялося застосовувати як виняток і лише в
разі, якщо вони не суперечать принципу незалежності та демок
ратії.
На першому етапі розвитку соціалістичних держав Азії ство
рені конституційні та інші акти, які поклали початок новому ладу
та новій державній організації. Разом з тим тут досить широко
стали використовуватися звичаї, що пояснюється неповним за
конодавчим урегулюванням суспільних відносин та історични
ми особливостями розвитку права цих країн. Особливо широко
звичаї застосовувалися в регіонах, у яких компактно мешкали
національні меншини.
Крім того, істотною була й роль судової практики та правоза
стосовчої діяльності з приводу створення багатьох важливих по
ложень і понять правових систем соціалістичних держав Азії, які
пізніше були покладені в основу прийнятих кодифікаційних за
конодавчих актів. В умовах же, коли законодавство не було ко
дифіковане, керівні роз’яснення судових інстанцій мали важли
ве значення.
У подальшому саме кодифікація законодавства стала осно
вою для процесу вдосконалення законодавства.
Правова система Куби. На відміну від азіатської групи ку
бинська правова система не відкидає старе право. Зокрема, вже
після революції право все ще являє собою переплетення старих
та нових нормативних актів. Зокрема, на території Куби (як ко
лишньої іспанської колонії) діяли Цивільний кодекс 1889 р. та
Торговий кодекс 1885 р. Використовувалися Кодекс соціально
го захисту 1936 р. та Військовий процесуальний кодекс 1882 р.
При цьому старі акти відмінялися лише після прийняття но
вих (післяреволюційних).
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Проте така ситуація була характерною далеко не для всіх ак
тів. Так, Кодекс соціального захисту 1936 р. залишився чинним,
але до 1965 р. до нього було внесено більше ніж 150 значних поп
равок та змін. Такий шлях правової діяльності, який можна ви
значити як шлях новелізації, на думку кубинських юристів,
повинен був призвести, врештірешт, до створення нових, соці
алістичних кодексів. Упродовж же тривалого періоду кубинське
законодавство в цілому залишалося не кодифікованим, а хроно
логічно інкорпорованим. І лише у 1970х роках після тривалого
підготовчого періоду була здійснена кодифікація галузей кубин
ського права. Результатом цього процесу стала схвалена на ре
ферендумі у 1982 році Конституція Республіки Куба.
Відображаючи загальну тенденцію розширення меж консти
туційного регулювання, Основний закон охопив своїми настано
вами всі основні сторони життя кубинського суспільства. Так,
згідно з нею політичною основою суспільства стала влада трудо
вого народу, яка спирається на міцний союз робочого класу із
селянством та іншими верствами трудящих міста і села під керів
ництвом робочого класу та його передового загону – Комуністич
ної партії Куби. Крім того, в Конституції країни закріплена соці
алістична система ведення господарства, заснована за суспіль
ній власності на засоби виробництва, на ліквідації експлуатації
людини людиною.
Подальший же розвиток законодавства країни відбувався від
повідно до положень Конституції як вищої ланки всієї правової
системи Куби.

Ãëàâà 27. Ôîðìàëüíî-ïðàâîâ³Ãñ³ì’¿
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Çì³øàí³ ïðàâîâ³ ñ³ì’¿
Скандинавська і латиноамериканська правові сім’ї
правова сім’я



Пострадянська

§ 1. Скандинавська і латиноамериканська правові сім’ї
Скандинавська правова сім’я. Регіонами поширення північно
європейського права є Швеція, Норвегія, Данія, Фінляндія,
Ісландія. Значний вплив ця група справляє на країни Прибалти
ки: Латвію, Литву, Естонію.
Географічно скандинавська правова сім’я є близькою до ро
маногерманської. Однак на відміну від останньої вона не зазна
ла глибокого впливу римського права.
Основними джерелами скандинавського права є:
1) закони, які поділяються на конституційні та звичаєві;
2) підзаконні акти, які приймаються урядом у порядку делего
ваного законодавства;
3) підзаконні акти міністерств та відомств;
4) правові звичаї, які визнаються допоміжними юридичними
джерелами права;
5) судові прецеденти, що використовуються в разі, якщо
певні питання не урегульовані нормативноправовими ак
тами;
6) принципи права, які можуть використовуватися як джере
ла права під час розгляду конкретних справ.
Латиноамериканська правова сім’я. Спільні ознаки право
вих систем держав Латинської Америки зумовлені спільністю
історичних шляхів їх виникнення та подальшого розвитку під
впливом континентального права, єдністю в структурі системи
та норми права, спільністю основного формального джерела пра
ва – нормативноправового акта і принципів регулювання сус
пільних відносин, а також однаковим сприйняттям американ
ського конституційного права.
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Країни Латинської Америки тривалий час були колоніями
Іспанії, Португалії, Франції, а тому не могли не відчути впливу
їх правових систем. І хоча сьогодні латиноамериканська право
ва сім’я близька до романської групи національних правових
систем (зокрема, Цивільний кодекс Франції став основою для
латиноамериканського цивільного законодавства), однак її не
можна повністю відносити до останньої, оскільки конструкцій
не право цих країн формувалося за умов значного впливу амери
канського права, а демократична Конституція США стала осно
вою для конституційного розвитку країн Латинської Америки.
Отже, латиноамериканське право поєднало в собі романоге
рманську правову сім’ю (у сфері приватного права) та англоаме
риканську правову сім’ю (у сфері публічного права).

§ 2. Ïîñòðàäÿíñüêà ïðàâîâà ñ³ì’ÿ
Пострадянська правова сім’я: загальна характеристика. Після
ліквідації СРСР було створено правовий простір, де право харак
теризувалося такими ознаками:
1) соціалістичне право тривалий час вважалося класовим, та
ким, що виражає інтереси робітників та селян, трудящих;
2) право розглядалося як знаряддя державної влади;
3) у праві забезпечувалися домінуючі інтереси держави, звід
си – пріоритетний захист державної власності;
4) право людини не набуло визнання як пріоритетне;
5) закон не відігравав головної ролі в правовій системі, де домі
нували партійноадміністративні рішення;
6) достатньою мірою не забезпечувався судовий захист прав
юридичних та фізичних осіб.
З початком ринкових реформ, курсом на демократію і плю
ралізм у політичній системі відкрилися широкі можливості до
зближення соціалістичного права з романогерманської право
вою сім’єю не лише ззовні, а й змістовно. Це знайшло своє відо
браження як у сфері приватного права (визнання багатоманіт
ності форм власності та важливого значення приватної власності,
поява окремих інститутів торгового права), так і в галузі права
публічного (поділ влади, судовий конституційний контроль
тощо).
Сьогодні виділяють три основні варіанти розвитку пострадян
ської правової сім’ї.
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По%перше, «повернення» традиційних правових сімей, і перш
за все романогерманської. Це, зокрема, простежується на тому,
що численні правові ідеї й принципи реально стають спільними і
сприймаються в Росії, Україні, Грузії та деяких інших країнах,
«копіюються» законодавчі акти.
По%друге, формування спільного слов’янського права з пріо
ритетним впливом російської правової ідеології і законотворчих
новел. Фундаментом для цього є культурноісторичні, релігій
ноетичні та моральнопсихологічні зв’язки між Росією, Украї
ною та Білорусією.
По%третє, поступове формування на теренах колишнього
СРСР двохтрьох груп національних правових систем: прибал
тійської (Латвія, Литва, Естонія), яка тяжіє до скандинавської
правової сім’ї, російської правової системи в поєднанні з азіат
ськомусульманською групою національних правових систем
(Казахстан, республіки Середньої Азії), східноєвропейської гру
пи національних правових систем (Україна, Молдова, Білорусь,
Грузія) з тяжінням до романогерманської правової сім’ї.
Слов’янська група національних правових систем. Зміст цієї
групи національних правових систем (України, Росії, Білорусії)
полягає не лише в характері юридичних джерел. Саме цей кри
терій дозволяє певною мірою віднести зазначені країни до рома
ногерманської правової сім’ї, тим більше що між цими право
вими системами немає чіткої відмінності. Відбувається взаємо
проникнення елементів різних правових систем. Слов’янська
правова спільнота спирається на значну культурноісторичну спе
цифіку правових цінностей слов’янських країн.
Зазначена група національних правових систем має спільні
ідеологічні, національні, духовні, історичні та спеціальноюри
дичні підстави, адже східні (а тим більше південні) слов’яни свого
часу формували свої держави та засади своєї культурної (у тому
числі й юридичної) традиції під сильним впливом Візантійської
імперії – оплоту православ’я та східноєвропейської культури.
Знайомство з візантійським законодавством, установлення
дипломатичних, торгових та інших відносин з Візантією зумо
вили стійке залучення християнської правової традиції, особливо
традицій християнської синоптичної кодифікації. Вплив ві
зантійського законодавства сильно виявився в законодавчих
реформах Володимира Великого відразу після Хрещення Русі.
Саме останнє поставило суспільство перед необхідністю прийнят
тя не лише церковних догматів, а й чітко розробленої системи
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канонічного та світського права. Візантійські місіонери приско
рили процес рецепції римськовізантійських юридичних наста
нов (періоду не пізніх, а більш ранніх кодифікацій). Так, Еклога
ввійшла до збірки «Мірило праведне» у вигляді тексту під на
звою «Леона та Костянтина вірна цісаря» і є повним перекладом
цього джерела. «Правда Ярослава» також стала радикальним
коригуванням цього реципованого законодавства.
Рецепція римськовізантійської правової спадщини відбува
лася шляхом повного або часткового запозичення візантійських
номоканонів – збірок змішаного церковного та світського при
значення. Зокрема, у Київській Русі набули поширення не лише
номоканони, а й цивільне та кримінальне право, викладене в
Еклозі та Прохіроні. Але ці візантійські збірки були поширені
на Русі під назвою «Кормча книга», «Градський закон», «Закон
судний людям» тощо.
У цілому ж самобутність слов’янської групи національних
правових систем обумовлена не стільки формальними (техніко
юридичними), скільки змістовними (соціальнокультурними та
державними) засадами.
До основних ознак зазначеної групи можна віднести:
1) християнське уявлення про справедливість і правду;
2) самобутність руської (російської, української чи білоруської)
державності, яка обґрунтовується тим, що для руського
(російського, українського та білоруського) права завжди був
характерним зв’язок із державою;
3) міцний зв’язок традиційної основи права та держави зі спе
цифікою православного християнства.
Крім того, юридичні джерела слов’янської групи національ
них правових систем успадкували законодавчі традиції римсь
кого права, а тому за природою джерел права зазначена група
поєднується з романогерманською правовою сім’єю.
До складу слов’янської групи національних правових систем
можна віднести й правову систему України.
Українська національна правова система. Існують різні
думки щодо ставлення правової системи України до тієї чи іншої
правової системи.
За низкою ознак правову систему України відносять до рома
ногерманської правової сім’ї, адже основною формою права в
Україні є нормативноправовий акт. Усі ж нормативноправові
акти підпорядковані за їх юридичної чинністю і становлять певну
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ієрархічну систему. Верхній щабель цієї системи належить пи
саній конституції. Існує поділ права на публічне й приватне. До
публічного права відносять ті галузі й інститути, які визнача
ють статус і порядок діяльності органів держави і відносини інди
віда, державою, а до приватного – галузі й інститути, що регу
люють взаємовідносини індивідів. Україна є країною кодифіко
ваного права, тобто норми, які складають одну галузь права, зве
дені у великі, внутрішньосистематизовані нормативні акти. В
Україні прийняті кримінальний, земельний, сімейний та інші
кодекси. Відповідальність можлива лише за дії, передбачені як
карані в законі. Недоліком цієї системи є її певна закостенілість –
неможливо покарати фізичну або юридичну особу, якщо це пря
мо не передбачено законом, – навіть якщо дії цієї особи завдають
значної шкоди суспільним чи приватним інтересам.
Можливі випадки, коли санкції, передбачені існуючим зако
ном, виявляються недостатніми. У суддів можливості обмежені
кодексами – від і до.
В Україні суддівська практика офіційно як джерело права
не визнана, але інколи вона виявляє себе як неофіційне джере
ло. Ця позиція виходить з того, що право, яке міститься в нор
мативних актах, залишає багато нез’ясованих питань, остаточ
но не регулює суспільні відносини. Так, нижчі судові інстанції
контролюють діяльність вищих інстанцій і намагаються наслі
дувати їх під час вирішення аналогічних справ, оскільки в про
тивному разі їх вироки і рішення можуть бути відмінені вищи
ми судами в апеляційному порядку. Також певним неофіцій
ним джерелом права можна назвати постанови Пленуму Верхов
ного Суду.
Водночас у межах української правової системи все ще зали
шається потужним вплив соціалістичної правової сім’ї. Саме тому
правова система України, хоча й інтенсивно набирає нових ознак,
але все ще зберігає низку колишніх.
По%перше, українська правова система, хоча формально ви
знавала основним джерелом свого права, своєї правової системи
законодавчі акти, найбільш поширеним джерелом права мала і
має, на жаль, підзаконні акти. Збереглася тенденція, властива
радянському законодавству, коли законодавчі акти співвідно
сяться з підзаконними в пропорції 5 до 95%.
По%друге, непрямий характер дії законодавчих актів. Так,
норми Конституції та інших основоположних актів не є акта
ми прямої дії, бо застосування окремого законодавчого акта
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передбачало і передбачає підготовку та прийняття нерідко ціло
го комплексу підзаконних нормативноправових актів.
По%третє, досить поширеною в Україні була і є локальна
правотворчість: розроблення і прийняття численних норматив
них актів керівниками (власниками), трудовими колективами,
профспілковими організаціями підприємств, установ і організа
цій та органами місцевої державної влади і місцевого самовря
дування.
По%четверте, звернення особи до судових чи інших держав
них органів за захистом своїх прав, свобод і законних інтересів
чи з вимогами щодо усунення правопорушень нерідко оцінюєть
ся негативно і не задовольняється.
По%п’яте, нормативні акти в Україні охоплювали й охоплю
ють правовим регулюванням далеко не всі сфери суспільних
відносин і виражають нерідко волю фактично лише частин
суспільства.
Однак найбільшою мірою відрізняється існуюча в Україні
правова система від романогерманської, як і інших правових си
стем, співвідношенням норм та галузей публічного і приватного
права. Українське право, як соціалістичне право взагалі, є пе
реважно публічним, що зумовлюється характером існуючих
суспільних відносин. Романогерманська система навпаки – за
всієї наявності галузей публічного права, тобто норм, які регу
люють суспільні відносини, учасниками яких є громадяни. Що
правда, розвиток системи українського права відбувається шля
хом розширення в ньому засад приватного права, а розвиток
романогерманських правових систем – шляхом посилення пуб
лічних засад.
Запитання для самоконтролю до розділу 7
1. Які групи національних правових систем входять до англоаме
риканської правової сім’ї?
2. Що таке романогерманська правова сім’я?
3. Що таке звичаєва правова сім’я?
4. Що таке релігійна правова сім’я?
5. Що таке соціалістична правова сім’я?
6. Що поєднало в собі латиноамериканське право?
7. Що таке візантійські номоканони?
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